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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Asociației de prietenie sovieto-română
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe tovarășul V. I. Konotop. membru 
al C.C. al P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. care la In
vitația Consiliului, general A.R.L.U.S.. 
participă la festivitățile organizate in 
tara noastră cu prilejul aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Onescu, membru supleant al 
Comitetului Politic- Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului

Central al U.G.S.R., președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S.

A fost de față -V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Oaspetele,a exprimat vii mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru 
atenția dată activității Asociației de 
prietenie sovieto-română, pentru 
ospitalitatea cu care membrii dele
gației sînt înconjurați in țara noas
tră. precum si oentru prilejul oferit 
de a cunoaște din realizările obți
nute de poporul român sub condu
cerea Partidului Comunist Român în 
opera de edificare a societății socia
liste.

în cursul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul

Comunist al Uniunii Sovietice. între 
România și Uniunea Sovietică, care 
șe extind și se adincesc continuu in 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirilor la nivel înalt ro- 
mâno-sovietice.

A fost subliniată contribuția pe 
care asociațiile de prietenie din cele 
două țări o aduc la dezvoltarea rela
țiilor româno-sovietice. in spiritul 
politicii promovate de P.C.R. și 
P.C.U.S. Totodată, s-a relevat rolul 
ce revine acestor asociații în întă
rirea prieteniei și conlucrării dintre 
poporul român și popoarele sovietice, 
dintre țările noastre. în mai buna lor 
cunoaștere și apropiere, în folosul 
cauzei generale a socialismului, păcii, 
securității și înțelegerii între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

bservatori interesați de realitățile românești s-au 
arătat, adeseori, direct sau intr-o formă voalată, 
contrariați de ritmurile alerte in care se dezvoltă, 
de mai bine de trei decenii, economia noastră 

națională. Această stare benefică iscă nedumeriri mai
ales în această perioadă deosebit de complexă pe 
care o parcurge omenirea, chiar și numai din simplul 
motiv că evoluția dinamică a economiei noastre se în
registrează, cum s-ar spune, împotriva curentului gene
ral în care 
ce în multe 
dezvoltate, 
teriole și a 
„starea de
- ca urmare a recesiunii - in numeroase cazuri atingin- 
du-șjș/’liipiteie a ceea ce unii numesc „creșterea zero", 
România continuă să înainteze și în acest cincinal cu 
pași însemnați.

Desigur, avem deplina înțelegere a faptului că dez
voltarea economiei noastre nu-i un simplu „marș 
triumfal", că nu tot ceea ce ne-am pus in gind devine 
lesne faptă împlinită. Nimic mai fals dacă lucrurile ar 
fi înțelese așa. Și nouă, ca dealtfel întregii lumi, feno
menele negative determinate de adîncirea crizei eco
nomice, petroliere și financiare ne-au creat și continuă 
să ne creeze greutăți. Acestea, cit și unele neajunsuri ce 
țin de propria noastră muncă, au generat, în răstimpul 
care a trecut din actualul cincinal, unele intîrzieri intr-o 
serie de domenii, față de prevederile mobilizatoare ale 
planului, rămîneri în urmă pe care ne-am propus să le 
recuperăm in timpul cel mai scurt posibil.

Faptele îi îndeamnă pe acești observatori să se în
trebe, așa cum dealtfel au făcut-o în mai multe rîn- 
duri și în deceniul trecut, cind țara a fost lovită de 
grele calamități naturale, de unde izvorăște această 
forță de propulsie, această îndrăzneală de 
neabătut înainte, de a nu ne lăsa purtați 
de „curente” conjuncturale potrivnice.

Oricîte explicații s-ar încerca, desigur nu 
ocolit faptul esențial că amploarea proiectelor noas
tre, puterea de a depăși vicisitudinile izvorăsc, înain
te de orice, din încrederea în propriile noastre forțe 
creatoare, din cunoașterea posibilităților și resurselor 
de core dispunem, din capacitatea partidului de a 
mobiliza energiile națiunii în direcțiile hotăritoare ale 
realizării obiectivelor propuse. ......

Această sănătoasă stare de spirit s-a remarcat din 
plin, o dată mai mult, și la ultima plenară a C.C. al 
P.C.R. cu prilejul dezbaterii proiectului Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 
1983, plan ce are drept coordonate definitorii lărgirea 
bazei proprii de materii prime și energetice — astfel 
incit cea mai mare parte a necesarului pentru anul 
viitor să fie asigurată din resurse proprii, iar pină in 
1985, deci cu cinci ani mai devreme decît se prevă
zuse inițial, să realizăm independența energetică a 
țării - și dezvoltarea intensivă a agriculturii. Aceste 
orientări se conjugă strîns cu remodelarea structurii 
economiei naționale — în ideea dezvoltării prioritare a 
ramurilor industriei prelucrătoare mici consumatoare 
de energie și care valorifică superior resursele mate
riale și de muncă.

Desigur, remodelarea structurii economiei este în
țeleasă in toată complexitatea ei. In orice caz, nu este 
scăpat din vedere faptul că toate ramurile producătoare 
| bunuri și prestatoare de servicii - îndeosebi con- 
.ilicția de mașini, dar nu numai aceasta - sint direct 

responsabile pentru consumurile de energie realizate 
în procesele de utilizare la beneficiarii produselor și ai 
serviciilor. Ecuația modernizării structurii are, așadar, 
doi parametri esențiali : să producem bunuri cu con
sumuri cit mai mici de energie și materiale, bunuri 
care, la rîndul lor, să utilizeze ele însele, in timpul ex
ploatării, cantități tot mai mici de energie.

„curge" economia multor țări, in vreme 
state ale lumii, chiar și în cele puternic 
ritmurile de creștere a producției ma- 
celorlalți indicatori esențiali ce exprimă 
sănătate" a economiei au scăzut mult

a merge 
în derivă

poate îi

Ioan Ii R HAN
(Continuare în pag. a V-a)

Un vot pentru
noi

In această toamnă 
mirifică și bogată in 
roațfe, iată, sintem 

! chemați — la 21 no
iembrie — să-i alegem 
pe cei mai buni din
tre cei buni, pe depu
tății în consiliile popu
lare comunale, orășe- 

Inești, municipale și de 
sector. Au fost pro
puși peste 117 000 de 
candidați pentru 57 542 
de circumscripții e- 
lectorale, ceea ce în
seamnă, realmente, 
că-i putem alege cu 
discernământ și simț 
de răspundere pe 
aceia dintre noi capa
bili să ne reprezinte, 
să îndeplinească actul 
de conducere cu pros
pețime și vigoare.

Lărgirea bazei de
mocratice înseamnă, 
implicit, posibilitatea 
de a aduna, într-o 
unică și puternică 
albie, energiile, iniția
tiva, priceperea, res
ponsabilitatea, iubirea 
de țară, trăsături defi
nitorii pentru cetățea
nul înaintat, toate fo- 
calizindu-se în spiritul 
creator care ne tu
telează faptele. Așa
dar, o deplină supra-
______________________________________
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Aspect de la întreprinderea da țevi sudate din Zimnicea Foto : Agerpres

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind obligațiile persoanelor care cer și li se aprobă să se stabilească definitiv 
în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au față de stat, organizații 
socialiste și persoane fizice, precum și de a restitui unele cheltuieli suportate 

de stat cu școlarizarea lor
ÎN PAGINA A V-A

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

REALIZAREA EXEMPLARA A PLANULUI PE 1982
o îndatorire de înalta răspundere pentru fiecare colectiv, pentru fiecare om al muncii!

EXPORTUL
• In fiecare întreprindere — acțiuni energice, măsuri hotărîte pen^ 

tru realizarea integrală, zi de zi, a planului producției fizice la fiecare sor 
timent, pentru lichidarea restanțelor

® Puternică concentrare a tuturor forțelor tehnice și umane în in 
dustria extractivă pentru înfăptuirea prevederilor la producția de căr 
bune, petrol, gaze naturale și minereuri

® O cerință primordială : asigurarea ritmică, zi de zi, in condiții 
de calitate ireproșabilă a fondului de marfă destinat exportului, onorarea 
in devans a unor contracte încheiate cu partenerii externi

® Preocupare susținută pentru ridicarea competitivității produselor 
românești, pentru valorificarea lor cu eficiență sporită pe piața externă

B INVESTIȚIILE
A I n TT T.TTTHA

• Mobilizare intensă a tuturor forțelor de pe șantiere pentru pune» 
rea in funcțiune a capacităților planificate in acest an

® Ordine și promptitudine desăvîrșite în producerea și livrarea uti
lajelor tehnologice necesare șantierelor de investiții

® Eforturi stăruitoare, organizare exemplară, strînsă conlucrare 
între constructori și beneficiari pentru grăbirea ritmului de montaj

• Prioritate dării in funcțiune a capacităților de producție destinate 
dezvoltării bazei de materii prime și energetice, valorificării resurselor 
materiale refolosibile

® In 3—4 zile să se încheie transportul și depozitarea cantităților 
de porumb aflate in cîmp

® Pînă cel tirziu la 15 noiembrie întreaga recoltă de sfeclă de zahăr 
să fie culeasă și însilozată, spre a se preveni orice pierderi

® Toate furajele grosiere — coceni, vreji de legume ș.a. 
strînse și puse la adăpost

•

încheiată

integral
ț.

Livrarea porumbului la fondul de stat și fondul de furaje sâ fie 
in toate județele pînă la mijlocul lunii noiembrie
Ritmul arăturilor trebuie mult intensificat, lucrîndu-se zi 
Pregătirea temeinică a iernării animalelor

și noapte

Arta adevărată

un oraș modern, care iși etaleaza frumusețea Foto : E. Dichiseanu
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Și 
poate

artă pentru cei mulți

ANI DE AFIRMARE A SPIRITULUI GOSPODĂRESC, ANI BOGATI ÎN REALIZĂRI

punere a vorbei cu 
fapta constituie, fără 
doar și poate, o con
diție „sine qua non“ a 
aceluia hărăzit,- de 
cătfe noi toți. prin 
voința noastră, să ne 
reprezinte in exercita
rea actului de condu
cere curentă, ceea ce 
înseamnă, totodată, 
prezența noastră con-

Mihai STOiAN

tinuă la conducerea 
treburilor obștești. 
Pentru fiecare dintre 
noi, alegători și depu- 
tați, există aceeași în
datorire de a corela 
vorbele și faptele, în 
orice întreprindem, 
indiferent de locul 
nostru de muncă. Nici 
cele mai nobile inten
ții n-au valoare, atît 
timp cit nu ce pre
schimbă in adevăr de 
viață prin hărnicie și 
exigență, exigență față 
de sine, cel puțin la 
fel de înaltă cit față- 
de alții. Asemenea 
ginduri încununează 
fruntea tuturor celor 
care, acum, in preajma

înșine /

importantului eveni
ment politic, dovedesc 
prin fapte exemplare 
hotărirea lor de a face 
totul pentru îndeplini
rea planului pe 1982 și 
pentru temeinica pre
gătire a producției a- 
nului viitor. Un insu- 
flețitor program de ac
țiune ne călăuzește 
pașii. Simțirea ni 
se racordează perfect 
simțirii țării, nu e- 
xistă probleme mari 
și probleme mici în 
afara noastră, toate se 
cuvin a-și găsi rezol
varea prin noi înșine ; 
căci, pe masa de lucru 
a patriei, uriaș șantier- 
amfiteatru, se proiec
tează aportul fiecăruia 
la cinstirea prezentu
lui, implicit a trecutu
lui glorios și a lumi
nosului viitor. Punînd 
umărul cum se cuvine 
la construirea edificiu
lui măreț, a casei noas
tre părintești — 
ROMANIA - alegin- 
du-i pe cei mai buni 
dintre cei buni, ne 
chibzuim propriul iti
nerar, traiectoria dem
nității de sine. Un vot 
— la 21 noiembrie — 
pentru noi înșine I

Memoria mea afectivă 
leagă toamna de cimpie, de 
mireasma ierbii care începe 
să se incline sub vînt pier- 
zîndu-și culoarea, de mări 
de porumb și de chipul 
truditorilor pâmîntului, ță
ranii frumoși din Oltenia 
unde m-am născut. Mi-a 
fost dat insă, in acest oc
tombrie, să descopăr altfel 
toamna, intr-un oraș unic, 
sub o coastă de munte, un 
oraș intrat cu totul într-o 
uzină ca intr-o pecete a pu
terii sale și a rațiunii sala 
de a fi : Reșița. S-a scris 
despre el ca despre orașul 
de fier. Privit de sus, de 
pe dealuri, cum se așază 
în valea Bîrzavei, are ceva 
de tren plecat la drum lung, 
gata parcă să se smulgă 
dintre munți, împins îna
inte de coloșii cu turnuri 
ascuțite : combinatul side
rurgic și întreprinderea de 
construcții de mașini. în 
el am 
care mi 
— spre 
orașelor 
se invață cu fiecare zi — o 
deprindere naturală a ges
tului industiial, o genă 
muncitorească, aceasta dînd 
siguranță și chiar dezinvol
tură in contactul cu com
plicata alchimie a petrece
rii fierului in oțel și in 
mașini’ de mare performan
ță. în 1872. aici s-a con
struit prima locomotivă cu 
abur. O vedem intr-un de
sen la muzeul I.C.M.R., ve
dem alături o locomotivă 
trasă de douăzeci șl patru 
de perechi de bol — ritual 
de Început de eră. In halele

întreprinderii se face isto
ria de acum a Reșiței, uzi
na se leagă de țară ca un 
izvor de apele ce-i poartă 
numele. S-au construit aici 
turbinele pentru Porțile de 
Fier I, se construiesc cele 
pentru Porțile de Fier II, 
pentru Rîul Mare-Retezat. 
Motoare de nave cu inăl-

definitiv starea, rădăcinile, 
se mută în regnul soarelui.

N-am amintit despre oa
meni anume care lucrează 
in cele două mari între
prinderi. Pentru că mi s-ar 
fi. părut o nedreptate. în 
discuțiile pe care le-am 
avut la cele două comitete 
de partid — I.C.M.R. și

REȘIȚA
sub semnul muncii

si civilizației socialiste
mașini. în 

cunoscut oameni 
s-au părut a avea 
deosebire de cei ai 
noi. unde industria

de Nicolae Dan FRUNTELATĂ

C.S.R. — ni s-a spus, 
aproape cu aceleași cuvin
te, că nu există muncitori 
mai buni decit la Reșița. 
Competenți, cu spirit de 
sacrificiu-, capabili să se 
mobilizeze In orice clipă 
pentru interesele uzinei. Pe 
această vatră de foc, unde 
furnalul luminează de peste 
două veacuri, din iulie 
1771, unde se face oțel bun 
— „și turnul Eiffel are oțel 
de Reșița, toate marile 
construcții ale tării, pînă 
la cele de azi, podul de la 
Giurgeni. hidrocentralele, 

„_r_____  v__ au in temelia lor oțebde-al
iul de foc, o agonie a’ mi- nostru" — unde fiecare an 
nereului ce-și părăsește înseamnă un milion de tone

țlmea unui bloc de două 
etaje și jumătate. Și iarăși, 
in sălile muzeului, o hartă 
a țării avînd marcate 
punctele de contact ale Re
șiței cu toate zonele indus
triale ale țării. In fața ei, 
o hartă a lumii, zeci de 
țări unde se exportă pro
dusele reșițene.

Peste Bîrzava, 
natul siderurgic, 
clipa de grație a 
je. Gestul zvicnit al celor 
patru muncitori cu platoșe 
de azbest care sparg crus
ta cuptorului, apoi, din- 
tr-o dată, explodind șuvo-

la combi- 
prindem 

unei șar-

Acțiunile tzvorite 
din preocupările de 
fond privind demo
cratizarea culturii nu 
sînt pentru teatrul nos
tru doar „sarcini" care 
trebuie îndeplinite, 
fiind înscrise in pla
nul de muncă. însăși 
înființarea teatrului 
nostru a fost una din 
măsurile care veneau 
să contribuie 
mocratizarea 
componente 
a existenței

Și cum esența 
mocrației noastre so
cialiste este prin și 
pentru om, pentru că 
de fapt nu există ni
mic care să merite a- 
tenție dacă nu este 
pus in slujba oame
nilor — întregul pro
gram al teatrului a 
fost alcătuit astfel in
cit să vină în întîm- 
pinarea realizării a- 
cestui deziderat. Arta 
noastră umanistă este 
o artă pentru cei mulți, 
cărora le transmite ge
nerosul ei mesaj mo
bilizator.

Desigur, activitatea 
principală a unui tea
tru se desfășoară in 
sala și pe scena tea
trului, acolo unde au 
fost create cele mai 
bune condiții pentru 
ca mesajul pe care 
vrem să-1 transmitem 
să poată fi receptat 
cel mai bine.

Desigur, 
oraș in 
instituții 
toți locuitorii 
au posibilități 
de a frecventa 
tacolele și 
noastră trebuie 
îndrepte spre 
marea acestui 
către sălile de 
tacole, 
crea 
sărbătoare, 
„mesajul" 
fie primit nu numai 
cu interes, ci și cu 
bucurie, cu plăcere.

Dar ce ne facem cu 
locurile în care, deși

la de- 
acestei 

esențiale 
noastre.

de

trăiesc și muncesc 
meni, teatrul, ca 
loc de educare 
destindere, nu 
pătrunde nemijlocit ? 
Este suficient radioul 
sau teatrul T.V. ?

Eu cred că nu.
Pentru că s-a dove

dit că, deși periodic, 
cu fiecare nouă des
coperire tehnică, se, 
readuce în discuție o 
așa-zisă „criză" a tea
trului, teatrul conti- 
nua să trăiască și cred 
că va continua să

Anul acesta am 
făcut acest lucru cu 
două piese într-un act 
scrise de Paul Eve- 
rac. In stagiunile tre
cute am montat, în a- 
cest sistem, piesa lui 
Ghelman „Da sau nu", 
a cărei acțiune se 
petrecea chiar pe un 
șantier de construcții.

Mi-aduc aminte cu 
emoție și nostalgie (au 
trecut atîția ani de 
atunci !) de spectaco
lele prezentate pe 
șantierele din locali
tățile care Sint acum 
pe fundul lacului Bi- 
caz ! Mi-am adus a- 
minte, pentru că și a- 
colo, la Peceneagu — 
pe locul în care am 
deschis anul acesta 
stagiunea — vă fi. de 
asemenea, un mare lac 
de acumulare.

Și aceeași, dorință de 
contact nemijlocit am 
simțit-o și la „ARO“ 
la Cimpulung și în 
comuna Podu Dîmbo
viței.

Am simțit nevoia să 
scriu despre acest lu
cru — in urma unor 
discuții aprinse și con
troversate — pentru 
că nu înțeleg de ce 
nu pot conviețui paș
nic cele două moda
lități. Este la fel de 
necesar spectacolul de 
la sediu, fin condițiile 
și ambianță pe care 
ți le creează o sală 
bună, și — fără să se 
abdice de la calitate 
— și spectacolul pre
zentat oriunde trăiesc 
și muncesc oamenii. 
Cred că amîndouă 
modalitățile sint la fel 
de necesare. Și poate, 
în acest sens, în pre- 

■ gătirea cu exigență a 
celei de-a doua mo
dalități, lin cuvînt 
greu au de spus și 
dramaturgii. Și-i ru
găm să și-1 spună: 
într-un act, in două, 
sau in trei acte ! Cu 
talent și credință în 
marele rol, in mesajul 
mereu hctual al 
trului.

și mun- 
colectiv : 

a Reșiței. 
închipuim 

rîn-

de oțel, trăiește 
cește un erou 
clasa muncitoare 
Nu trebuie să ne 

autorul acestor 
n-a făcut asta nici o
— că munca de aici 
ușoară ca un fel de 
tematic pentru ochiul 

vadă 
cu 

mo-

însemnări de 
Elena DELEANU, 

director 
al Teatrului Giulești

clipă 
este 
dans 
turistului venit să 
cum devine povestea 
oțelul. Uzinele s-au 
dernizat și se modernizează 
continuu, zeci de instalații 
și aparate complexe vin in 
ajutorul oamenilor, dar 
partea lor de efort, de în
cordare și de sudoare exis
tă ca un adevăr greu șl 
adine, făcîndu-i să fie de 
drept muncitori intre mun
citorii tuturor industriilor. 
Am înțeles astfel mai bine 
grija celor ce gospodăresc 
treburile întreprinderilor 
pentru mereu mai 
condiții de muncă 
viață ale oamenilor 
am înțeles mîndria 
tarului 
partid 
ne-a vorbit despre cantina 
cu 2 000 de locuri, despre 
cele 14 microcantine din 
secții, despre grupul social 
de la fabrica de aglQmera- 
re cu dispensar modern, cu 
garderobă, dușuri, băi de 
plante, despre cele 4 cămi
ne de nefamiliști. despre 
grădinițele întreprinderii. 
Dar și sentimentul că pre
ocupările de acest feJ nu 
se opresc aici, că e vorba 
de o datorie permanentă 
față de muncitorii de ex
cepție ai Reșiței, care me-
(Continuare in pag. a V-a) I

bune 
și de 

de aici, 
secre- 

comitetului de 
de la C.S.R. care

lntr-un 
care există 
de

)

cultură - 
cetății 
egale 
spec- 

străduința 
să se 

îndru- 
public 
spec- 

incercînd a 
o ambianță de 

in care 
nostru să ■

Pece- 
fost 

toată

existe atîta vreme cit 
această planetă va fi 
populată de ființe 
care gîndesc și se 
emoționează. Nevoia 
de comunicare direc
tă — nemijlocită de 
nici un instrument 
tehnic — am simțit-o 
aș putea spune du
reros cind . la hidro
centrala de la 
neagu, unde am 
întimpinați cu
dragostea, un specta
tor, mulțumindu-ne 
pentru spectacol; ne-a 
adresat în același 
timp un reproș, intre- 
bîndu-ne dacă credem 
că, pentru miile, de oa
meni care locuiesc ani 
de zile pe un șantier, 
un singur 
pe stagiune 
cient.

Nu, nu e
Și sigur că e greu. E 
greu și drumul pină 
acolo. Nu există con
diții 
tacol 
tem 
muta 
pe scena teatrului în- 
tr-un loc improvizat.

Putem în schimb 
pregăti spectacole spe
ciale — adaptabile in 
diferite locuri de joc.

spectacol 
e sufi-

suficient.

pentru un. spec- 
obișnuit. Nu pu- 
pur și simplu 

un spectacol de
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Ordinea și disciplina ca principiu de muncă si viată
Dacă vin și spun că in 

viața unui muncitor, vre
me de treizeci și trei de 
ani din ziua intrării in u- 
zină și pînă azi, totul s-a 
desfășurat normal, fără ni
mic spectaculos nu este 
un truc gazetăresc, o cap
cană pentru cititor, ci o 
reaiitate : n-am s-aduc, a- 
dieă, în cele ce urmăază. 
argumente care să demon
streze contrariul, întrecîn- 
du-mă in considerațiuni 
despre cine '■tie ce fapte 
de eroism, de senzație, care 
s-ar. înscrie azi, firesc, in 
palmaresul muncitorilor 
noștri, atît de firesc, incit 
au ajuns să ni se pară ba
nale. N-am s-aduc astfel 
de argumente dintr-o pri
cină lesne de înțeles : ele 
nu există, în cazul dat... 
Ion Neciu este lăcătuș de 
treizeci și trei de ani, la 
aceeași uzină — Mașini e- 
lectrice București. în ace
lași atelier — construcții 
metalice. Nici laude deose
bite nu l-au împovărat, 
nici mustrări nu l-au ruși
nat (nefiind temei pentru 
acestea din urmă). A avut 
și are parte de o prețuire 
moderată, constantă. Pre
țuire ce se mai acordă și 
altora... Celor mai mulți.

— Deci, totul e normal : 
o evoluție în timp, prin a- 
cumulări. Nu v-a tentat
spectaculosul ? Nu-i sim
țiți lipsa, uneori ?

— Dacă toți am alerga 
după spectaculos, cine să 
mai lucreze, cine să mai 
dea producție Ia zi ? O fi 
plăcut să ieși din comun, 
insă pe mine nu m-a atras, 
și nici condiții n-am avut. 
Mă număr printre cei mai 
vechi de-aici. Aș spune că 
nici uzina asta n-a cunos

cut o dezvoltare spectacu
loasă, de la o zi la alta, fie 
și de la un an la altul. în 
1949. cînd m-au adus ma
ma și un unchi să m-apuc 
de lucru, să-mi ciștig exis
tența, aici incă se mai re
parau motoare de avioane... 
Eu m-am aoucat de lăcă- 
tușerie, împreună cu un
chiul meu, și el lăcătuș de 
precizie. Mama, țin minte, 
era încadrată la pînzătorie, 
secția a 2-a motoare de a- 
viație. Aveam 17 ani, eram 
conștiincios și ambițios — 
cu o bună pregătire din 
școala industrială. Chiar 
dacă nu stăpîneam lăcătu- 
șeria. ceva îmi era limpe
de : trebuia să mă strădu
iesc zi de zi. învățasem 
asta de la maiștrii din școa
lă : ei munceau cot la cot 
cu noi, severi, dar și cu 
mare înțelegere pentru uce
nici. înțelegere în sensul 
că. atunci cînd îi întrebam 
ceva privitor la meserie, 
erau gata să lase totul și 
să ne-ajute. De-a lungul 
anilor, am încercat și eu 
s-ajut pe alții. Au prins de 
la mine, cîteva din ceea ce 
numim secretele meseriei, 
mai mulți tineri : unii sînt 
tot lăcătuși, alții tehnicieni 
și ingineri. Cînd s-a pornit 
la reprofilarea și dezvolta
rea uzinei, cred că proble
ma numărul unu care s-a 
pus a fost aceea a formă
rii cadrelor. Dacă am avut 
și eu o contribuție în a- 
ceastă privință, atunci în
seamnă că n-am trecut de
geaba pe aici. N-am nici 
un mandat să vorbesc in' 
numele altora : dar. gindind 
la cei din jur, nu-mi pare 
că în viața și munca lor ar 
fi intervenit prea des spec
taculosul. O uzină se ține 

și se dezvoltă prin colectiv, 
prin toți muncitorii, prin 
munca sîrguincioasă de 
fiecare zi. Noile soluții teh
nologice, introducerea in 
fabricație a unor noi pro
duse. calitatea, planul — 
presupun gîndire și efort 
din partea tuturor. Sigur 
— avem oameni cu o pre
gătire superioară, oameni 
de concepție, care sinteti
zează și definitivează pro-

ARGUMENTE DESPRINSE
DIN EXPERIENȚA

UNUI COMUNIST CU O VECHIME 
DE 33 DE ANI 

ÎN ACEEAȘI UZINĂ

punerile — însă nu poate 
fi neglijată strădania celor
lalți. în cazul meu. nu văd 
cum și-ar fi făcut Ioc spec
taculosul : am fost și am 
rămas unul din cei mulți. 
M-am dus ’ i armată — și 
m-am întors tot aici. In 
1954 m-am căsătorit, soția 
mea era dactilografă. O 
vreme am locuit într-o că
suță din Militari, apoi în
tr-o garsonieră din Bariera 
Vergului. în 1961. cînd s-au 
dat în folosință primele 
blocuri din Drumul Tabe
rei. am primit și eu un a- 
partament de două came
re. Stau aproape de uzină, 
e un ciștig.

— Sînteți gospodar 1 
Aveți copii, nepoți ?

— Pe-aici se spune că aș 
fi un bun lăcătuș. Am au
zit părerea că bunii Iăcă- 

tuși sînt și buni gospodari. 
Prea multe treburi în afa
ra uzinei nu am, mici re
parații, aprovizionarea, ma
șina. Mi-am luat o mașină 
Dacia 1300,. în rate, o țin 
în fața blocului, nu avem 
parcaj, în 1961 nu se fă
ceau parcaje, nu se bănuia 
că o s-avem mașini — o 
mai zgîrie copiii. Avem o 
fată : după terminarea li
ceului economic am adu

s-o la uzină, la oficiul de 
calcul. N-am avut necazurt 
cu ea, poate că a moștenit 
de la noi, părinții, conști
inciozitatea : a lucrat aici, 
și-a făcut și studiile la 
A.S.E.. la seral. Acum este 
economist la Ministerul A- 
griculturii. Soțul ei. gine
rele nostru, este ofițer. Au 
un copil. în cîte-o dumini
că. mergem în vizită la ne
pot.

— Ați vrea să vă referiți 
la cum o duc alți munci
tori, avînd calificarea și ca
tegoria dumneavoastră ? 
Mă gindesc la viața asta 
de toate zilele...

— Viața de toate zilele 
este cum și-o face fiecare, 
dar mai ține și de alți fac
tori. Sigur, ii am în vede
re pe oamenii gospodari. 
Ați observat că nu mai 

avem unde parca mașinile 
în fața uzinei. Unii nu vin 
cu mașina din pricină că 
nu rrind loc pe marginea 
străzii, ar trebui să le ducă 
în Drumul Taberei. Avem 
și în uzina noastră nume
roși muncitori care locu
iesc în satele apropiate : 
Chiajna, Roșu, Ciorogîrla. 
Dudu și altele. Cei mai 
mulți au acolo case și gră
dini — de care se îngrijesc 
familiile. Oarecum, sint în 
avantaj. Ei au datoria să 
lucreze și pămintul, nu ne
apărat în satele lor. Li s-au 
repartizat aici aproape 40 
ha porumb și vreo 12 ha 
fasole. Și se duc la lucru, 
după ce isprăvesc treburile 
în uzină.

— Ce părere aveți : cei 
care dorm la sat și lucrea
ză la oraș sînt muncitori- 
muncitori, sau și țărani si 
muncitori, sau : nici una, 
nici alta ?!

— Eu îi judec după pre
gătirea în meserie, după 
felul in care își fac dato
ria, după atitudinea în toa
te treburile profesionale și 
obștești, și pot afirma : în 
majoritate — sint munci
tori, în acest moment. La 
început, grâu și țărani și 
muncitori ; apoi lăsau im
presia că nu mai sint nici 
una, nici alta. Și iată că 
au ajuns muncitori care ne 
fac cinste. Unde locuiesc, 
are azi mai puțină impor
tanță. Sînt oamenii uzinei. 
Le cerem să fie discipli
nați, să se poarte ca ade- 
vărați muncitori, fără ab
sențe nemotivate cînd se 
coc strugurii — și cei mai 
mulți se poartă întocmai și 
ne mîndrim cu ei.

:— Vă propun să revenim 
la dezvoltarea uzinei, așa, 

nespectaculoasă, cum a 
fost...

— Dacă privim în urmă, 
de unde s-a pornit și unde, 
s-a ajuns, sigur că saltul 
este spectaculos. Eu am 
spus că el nu s-a produs 
peste noapte. Sînt și secre
tarul organizației de partid 
nr. 5 de la construcții me
talice, am fost mereu an
trenat în munca obștească, 
și nu m-am dat înlături, 
întrucit munca obștească 
înseamnă muncă dificilă, 
dar și frumoasă, cu oame
nii, și in interesul uzinei! 
Am fost martor la tot ce 
s-a petrecut aici. Cel de-al 
IX-lea Congres al partidu
lui a avut o mare înrîu- 
rire și asupra colectivului 
nostru, ajutînd la schimba
rea în bine a unor menta
lități. Ia o mai serioasă 
pregătire profesională, ati
tudine deschisă, fermă, tre
zirea unor ambiții in cer
cetare, inovații și raționa
lizări, disciplinarea recal
citranților. Procesul tehno
logic a cunoscut numeroase 
adaptări la o producție 
modernă și de calitate, iar 
producția, în ansamblul ei, 
s-a diversificat mult. Dacă 
ar fi să intrăm în amă
nunte, ar trebui să ne re
ferim la cele aproximativ 
1 000 tipodimensiuni mo
toare electrice ! Azi. accen-' 
tul cade pe mașinile elec
trice speciale pentru ex
tracție (mine, petrol), trac
țiune, utilaje mari etc. Mo
toarele pentru metrou sînt 
fabricate la noi. în ateliere 
o să vedeți mașini de cu
loare portocalie, culoarea 
noastră : sînt mașini reali
zate prin autodotară, con
cepute de specialiștii noș
tri. Acum ne străduim cu

Interlocutorul nostru, Ion Neciu (în dreapta imagi'nii), muncind alături de un membru 
al echipei pe care o conduce, Alexandru Lozneanu

Eoto : E. Dichiseanu

reorganizarea atelierului de 
construcții metalice.

— Ce părere aveți despre 
tinerii muncitori ?

— Nu mi-o luați în nu
me de rău : după treizeci 
și trei de ani, un meseriaș 
e înclinat să creadă că a- 
tunci cihd era el tînăr era 
mai avintat, mai cu trage
re de inimă, mai priceput. 
Dacă n-ar crede așa, nu 
i-ar sta bine. Tinerii de azi 
sînt și foarte buni în me
serie, și mai puțin buni, 
cum au fost și cei de pe 
vremea mea. Cum arată, 

cum vor arăta ei — depin
de și de noi, care am tre
cut prin tinerețe, poate că 
încă mai sintem tineri. Alt
ceva mi se pare mai im
portant : fiecare generație 
și-a dat, își dă oamenii de 
nădejde, care să-i influen
țeze în bine și pe ceilalți.

— Dacă mai aveți ceva 
de adăugat...

— Da, uitasem : eu sînt 
lăcătuș, dar acum lucrez la 
presa de 315 tone, reglor, 
-cu alți doi meseriași, re
glăm și executăm piese. 
Mai facx și lâcătușerie, mai 

ajustez, mai confecționez. 
Au fost studenții la prac
tică. Unul s-a tot uitat la 
presa asta mamut. într-o 
zi mi-a zis : Aș vrea si-. .' » 
întreb ceva... Cu plăcere; 
i-am zis. După două zile 
m-a întrebat : cite ore poa
te lucra presa asta ?... Poa
te lucra și 24 din 24, nu
mai să-i dai ce-i trebuie 
și să fie reglorli aici. Altă 
întrebare 7 N-a mai avut 
alta...

Nicolae TIC

„Obscurantismul se autodemască“
„Ceea ce m-a îndemnat să vă 

scriu a fost lectura ciclului de an
chete publicat de «Scinteia» și in
titulat «Obscurantismul se autode- 
niască», ne spune într-o scrisoare 
alresată redacției tovarășa Ga
briela Bizadea, cooperatoare în 
comuna Dumitrești, județul Vran- 
cea. Nu există om de treabă care 
să nu condamne activitatea așa-zl- 
șilor predicatori, cocoțați în frun
tea cîte unei sectei unde le e .bine a; 
pentru că înșeală" în dreapta" §î ffi ~ 
stingă, ducînd trai de huzur din 
munca oamenilor cinstiți, a naivi
lor care ar face mai bine să vadă 
cine sînt inșii care «călătoresc pînă 
și in al șaptelea cer»".

„Scinteia", din paginile căruia am 
putut afla o mulțime de lucruri în 
legătură cu activitatea unor secte, 
cu. fanatismul religios... Bineînțeles 
că ziarul abordează o multitudine 
de probleme majore, dar motivul 
care m-a îndemnat să vă scriu a- 
ceste rînduri este legat de acest 
capitol. Ceea ce am citit în ziar, 
despre faptele săvîrșite de fanatici 
religioși — indivizi iresponsabili 

jsati .minați de interese meschine — 
'vă .rog să mă credeți că-- nu m-ă 
surprins deoarece și soția mea cu 
care am conviețuit aproape 14 ani,

schimbat. Dimpotrivă. îmi răspun
dea că în aceste cărți găsește 
„hrana sufletească", că nimic nu o 
mai interesează pe acest pămint, 
că a descoperit „pacea în Dumne
zeu și mîntuirea sufletului" și dacă 
suferă aici, pe pămint, din cauza 
mea. va avea multă răsplată in 
cer !... Am observat că aproape tot 
timpul era interesată să creeze in 
casă o atmosferă de discordie, de 

.ceartă, de neînțelegere.
'Chiar' prietenele ei au observat 

o schimbare ieșită din comun în 
comportamentul ei care depășește

FIȘIER SOCIAL

Corespondenta noastră are per
fectă dreptate. Misiunea de a pă
căli a „întemeietorilor de noi reli
gii" ar fi mult mai dificilă dacă cei 
care nimeresc în plasa lor de min
ciuni sfruntate i-ar întreba pe „ilu
minații" în cauză numai atit : ce 
hram poartă ? Vor afla astfel că 
ei trăiesc din negoțul cu iluzii 
bune pentru adormit copiii. Cum 
relatam și noi. în serialul publicat, 
nici unul dintre acești „inventa
tori de dogme religioase" nu lu
crează decît pe cîmpul afacerilor 
„religioase", in afara legii. „Vă 
rugăm, își încheie rindurile trimise 
redacției cititoarea noastră din Du
mitrești. să scrieți cum au fost 
pedepsiți acești parazit! care au 
înșelat buna credință a oamenilor".

Desfăcind un plic voluminos, 
privirile ne-au fost atrase de o fo
tografie mică, de amator, înfăți- 
șînd patru copii — unul mai dră
gălaș decît altul — cocoțați pe un 
fotoliu. Imaginea este prin ea în
săși simbolul vieții. Povestea înfă
țișată în scrisoare însă...

Dar mai bine să-l lăsăm pe au
torul ei să relateze :

„Mă numesc Stan D. Ion. Sînt om 
al muncii de la vîrsta de 14 ani. 
în prezent lucrez ca rhaistru în 
cadrul întreprinderii mecanice Va
lea Teleajenului. din Vălenii de 
Munte, județul Prahova. De la în
ceput vă aduc la cunoștință că sint 
un cititor permanent al ziarului

Opinii ale cititorilor 
pe marginea serialului de anchete, 

cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia“

răstimp în care am adus pe lume 
5 copii (doi băieți și trei fete), pot 
dovedi că a căzut pradă aceleiași 
urgii.

Totodată vă spun că soția mea, 
la 30 de ani cîți are. nu este în
cadrată în vreun loc de muncă 
(poate o fi acum, cînd a părăsit fa
milia). Am socotit că e bine să ră- 
mină acasă să se ocupe de gospo
dărie, de educația copiilor, de în
grijirea și supravegherea acestora. 
Dar în loc să facă toate acestea, de 
mai multă vreme se ocupă cu ci
titul a tot felul de cărți religioase 
neglijînd total celelalte treburi, 
obligațiile de mamă și de soție. Nu 
exagerez cu nimic dacă vă spun 
că a citit tot felul de scorneli mai 
ales despre... lumea ce va veni. Am 
încercat în nenumărate rînduri să-i 
atrag atenția că în loc de cititul 
acestor cărți (care au adus-o în- 
tr-un hal de nerecunoscut), mai 
bine ar vedea de casă și de copii. 
Am ajuns din această cauză la dis- 
cutii destul de neplăcute. Ia cer
turi care mă făceau să-mi fie jenă 
de vecini ; dar cu nimic nu s-a

limitele raționalului. Au încercat 
și ele să-i arate că are obligații de 
mamă și de soție, dar n-a vrut să 
țină cont de nimic. Mi-a umplut 
pereții apartamentului cu nu mai 
puțin de douăsprezece icoane, prin
tre care și o cruce mare, de metal., 
în mai multe rînduri m-a lăsat cu 
copiii în casă, ea umblînd pe la 
mînăstiri.

Așadar, concepțiile noastre fiind 
în cea mai mare parte diferite, 
atit despre religie, cit și despre 
viață, despre familie sau societate, 
puteți trage concluzia că nici sen
timentele dintre noi nu au avut o 
soartă mai bună. în toți acești ani 
(de tristă amintire) nu de zeci sau 
de sute, ci poate de mii de ori am 
rugat-o frumos să participe cu mai 
multă afecțiune la treburile casei, 
alături de mine, cit și de copii care 
erau fără voia lor martori la dis
cuții dintre cele mai dăunătoare 
pentru ei. I-am arătat că fanatis
mul religios nu aduce decît sufe
rință. Dar degeaba.

Vă rog să mă învățați ce să fac. 
Ultima ei „ispravă" — fără pic de

judecată, de remușcare, de mus
trare de conștiință — a părăsit pe 
cei 4 copii, plecind la Cîmpina, la 
părinții ei, luind cu ea copilul cel 
mai mic. Motivul invocat a fost 
acela că am îndrăznit să-i rup o 
carte recent procurată,. o carte din 
multele care au adus-o în halul 
în care este.

N-a vrut să știe că cei 4 copii 
îăsaț.i în: voia, soartei , trebuie să 
mCatgȘ la școală, dacă are cine să 
le facă mîncare sau nu, să-i îngri
jească, să-i supravegheze. A lăsat 
totul baltă și a plecat. A avut grijă 
în schimb ca, înainte de a pleca, 
să adune toate cărțile, broșurile, 
caietele și alte însemnări din fel 
de fel de tipărituri și să le ducă 
nu știu unde. în încheiere aș avea 
o mare rugăminte la dv. : văzînd 
că vă ocupați în mod deosebit de 
aceste cazuri vă întreb : „ce aș pu
tea face în situația in care mă aflu 7“ 

întrebarea tovarășului Stan D. 
Ion nu este ușoară. Iar răspunsul 
este și mai greu de dat. în seria
lul de anchete despre nocivitatea 
fanatismului religios, promovat de 
către diverși sectanți, se demon
stra cu fapte concrete că una din 
urmările acestei activități este și 
destrămarea familiilor. Oameni de 
bine condamnau pe bună dreptate 
folosirea absurdă a diverselor „pre
cepte" religioase inventate pentru 
a submina trăinicia familiei. Ei ce
reau deschis ca vinovății să fie as
pru pedepsiți.

Trebuie deci văzut, înainte de 
toate, cine anume a adus-o pe so
ția dv, stimate tovarășe Stan D. 
Ion, în starea aceasta. Cine se face 
vinovat de alunecarea ei pe dru
mul obscurantismului. Probabil ca 
tentativa dv. de readucere a ei în 
sînul familiei, lîngă copiii unde-i 
este locul, de aici să pornească. 
Posibil să fie și alte căi. Nu ne în
doim că sint destui care vă cunosc 
nefcazul. Nu ne îndoim că destui 
cititori vă pot fi de folos cu su
gestii utile. De aceea ne îngăduim, 
în încheiere, să le dăm adresa dv : 
Stan D. Ion, bd. N. Iorga 56. blocul 
B 4. sc. A, et. I, ap. 4, Vălenii de 
Munte, cod 2 100, județul Prahova.

Replica omeniei
Omenia nu are limite, 

ea nu poate fi influențată 
nici de prietenie nici de 
alte considerente, fie că 
sint emoționale, fie că 
sint, mascat, principiale. 
Omenia există sau nu 
există! Știrbită, mai mult 
sau mai puțin, de inter
venții subiective nu mai 
este omenie, este altceva, 
greu de numit. Teoretic, 
se poate discuta foarte 
mult pe această temă; 
viața practică însă ne lă
murește, prin nenumăra
tele sale ipostaze, că lu
crurile nu sînt chiar așa 
de complicate cum par 
atunci cind relațiile din
tre oameni sînt guverna
te de bună cuviință, de 
rațiune. Iată una dintre 
aceste posibile ipostaze 
ale omeniei descifrată 
dintr-o întîmplare con
cretă ajunsă, din cauza 
egoismului și a orgoliu
lui, în fața instanței de 
judecată.

...O mamă avea o fată 
măritată. Mamei nu i-a 
plăcut ginerele și a făcut 
pe dracu’ în patru pînă 
i-a despărțit pe tineri. 
Fata s-a dezmeticit la 
timp — avea un copil de 
crescut — și s-a împăcat 
cu soțul ei. Aflînd de îm
păcare, mama a sosit la 
fața locului cu o falcă în 
cer și alta-n pămint. le-a 
luat tinerilor butelia de 
aragaz — darul ei de 
nuntă ! — și a depus-o 
la O vecină, bună priete-

nă de a ei. cu sever con
semn să nu cumva să o 
dea înapoi fiicei sale. Dar 
tocmai așa s-a întimplat: 
fata i-a cerut vecinei, cu 
lacrimi în ochi, butelia, 
avea un copil de hrănit...

■ Vecina, ' fâ:ră.“ să stea pe- ■' 
ginduri, i«â dat-o. .Aflînd' 
ce s-a petrecut, mama 
fetei o dă în judecată pe 
vecină — prietena de o 
viață ! — reclamînd bu
telia : „Nu vreau să știu 
nimic din povestea cu 
fie-mea, nepotul și gine
rele. Eu dumitale ți-am 
dat butelia, dumneata să 
mi-o înapoiezi !“. Degea
ba apelul la înțelegere, 
degeaba confirmarea ve- 
cinilor-martori de amîn- 
două părțile. Nu. învinui
tei nu i se reproșează că 
și-ar fi însușit cumva bu
telia, toată lumea știe 
unde se află ustensila de 
bucătărie. „Vreau bute
lia. ea să mi-o dea !“.

Pentru mine și pentru 
cei din sală, prezenți în 
sala de judecată, lucruri
le sînt clare : e de ad
mirat înțelepciunea fe
meii care nu a pu
tut să-și calce ome
nia și care-și susține, 
hotărîtă, punctul de ve
dere că : „bine am făcut 
dînd butelia cui avea ne
voie de ea. adică fiicei 
tale !“. Replică de bun 
simț, lămurind cu simpli
tate drumul „încurcat" al 
lipsei de omenie.

Dionisie ȘINCAN

A fi util
La Suceava, între două 

spectacole ale „Serbărilor 
Scinteii tineretului*, intre 
două minunate întilniri cu 
un public de-o receptivi
tate exemplară, deschis

și loial, vital pînă la ex
plozia tribunelor (specta
colele s-au dat pe stadioa
ne) și sentimental pînă la 
duioșie, intre aceste mo
mente de artă, am avut

ocazia să cunosc alături de 
alții, un tinăr, un student 
sucevean, unul dintre 
spectatorii noștri, intr-o 
discuție in care îmi pro
puneam tilcul de a afla ce 
mai gindește și cum mai 
gindește un băiat de 19 
ani. Mi-a plăcut întot
deauna voluntarismul ge
nerației tinere, nonconfor- 
mismul care se acoperă cu 

•aurul ideii, expresia de
gajată, stilul viu și tran
șant al conversației. În
veliți prea des de lăp
tuca plictisului, de-o im
pozantă compusă din slo
ganuri cap la cap, in care 
știi pe de rost ce ți se va 
spune, iar răspunsurile 
stau ca niște dopuri de 
plută in gitul întrebării, 
gata să sară la semnalul 
și gidilitura cunoscută, să- 
tui deci, de astfel de lu
cruri, am găsit bucuria 
naturaleței.

Am ajuns, din aproape 
in aproape, și la ideea de 
a fi util. Este ceea ce — 
în mod fals — credem că 
îmbolnăvește un tinăr, în- 
depărtindu-l de tine cu 
viteza fulgerului. Nu, su
biectul îi era la îndemină, 
iar proba, fără a mi-o 
spune el, era. validată de 
practica vieții acestui ti
năr. Cum a înțeles el 
să fie util? In apropierea 
facultății, pe undeva prin 
zona Cetății lui Ștefan, 
există un pirîlaș cu o a- 
nume cădere de apă. Vii
torul nostru inginer (e 
spre începutul facultății) 
s-a apucat să siringă 
date, să se intereseze, să 
plictisească și chiar să 
agaseze niște asistenți, să 
facă rost de-o piesă de 
aici, de alta de dincolo și 
toate din nimic ca pînă la 
urmă, pe acel piriiaș să 
construiască, intr-o for
mulă proprie și după o 
rețetă proprie și după o 
tehnologie originală, o 
mică hidrocentrală. Ceea 
ce impresionează e că 
acea microcentrală stoar

ce niște curent din acel 
fir de apă care curgea de
geaba, curent care poate 
lumina o stradă. Poate 
aprinde adică mai multe 
becuri de pe o stradă din 
Suceava și chiar le a- 
prinde. Iată ceea ce este 
extraordinar cu adevărat, 
nu prin invenția in sine, 
nu prin acea hidrocen
trală cit țin șifonier, ci 
prin ■ însăși ■ semnificația 
iluminării, în joacă dacă 
vreți, a unei străzi: Stu
dentul și nu numai el, co
piii de azi și adolescenții 
de azi și tinerii de azi, 
sub sceptrul unei expe- 
r . nțe inedite a școlii 
românești, au învățat să 
se joace util și să se joace 
inteligent, și să se joace 
profitabil. Pentru ei și 
pentru societatea româ
nească. E bine să avem 
cit mai mulți tineri care 
să se joace de-a ilumina
rea unei ulițe, care să a- 
prihdă cite-un bec de 
stradă, care să treacă de 
la șotron la mașinile de 
fabricat fericire și de in
ventat zimbete atunci 
cind sintem triști și dfjc 
proiectat mai știu eu ce ■ 
pentru că imaginația Iot 
este de-o mic de ori mai 
proaspătă decît a omului 
matur.

La Suceava și nu numai 
la Suceava am stat așa, 
la un pahar de vorbă (li
nii ii zic masă rotundă), 
la o șuetă cu apă mine
rală in perioadele de 
respiro ale turneului, fără 
a avea aerul că mă inte
resez de ceva anume. Dar 
acel ceva anume se con
tura treptat și ușor, și fi
resc, și se chema convin
gerea, reînnoită mereu, 
că avem un tineret ex
traordinar, de-o mare 
vioiciune a spiritului, 
nebun de bun, plecat pe 
un făgaș sănătos al de
ciziei față de sine.

Lucian 
AVRAMESCU

r.

ANCHETĂ SOCIALĂ

Severă e sancțiunea 
morală a satului : 
nu i se dă ori — și 

mai aspru — nu i se 
răspunde măcar la bună 
ziua celui care, într-un fel 
sau altul, „a călcat alături". 
Este, acest bună ziua, un 
barometru al relațiilor din
tre săteni, iar ocolirea bi
nețe! în întîlnirile lor as
cunde fapte, comportări 
supuse tașit oprobriului. 
Și, cum ne-a mărturisit 
unul dintre cei ajunși în
tr-o astfel de situație, ni
mic nu-i mai greu de su
portat decit, muncind și 
trăind într-un sat, să fii 
supus unui astfel de trata
ment. Si cum vom vedea, 
nimic nu solicită mai multă 
fervoare în muncă, mai 
multă corectitudine in viata 
civică decît ieșirea dintr-o 
astfel de situație nedorită 
de nimeni. Să pătrundem 
însă în sfera argumente
lor...

în martie 1986. coopera
torii din Santa Mare, jude
țul Botoșani, alegeau în 
fruntea lor, în funcția de 
președinte, pe Mlhai Miti- 
tiuc. N-a fost o alegere 
pripită, cum se mai intîm-
plă uneori. Cel ce primea 

învestitura le era consă
tean, crescuse sub ochii 
lor, se afla la o vîrstă (28 
de ani) tocmai nimerită 
pentru „a lua taurul de 
coarne", dovedise remarca
bile calități profesionale în 
munca de tehnician agro
nom și chiar aptitudini 
organizatorice. Cîntăreau 
toate acestea, mult mai 
mult decît o anume tendin
ță spre înfumurare pe care 
i-o descoperiseră consăte
nii mai apropiați și pe care 
i-au arătat-o pe față chiar 
în adunarea generală. La
cună . recunoscută, mai 
mult, urmată și de un an
gajament că... Dar, la nu
mai cîteva săptămîni. tînă- 
rul președinte al coopera
torilor din Santa Mare își 
uită angajamentul din adu
nare. Nu mai dă „bună 
ziua" oamenilor și arareori 
va mai răspunde la salut 
pe ulițele satului ori pe 
ogoare. Simplă chestiune 
de formă 7 în unitate, ne
glijează și. treptat, va mer
ge pînă la desconsiderarea 
organelor colective de con
ducere. „Să-și vadă de tre
burile lor — își umflă piep
tul Mititiuc. Aici eu hotă
răsc". Iar de la vorbă va 

ajunge repede la... faptă, 
în ce scop ? Cu ce intenții? 
Simte cum, încet-incet. tot 
mai mulți consăteni îl oco
lesc. Unii nu-1 mai ascultă, 
alții îi comentează dispo
zițiile. în plus, se duce 
vestea că folosește tracto
rul unității drept mijloc de 
transport în interes perso
nal, pentru drumețiile sale 
de... pescar amator.

Cum să-i reciștige pe oa
meni, cum să le recuce
rească încrederea 7 Nu-i 
dă prin minte calea cea 
mai firească — să-și corec
teze comportările reproba
bile — ci recurge la un 
vicleșug. Din proprie iniția
tivă și de unul singur — 
cu încălcarea legilor, a de
mocrației cooperatiste — 
repartizează cooperatorilor, 
în toamna anului 1980, o 
cantitate mult mai mare de 
porumb decît li se cuvenea. 
Cei mai mulți n-au cunos
cut adevărul, unii — care-1 
știau — au rămas mirați, 
iar cîțiva (Dumitru Man- 
dache. Eugenia Maxim, Ni
colae Pinciuc etc.) s-au 
bucurat. (Un dialog, strict 
autentic. între aceștia din 
urmă, reținut de actualul 
primar al comunei. Petru 
Ojoc : „Vezi. bade, ce pre
ședinte bun avem ? Una- 
două a urcat valoarea nor
mei" — a zis Eugenia Ma
xim. „Pe ăsta, dacă-1 lauzi 
oleacă. îți dă și cămașa... 
ceapeului" — i-a răspuns 

D. Mandache). Adevărul 
a ieșit însă la suprafa
ță în adunarea generală 
a cooperatorilor din ia
nuarie 1981, cind oame
nii au văzut că rămăse-

OAMENII II SPUN 
DIN NOU „BUNĂ ZIUA!"

0 „Dacă-f lăudai oleacă, îți dădea și cămașa... ceapeului” 0 Nu-i nici
odată „prea devreme” pentru a-i aduce la realitate pe cei ce comit 
abuzuri 0 Autoritatea se dobîndește prin muncă și se întemeiază pe cinste

seră datori statului cu a- 
proape 400 tone de porumb. 
Și că datoria ar fi fost 
mult mai mică dacă preșe
dintele nu era atit de „mă
rinimos" cu averea obșteas
că. L-au criticat aspru, iar 
el le-a promis din nou că 
se-ndreaptă. că-i ultima 
oară cînd... Dar și aceste 
promisiuni le-a dat repede 
uitării. Dovadă că. la nu
mai cîteva luni, recurge la 
următoarea „învoială" (de 
parcă n-ar fi existat nor
mative de lucru, de parcă 
ar fi administrat propria-i 

moșie !) cu grădinarii coo
perativei :

— Dacă acceptați să pu
neți culturile ce vi le pro
pun (altele decît cele din 
planul de. producție — n.a.).

vă plătesc numai cu ce
reale.

— De toți banii ce ni se 
cuvin ? au întrebat legu
micultorii.

— Absolut de toți, i-a 
asigurat el.

Iar toamna, deși recolte
le n-au fost mai bune decit 
în anul anterior, s-a ținut 
de cuvînt : cooperatorii din 
legumicultura au primit 
cantități exagerate de griu 
și porumb. în timp ce. pen
tru majoritatea membrilor 
cooperatori, n-a reușit să 
asigure (nici nu era de 

unde, producțiile obținute 
fiind slabe) cantitățile in
cluse în valoarea unei nor
me convenționale, în para
lel a mai făcut o „învoia
lă" și cu ciobanii de la 

stîna cooperativei: „lapte
le obținut după 15 septem
brie (dată la care încetează 
oficial această activitate — 
n.a.) e-al vostru". Zis și 
făcut. Pină spre 10 octom
brie, cind ciobanii au fost 
ooriti și amendați de or
ganele județene în drept 
aceștia au tot muls oile, 
însușindu-și laptele.

Ce s-ar fi intîmplat dacă 
președintele n-ar fi recurs 
la asemenea procedee ne
legale. inechitabile 7 Ar fi 
înregistrat sectoarele res
pective ale cooperativei un 

mai scăzut grad de partici
pare la muncă ? Dialogul 
purtat cu Pavel Cîmpeanu. 
unul dintre favorizații din 
legumicultura, este edifi
cator :

— Ați primit, în toamna 
anului 1981, aproape 5 000 
kg porumb pentru munca 
prestată in grădina de le
gume ?

— Am primit, pentru că 
mi l-a dat. Așa cum am 
dus acasă și vreo 800 kg 
griu. Dacă mi se dădeau 
bani, nu mă supăram. Că 
pe produsele repartizate tot 
bani am luat ; le-am vîn- 
dut.

— Deci n-a fost o condi
ție impusă de dumneavoas
tră, grădinarii...

— Cum să fie 7 Anul 
acesta ni s-a spus că vom 
fi retribuiți în bani, iar 
produse vom primi ca fie
care cooperator. Și am ie
șit cu toții la lucru, grădi
na noastră de legume a ob
ținut rezultate frumoase.

Hotărînd de unul singur, 
împărțind bunurile în 
dreapta și-n stînga, cui și 
cum voia, preocupîndu-se 
de găsirea unor „susțină
tori" și de atragerea unor 
laude nemeritate, mărini
mosului președinte îi scapă 
din vedere treburile strin
gente ale unității. Și astfel, 
zăpezile din iarna trecută 
surprind pe cîmp însemna
te cantități de porumb și 
sfeclă de zahăr, zeci de 

tone de furaje. Văzind pînă 
unde au ajuns lucrurile, 
oamenii își exercită drep
turile și îndatoririle de
mocrației cooperatiste și 
cer convocarea unei adu
nări generale extraordinare. 
Comportarea sa nu mai 
poate fi tolerată și se ho
tărăște destituirea din 
funcție. Dar nici acum, în 
ultimul ceas, Mititiuc nu 
ajunge la o înțelegere clară 
a lucrurilor și nu adoptă 
poziția cuvenită. „O ase
menea mentalitate este to
tal străină pentru un mem
bru al partidului, pentru 
un comunist — i se replică 
din sală. Cerem să fie dis
cutat și în organizația de 
bază". Atitudinea comuniș
tilor a fost pe măsura gra
vității faptelor comise : ad 
hotărît excluderea fostului 
președinte din rindul mem
brilor de partid. L-am în
trebat pe Mihai Andrici. 
secretarul organizației de 
partid :

— Ce a condus Ia adop
tarea acestei severe hotă- 
riri 7

— Nu-i niciodată prea 
devreme să-i aduci la rea
litate De cei ce comit abu
zuri. în cele 19 luni cit a 
fost președinte. îngîmfarea 
lui Mihai Mititiuc a crescut 
treptat, depășind orice li
mită. Și în aceeași măsură 
au sporit actele de „mări
nimie" din buzunarul ob
știi. încercările cooperato

rilor de a-i schimba com
portarea, sprijinul pe care 
l-a primit in adunările ge
nerale au rătnas fără nici 
un ecou. De asemenea și 
criticile din cadrul organi
zației de partid — atunci 
cind rareori participa la 
viața de organizație. A sim
țit puterea colectivului nu
mai atunci cînd 1 s-a spus 
că trebuie să predea carne
tul de partid. Abia in clipa 
aceea și-a dat seama de 
gravitatea greșelilor săvîr
șite. Era însă prea tirziu 
pentru a ne recăpăta în
crederea.

L-am găsit pe Mihai Mi
titiuc într-o seară. împreu
nă cu întregul personal al 
fermei (căci i s-a încredin
țat, totuși, funcția de șef al 
fermei vegetale nr. 1). la 
recoltatul porumbului. Lu
cra cot la cot cu cooperato
rii, discuta cu ei cum se 
discută între tovarăși de 
muncă. Am reținut, din 
spusele oamenilor, că șeful 
lor de fermă e de nerecu
noscut, . atît în relațiile cu 
cei din jur. cît și in atitudi
nea față de muncă, că se 
străduiește să devină un 
alt om. Spre căderea nop
ții, cind s-a despărțit de 
ei. l-am auzit pe Mititiuc 
spunîndu-le un respectuos 
„bună seara"...

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii"
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- o îndatorire de înaltă răspundere pentru 

fiecare colectiv, pentru fiecare om al muncii!

Exploatarea minieră Gîrla, bazinul minier al Gorjulul Foto : E. Dichiseanu

V

JĂRII, Cir MAI MULT CĂUBUUL!

0 sarcină fundamentală a minerilor, de înfăptuirea 
căreia depinde în măsură decisivă asigurarea 
independenței energetice a economiei naționale
Asigurarea in întregime din resurse interne a nece

sarului de energie primară pină la încheierea actualu
lui cincinal — sarcină formulată de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — se bazează, într-o măsură 
hotăritoare, pe sporirea producției de cărbune. După 
cum se știe, potrivit programului de producere a ener
giei în cincinalul 1981—1985 și de dezvoltare a bazei 
energetice a țării pină în 1990, ponderea cărbunelui in 
producția de energie electrică urmează să crească de la 
32,4 la sută în acest an 
context, sarcinile care

la 47,5 la sută in 1985. In acest 
revin fiecărei unități miniere

sînt deosebit de mobilizatoare și trebuie acționat cu 
hotărîre, cu toate forțele pentru îndeplinirea lor ritmi
că, potrivit nevoilor economiei naționale. Mai mult, în 
perioada următoare, eforturile făcute de oamenii mun
cii din industria carboniferă trebuie intensificate, ridi
cate la o cotă și mai înaltă, întrucît in anotimpul rece 
consumurile energetice înregistrează o creștere impor
tantă, atît în industrie, cît și Ia populație. Acesta este 
și motivul pentru care azi ne vom referi tocmai la 
acele inițiative și măsuri ce trebuie luate pentru spori
rea producției de cărbune.

La cariera Gîrla

demonstrează
Experiența lunii octombrie 
că planul poate fi îndeplinit

INIȚIATIVE — EXPERIENȚE — REALIZĂRI

Nu cu mult timp în urmă, cariera 
Giria, din cadrul întreprinderii mi
niere Rovinari, își cîștigase renu- 
mele de unitate minieră etalon, cu 
o puternică dotare tehnică, cu un 
colectiv bine închegat, capabil să 
realizeze aproape în orice condiții 
producții mari de lignit Dealtfel, 
în acest an, cariera Gîrla trebuie să 
extragă 2,6 milioane tone de căr
bune. Iată însă că, in patru luni din 
cele zece care au trecut din atest 
an, planul de producție nu a fost 
îndeplinit, la începutul trimestrului 
IV acumulîndu-se o restanță de 
aproape 184 000 tone lignit net. Este 
posibil ca pînă la încheierea anului 
să fie recuperată această restanță?

Răspunsul cel mai concret îl re
prezintă depășirea planului de pro
ducție pe luna octombrie cu peste 
10 000 tone de cărbune și 70 000 mc 
masă minieră excavată „Acest re
zultat. ne-a spus inginerul Dumitru 
Albulescu, șeful carierei, a dat În
credere colectivului, care acum 
este hotărît să muncească în așa 
fel ineît să recupereze restantele Și 
să îndeplinească integral sarcinile 
de plan pe acest an“.

Este,. într-adevăr, un răspuns 
ferm, muncitoresc, pe măsura cer 
rințelor mari pe. care conducerea 
partidului le pune în această etapă 
In fața minerilor țării. Dar să ur
mărim acest angajament pe planul 
faptelor, al acțiunilor, concrete care 
condiționează normalizarea și spo
rirea randamentului activității de 
extracție. Iată cîteva ticțiuni finali
zate :

1. Punerea Ia punct a liniilor 
transportoare și Încheierea în timpul 
optim a reviziilor și reparațiilor la 
utilajele mari. „Circuitul de benzi 
transportoare, consideră șeful ca
rierei, constituie «punctul nevral
gic» al activității noastre. De aceea, 
in ultimele două luni s-au efectuat 
o serie de lucrări pentru centrarea 
și riparea benzilor, înlocuirea role
lor și covoarelor de cauciuc uzate. 
Totodată, s-au atașat razuri și șter- 
gătoare la capetele de acționare ale 
benzilor transportoare, s-a extins 
'sistemul de agrafare, adueîndu-se 
circuitele in starea lor inițială. Re
zultatul? Numărul intervențiilor 
impuse de vulcanizări s-a redus în 
luna octombrie la jumătate față de 
media trimestrului III".

2. Transferul excavatoarelor mici 
pe fronturile de desCopertă, creîn-

du-se posibilitatea ca cel puțin două 
excavatoare cu rotor să funcțio
neze cu precădere 
cărbune.

3. Devansarea cu 
la 1 noiembrie la 
a termenului de încheiere a repa
rației capitale și de reintrare în 
funcțiune a excavatorului 1318. 
Timpul ciștigat are la bază mobili
zarea deosebită a brigăzii de mi
neri condusă de comunistul Grigore 
Ioneașcu, sprijinită de formația de 
intervenții a maistrului Vasile 
Draica, de la întreprinderea de uti
laj minier Rogojelu. Aslgurînd un 
indice de folosire extensivă a uti
lajului de 72,3 la sută, ortacii lui 
Ioneașcu au excavat în această pe
rioadă peste 150 000 mc masă mi
nieră.

4. Introducerea unui sistem efi
cient de drenare și gospodărire a

. apelor, care asigură condiții cores
punzătoare de lucru în orice ano
timp.

5. Executarea lucrărilor pregăti
toare pentru îmbunătățirea tehno
logiei de depunere a sterilului prin 
introducerea de la 1 noiembrie, pe 
treapta de lucru a excavatorului 
1 400 — 01, a unei punți de haldare 
interioară — utilaj complex, de fa
bricație românească. Scurtind cu 
peste 7 kilometri circuitul de benzi,

în stratul de
21 de zile — de
10 octombrie —

noul sistem de haldare, experi
mentat pentru prima dată la carie
ra Tismana II, permite dublarea 
productivității muncii pe această 
linie tehnologică, în condițiile redu
cerii substanțiale a cheltuielilor 
materiale și de forță de muncă.

Acțiunile întreprinse pentru creș
terea calificării oamenilor și întă
rirea disciplinei în muncă, pentru 
folosirea cu randamente superioare 
a bazei tehnice din dotare pun în 
evidență maturitatea colectivului de 
mineri de la Gîrla — la ora actuală 
cea mai mare carieră de exploatare 
la suprafață a cărbunelui din țară 
— capacitatea specialiștilor din 
întreprindere de a-și reconside
ra critic activitatea, de a in
terveni prompt, printr-o mai ener
gică angajare, pentru învingerea 
greutăților și asigurarea desfășură
rii în bune condiții a extracției de 
cărbune. Și chiar dacă la ora ac
tuală la cariera Gîrla. mai sînt 
destule de făcut pentru îmbunătă
țirea organizării producției și a 
muncii, rezultatele obținute în luna 
octombrie îndeamnă la un efort 
mai susținut de autodepășire pe 
toți minerii din bazinul carbonifer 
al Olteniei. /,,, ' A.;; .. ""

Dumitru PRUNĂ
corespondentul ,fScînteil

■■-rtjș

SEMNALE PE ADRESA>•••
• încă din luna septembrie, întreprinderea „Electrocentrale“-Ora- 

dea trebuia să aibă în stoc 210 000 tone cărbune pentru bunul mers al 
producției în sezonul rece. în depozitele întreprinderii orădene se află 
însă la ora actuală numai 93 000 tone cărbune. Explicația ? Una sin
gură : neonorarea contractelor de către furnizori, îndeosebi întreprin
derea minieră Mehedinți, care are o restanță de 184 300 tone cărbune 
și întreprinderea minieră Lupoaia datoare cu 5,7 600 tone cărbune. Cît 
mai trebuie oare să coboare mercurul termometrelor pentru ca ritmul 
livrărilor de la furnizorii amintiți, ca și de la întreprinderile miniere 
Voivozi, Sălaj, Țebea, Roșia, Horezu să se înscrie în graficul zilnic 
stabilit ?

• Stocul de cărbune al Uzinei electrice Doicești este la ora actuală 
de numai 30 000 tone, față de 210 000 tone cît ar fi trebuit să fie. Dar 
ca și cum această restanță nu ar fi fost de ajuns, întreprinderile mi
niere Horezu, Roșia, Motru, Căpeni livrează cărbune de calitate neco
respunzătoare, cu putere calorifică scăzută, granulație mare și umidi
tate excesivă.

• întreprinderea „Unio" din Satu Mare trebuia să livreze încă de 
acUm o lună de zile termocentralei 
bandă. Pină acum nu a oferit însă 
nu se poate produce, totuși, energia 
prinderii din Satu Mare.

din Oradea cinci transportoare eu 
decît... promisiuni. Cu promisiuni 
electrică atit de necesară și între-

La mina Filipeștii de Pădure :

400 de mineri învață
De mai multă vreme, 

mina Filipeștii de Pădure 
se află jn fruntea între
cerii socialiste pe ramu
ră, planul de producție 
pe zece luni fiind depă
șit cu peste 25 000 tone 
de cărbune net. Ce stă la 
baza acestui constant 
succes ? „Acum, cînd 
mecanizarea joacă un rol 
de prim ordin în reali
zarea producțiilor mari, 
buna pregătire profesio
nală a minerului este 
hotăritoare — precizează 
inginerul Vasile Tudor, 
directorul unității. De 
aceea, acordăm mare a- 
tenție perfecționării cali
ficării oamenilor".

într-adevăr, ne-am 
convins de acest fapt

participind la cîteva 
cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale.
Aici, pe baza unor pro
grame bine giridlte, eșa
lonate pe mai multe luni, 
cei mai buni ingineri și 
specialiști predau mineri
lor, electricienilor, meca
nicilor, altor oameni de 
diverse meserii, noi cu
noștințe care să le fie de 
folos imediat în munca 
lor. La ora actuală, peste 
400 de cursanți participă 
la asemenea forme de 
învățămînt. In luna mar
tie, 54 de proaspeți ab
solvenți ai școlilor pro
fesionale — mineri, me
canici, electricieni — au 
intrat în producție. Iar 
aici, tinerii au fost dați

să muncească pe lîngă 
oameni cu o bună pregă
tire în meserie pentru 
a-și putea însuși cît mai 
repede cunoștințele prac
tice necesare. „Cît de 
curînd, ne spune se

cretarul comitetului de 
partid al minei, Mihai 
Comănoiu, alți 60 de 
cursanți vor termina 
cursurile profesionale și 
vor intra în mină“. (Con
stantin Căprarul.

La întreprinderea minieră Cîmpulung :

Prin autoutilare, o instalație de mare 
productivitate

în acest an. colectivul 
de oameni ai muncii de 
la întreprinderea minieră 
din Cîmpulung s-a anga
jat să extragă peste pre
vederile planului 141000 
tone lignit din cariere și 
subteran. Cum se acțio
nează pentru onorarea 
angajamentului asumat, 
ce acțiuni și inițiative au 
fost întreprinse pentru 
sporirea producției de 
cărbune ?

— Cu toate că am in-

tîmpinat mari greutăți 
(erupții de borchiș și 
gaze) — ne spune ing. 
Florea Stoenescu, direc
torul întreprinderii, pla
nul pe zece luni a fost 
îndeplinit și depășit cu 
circa 95 000 tone cărbune, 
în lunile noiembrie și 
decembrie preconizăm ca, 
pe baza măsurilor teh
nice și organizatorice 
luate, să realizăm supli
mentar cite 24 000 tone 
cărbune, îndeplinind ast

fel integral angajamen
tul asumat.

Vizita recentă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, la cariera 
Aninoasa, sector fruntaș 
in întrecerea socialistă 
pe întreprindere, a sti
mulat eforturile mine
rilor pentru a da țării cît 
mai mult cărbune. Dova
dă : producțiile zilnice 
de cărbune realizate 
peste plan au crescut cu 
50 la sută față de perioa
da anterioară. Și aceas
ta nu prin eforturi fizice 
suplimentare, ci printr-o 
eficientă investiție de in
teligență. Astfel, a fost 
construită prin autodo- 
tare și pusă în funcțiune 
o instalație autopro
pulsată de mare randa
ment, care asigură creș
terea productivității pe 
post cu 140 tone și eli
mină complet sterilul din 
cărbune. (Gh. Cirstea).

în centrul atenției : creșterea randamentului utilajelor, calificarea, disciplina
Ținînd seama de greutățile întim- 

pinate în aprovizionarea, cu căr
bune a termocentralelor în iarna 
anului trecut, ne-am adresat tova
rășului dr. ing. Lucian Bcrceanu, 
director adjunct în Ministerul Mi
nelor, pentru a ne prezenta situa
ția „la zi" a producției de cărbune 
și măsurile luate pentru impulsio
narea ritmului de extracție.

— Raportîndu-ne la rezultatele 
obținute anul trecut se remarcă o 
imbunătățire a situației, ne-a spus 
interlocutorul. Astfel, după zece 
luni, producția de lignit și cărbune 
brun a crescut cu peste 170 000 tone 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Nu ne putem declara insă 
mulțumiți cu ceea ce am realizat 
atit timp cit in aproape toate 
unitățile miniere există mari res
tanțe față de planul de producție 
pe acest an și sarcinile suplimen
tare stabilite de conducerea parti
dului.

— Care sînt cauzele restanțelor 
înregistrate ? Cu ce probleme se 
confruntă unitățile miniere ?

— Cele mai multe neajunsuri sînt

determinate de faptul că o serie 
de capacități de producție nu lu
crează la nivelul proiectat și nici la 
nivelul indicatorilor extensivi și' in
tensivi planificați. Situație deter
minată de lipsa forței de muncă in 
general și a muncitorilor cu califi
carea de bază în procesele de pro

defecțiuni și stagnări ale procesu
lui de producție.

Vreau însă să insist asupra 
faptului că pentru sporirea randa
mentelor este necesar un efort con
jugat din partea constructorilor de 
mașini și al celor care exploatează 
și întrețin utilajele.

Punctul de vedere al Ministerului Minelor
ducție miniere în special. Din a- 
ceastă cauză, în Valea Jiului, de 
exemplu, se lucrează zilnic cu 
600—1 000 de posturi mai puțin in 
abataje. Așa se face că, deși există 
suficiente linii de front, la nivelul 
planului, se realizează înaintări re
duse, sub nivelul capacităților de 
producție existente. Referindu-mă 
de data aceasta la activitatea din 
bazinul carbonifer al Olteniei, la 
lipsa forței de muncă se adaugă 
calitatea necorespunzătoare a unor 
utilaje și a covoarelor de cauciuc 
de pe benzile transportoare. Din 
această cauză apar foarte multe

— Ce măsuri au fost luate după 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pentru completarea forței de 
muncă, sporirea producției de căr
bune și asigurarea stocurilor nece
sare termocentralelor in perioada 
de iarnă 1

— Consider de mare utilitate mă
sura luată ca absolvenții școlilor cu 
profil electromecanic — circa 1000 
de tineri — să fie orientați spre ac
tivitatea minieră din marile bazine 
carbonifere Valea Jiului și Oltenia, 
în același timp, au fost tri
miși specialiști pentru , anga
jarea de noi muncitori în zonele

cu excedent de forță de mun
că, s-a intensificat procesul de 
școlarizare și ridicare a calificării 
in grupurile școlare miniere. Iar 
ca o măsură imediată, specialiștii 
din minister s-au deplasat pe peri
oade mai lungi în unitățile mi
niere pentru a soluționa operativ, 
Ia fața locului, problemele ce se 
ivesc și a contribui direct la im
pulsionarea ritmului de lucru. Pen
tru cît mai buna aprovizionare a 
termocentralelor se impune, tot
odată, ca stocurile de cărbune din 
unitățile miniere — circa . 700 000 
tone — să fie transportate neîntâr
ziat la consumatori in depozite. 
Ritmul transportului a crescut în 
ultima săptămînă la circa 100 090 
tone pe zi, dar trebuie grăbit și mai 
mult. în această acțiune putem și 
trebuie să fim ajutați și de Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, precum și de Ministerul 
Energiei Electrice.

Grupaj realizat de
Ion TEODOR

ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI URGENTE ÎnTaGRICULTURĂ?

PORUMBUL
din cliw mai made la adăpost

SFECLA DE ZAHĂR 
raliată si testată netetraat

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
in ritm mai intens si tie calitate

CONSTANTA. în județul Con
stanța este pe terminate recoltarea po
rumbului de pe cele 135 000 hectare. în 
schimb, pe cîmp se mai află in grămezi 
circa 117 000 tone de știuleți. Iată de ce, 
la indicația comitetului județean de 
partid au fost luate măsuri energice pen
tru a se intensifică transportul recoltei 
la bazele de recepție, fabricile de nutre
țuri combinate șl în depozitele unităților 
agricole. De la comandamentul județean 
pentru agricultură aflăm că prin reparti
zarea unui număr sporit de camioane, în 
prezent capacitatea totală de transport se 
ridică zilnic la peste 23 60.0 tone. Pentru 
a nu se irosi nici o oră bună de lucru la 
transport, s-au organizat puncte de 
aprovizionare cu combustibili atîț la co
loane, cît și la bazele de recepție, iar pe 
trasee au fost instalate echipe de inter
venție și de control. De asemenea, la 
încărcare și descărcare participă ți 20 000 
de oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, ostași și elevi.

Ținînd seama de faptul că distanțele
din cimp pînă la bazele de recepție sînt'' 
sub 15 km, se pot efectua zilnic 3—4 
curse, ceea Ce înseamnă că, practic, În
treaga recoltă aflată acum în cimp poate 
fi pusă la adăpost în 3—4 zile bune de 
lucru. Dealtfel, în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Castelu și 
Cernavodă se transportă ultimele canti
tăți de porumb. Aici au fost stabilite cele 
mai scurte trasee, s-au organizat temei

nic operațiunile de încărcare și descăr
care, autovehiculele efectuînd zilnic, in 
medie, cite 4—5 curse.

Totuși, pe ansamblul județului, nu se 
realizează viteza planificată la transport. 
Și aceasta deoarece unele camioane și 
tractoare cu remorci nu sînt folosite ju
dicios. Controlînd circulația pe drumu
rile publice ale județului, organele de 
miliție au constatat, trei zile la rind, nu
meroase abateri : tractoare care efectuau 
curse nejustificate, sau care aveau cîte 
o singură remorcă, ori camioane care 
erau utilizate în alte scopuri decît trans
portul recoltei.

Firește, organele de control al circula- - 
ției au luat măsuri de sancționare a con
ducătorilor auto, dar răspunderea pentru 
buna organizare și desfășurare a trans
portului recoltei din cîmp revine, în pri
mul rînd, activiștilor de partid care au 
fost învestiți cu responsabilități in ca
drul consiliilor agroindustriale, conducă
torilor unităților agricole, responsabili
lor formațiilor de lucru și de transport. 
Folosirea la maximum a întregii capa
cități de transport, buna organizare a lu
crului la încărcare și descărcare consti
tuie garanția terminării acestor lucrări 
pină la sfirșitul săptămînii, așa cum 
dealtfel au stabilit organele județene de 
partid și de stat.

George MIHAESCU
corespondentul „Sci ntei i"

TELEORMAN. Pină joi seara, In 
unitățile agricole din județul Teleorman 
sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 
7 130 hectare — 70 la sută din suprafața 
cultivată. Producția obținută estfe trans
portată la fabricile de zahăr din Giurgiu 
și Corabia, în bazele de recepție inter
mediare, iar în ultimele zile au fost 
livrate unele cantități și noii fabrici din 
Zimnicea care în curînd va începe să 
producă. întrucît timpul este foarte 
înaintat, iar noaptea temperatura scade 
sub zero grade, se impun măsuri ener
gice pentru intensificarea recoltării, 
transportului și depozitării sfeclei de 
zahăr.

Dealtfel. în multe cooperative agricole, 
printr-o temeinică organizare a muncii, 
recoltarea sfeclei de zahăr s-a încheiat. 
Astfel, la C.A.P. Moșteni — Videle, 
strînsul sfeclei de zahăr s-a terminat pe 
toate cele 150 de hectare, dar în cîmo 
se află depozitate, acoperite cu frunze, 
circa 900 tone sfeclă. Aici, alături de 
cooperatorii care încarcă mijloacele de 
transport. îl întîlnim pe Mihai Tatără, 
președintele cooperativei, care ne spu
nea: „Cu atelajele transportăm sfecla 
de zahăr în apropierea căilor de acces, 
de unde este preluată și expediată la 
baza de recepție cu autocamioanele și 
remorcile. Zilnic livrăm 130 tone.' în 
cel mult 5 zile, toată sfecla de zahăr va 
fi transportată". Pe ultimele suprafețe 
se lucrează și în cooperativele agricole 
din Putineiu. Troianu și Țigănești.

în alte cooperative agricole — Purani, 
Furculești, Uda-Clocociov, Trăianu, Vî- 
nători și Bujoreni — sfecla de zahăr a 
fost recoltată doar de pe 20—25 la sută 
din suprafețele cultivate. La C.A.P. Te
leormanul. producția s-a strîns pe 35 
hectare din 160 hectare. De ce numai 
atît? Președintele cooperativei. Dumitru 
Cernat. ne spunea că unitatea mai are 
de transportat în baza de recepție o 
cantitate de 1 000 tone porumb, aflată 
încă în cimp. Apoi toate forțele vor fi 
concentrate la recoltarea și\ transportul 
sfeclei de zahăr. Desigur, o corelare mai 
judicioasă a lucrărilor, o organizare mai 
bună a muncii ar fi creat condiții pen
tru încadrarea recoltării sfeclei de zahăr 
în graficele stabilite.

într-un șir de unități agricole din 
județ se manifestă neajunsuri și în des
fășurarea transportului din cîmp al 
sfeclei de zahăr. Se mai află sub cerul 
liber (acoperite sau nu cu frunze) 42 500 
tone sfeclă de zahăr. îndeosebi In uni
tățile agricole din Cringu, Slobozia 
Mindra. Llța, Islaz și Seaca. Este ne
cesar ca acum, odată cu încheierea re
coltării porumbului, forțele umane și 
mecanice să fie concentrate pe supra
fețele cu sfeclă de zahăr. Prin mai buna 
folosire a forțelor umane și a mijloace
lor de transport, printr-o mai bună or
ganizare a lucrului în cel mai scurt timp 
întreaga recoltă să fie pusă la adăpost.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii”

GALAȚI. Vineri dimineața In ju
dețul Galați mai erau de executat arături 
adinei de toamnă pe 89 000 hectare. 
Luînd în calcul cele 2 570 de tractoare
repartizate inițial la această lucrare, în 
condițiile în care s-ar realiza viteza zil
nică planificată de 9 960 hectare, arătu
rile adinei de toamnă s-ar putea încheia 
în decurs de 9—10 zile pe întreaga su
prafață. Or, de la începutul campaniei de 
arături n-a fost realizată in nici o zi 
această viteză. De ce ? Ne răspunde ing. 
Gheorghe Savin, directorul trustului 
S.M.A. Galați : „Întrucît a trebuit să fie 
cărate mari cantități de produse din 
cîmp, un timp n-am putut lucra la 
arături cu mai mult de 1 200 de tractoare, 
acestea realizînd între 2 800—3 000 hectare 
pe zi. în plus, din cauza solului tare, se 
ară extrem de greu. Sînt terenuri pe 
care un mecanizator poate ara patru 
hectare pe zi, dar și foarte multe unde 
numai cu mare efort poate realiza cel 
mult 2—3 hectare".

Este de relevat că în unitățile agricole 
unde transportul recoltei din cimp a fost 
organizat exemplar și se folosesc în acest 
scop toate atelajele, bună parte din 
tractoare lucrează la arat in schimburi 
prelungite, iar altele — în două schim
buri. Așa se procedează in cooperativele 
agricole din consiliul agroindustrial Tu
dor Vladimirescu unde din 9 732 hectare 
au mai rămas de arat doar 4 500 hectare. 
Aici lucrează efectiv toate cele 123 de 
tractoare repartizate la efectuarea ogoa
relor, din care 57 [n două schimburi. Cu 
fiecare tractor se ară zilnic. In medie, 
cîte patru hectare. „întregul personal al 

stațiunii a fost repartizat pe unități agri
cole pentru a urmări realizarea ritmică a 
programului zilnic de lucru — ne-a spus 
inginerul Aurel Dinulescu, directorul 
S.M.A. Vameș. Totodată, ei au datoria să 
asigure tot ce este necesar atît pentru 
realizarea vitezei zilnice, cît și în ve
derea efectuării unor lucrări de bună 
calitate".

Pe teren, cele afirmate de directorul 
Întreprinderii s-au dovedit că nu cores
pund decît parțial realității. Ce e drept, 
viteza de lucru a fost realizată, dar ca
litatea arăturilor lasă de dorit în unele 
locuri. Pe terenurile C.A.P. Piscu, bună
oară, pe ahumite sole s-a arat „în față", 
la 24—25 cm, sau „în scară", o brazdă 
mai sus, alta mai jos, deși în ordinele 
de lucru este scris clar că arătura se va 
face la 29—31 cm. Faptul că n-am întîlnit 
pe cimp nici unul din lucrătorii de la 
S.M.A., despre care ni s-a spus că ar fi 
repartizați pe formații, explică în bună 
măsură această situație.

Ca să se înscrie in grafic, mecanizato
rii din cele patru secții ale S.M.A. Șen- 
dreni — Smirdan, Braniștea, Schela și 
Șendreni — ar trebui să are zilnic 350 
de hectare. Datorită faptului că o parte 
din cele 131 de tractoare au fost reparti
zate la alte lucrări, multe zile la rînd nu 
s-au realizat mai mult de 200—220 hec
tare pe. zi. în cîmp am constatat și alte 
cauze ale nerespectării graficelor de 
lucru. Fiarele de plug reușeau cu greu 
să taie brazdă în pămintul tare ; or, la 
două zile, dacă nu chiar zilnic, ar trebui 
ca acestea să fie ascuțite.

Lucian CIUBOTARU
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Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-a 65-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, vineri după-amiază 
a avut loc, în Capitală, adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R., Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului- Comunist, 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Con
siliul General A.R.L.U.S.

Pe fundalul sălii se afla înscrisă, 
în limbile română și rusă, lozinca 
, Trăiască prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-sovietică !“, 
încadrată de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Cornel Onescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru 
al guvernului, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. membri ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, reprezentanți ai con
ducerii unor organizații de masă și 
obștești, ai organelor locale de 
Partid și de stat, activiști de partid.

Cuvîntarea tovarășului Ion Teoreanu
împreună cu popoarele Uniunii So

vietice, cu forțele revoluționare, pro
gresiste și democratice de pretutin
deni, poporul român sărbătorește cea 
de-a 65-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie — eve
niment de importantă crucială în isto
ria universală, care a inaugurat o eră 
nouă — era trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism. .

Reprezentînd o strălucită încunu
nare a luptei eroice desfășurate de 
proletariatul rus, sub conducerea 
Partidului Comunist Bolșevic, victo
ria Marii Revoluții din' Octombrie a 
deschis calea făuririi primului stat 
socialist din lume, a edificării noii 
orinduiri sociale în Rusia. Ea a con
firmat teoria lui Vladimir Ilici Lenin 
care, pornind de la cerințele obiecti
ve ale epocii respective, de la par
ticularitățile concrete ale Rusiei din 
acea vreme, caracterizată printr-o 
ascuțire fără precedent a contradic
țiilor, a- dezvoltat și aplicat creator 
gindirea revoluționară marxistă.

Subliniind că în cei 65 de ani de la 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie popoarele sovietice au 
parcurs, sub conducerea P.C.U.S., un 
drum glorios, au făurit cu succes 
baza tehnico-materială a noii socie
tăți, au asigurat dezvoltarea rapidă a ' 
forțelor de produdție.î proRfesuLiiilul- 'S 
tilateral al economiei, • științei', cultu- * 
rii, ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al maselor, vorbitorul 
a spus :

Astăzi, după șase decenii și jumă
tate de la victoria revoluției, Uniunea, 
Sovietică. înfățișează tabloul unui 
mare stat socialist, cu o economie 
puternică, care realizează o cincime 
din producția industrială a lumii, cu 
un potențial tehnic și științific de 
prim rang.

în prezent, oamenii sovietici ac
ționează cu entuziasm pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
26-lea al P.C.U.S., pentru întîmpi- 
.narea celei de-â 60-a aniversări a 
creării Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste cu noi succese în trans
punerea în viață a vastului program 
de muncă, în vederea dezvoltării-so
cietății sovietice, promovării politicii 
de destindere, colaborare și pace în 
lume.

Totodată., prin inițiativele, sale de 
pace si dezarmare, de întărire a în
crederii. salutate de poporul român. 
Uniunea Sovietică se afirmă ca un 
factor de mare însemnătate în viata 
contemporană, în lupta pentru pace, 
socialism și colaborare între po
poare.

Comuniștii, întregul popor român se 
bucură din toată inima de străluci
tele victorii dobîndite de oamenii 
muncii sovietici în edificarea socie
tății socialiste și comuniste, cărora 
le dau o înaltă apreciere si le a- 
dresează. cu prilejul măreței sărbă
toriri a 65 de ani de la istorica Re
voluție din Octombrie, cele mai calde 
felicitări.

Evocind profundul ecou pe care l-a 
avut in tara noastră mărețul eve
niment al Revoluției din Octombrie, 
a spus in continuare vorbitorul, do
rim să relevăm că proletariatul ro
mân, forțele revoluționare și pro
gresiste din România au salutat cu 
entuziasm, în noiembrie 1917. victo
ria proletariatului din Rusia, și-au 
manifestat de la început solidarita
tea militantă cu revoluționarii ruși, 
cu făuritorii primului stat socialist. 
Expresia cea mai concretă a acestor 
profunde sentimente a constituit-o 
lupta, cu arma în mină, a numeroși 
revoluționari români pe fronturile din 
Ucraina, Volga, Caucaz, Asia centra
lă. Orientul îndepărtat, jertfele de 
singe pe care ei le-au dat pentru 
victoria revoluției. Mișcarea munci
torească din România, forțele demo
cratice și progresiste, cu deosebire 
după făurirea Partidului Comunist 
Român, au acționat tot timpul, cu 
fermitate, pentru prietenie și colabo
rare între România și Uniunea So
vietică.

Partidul Comunist Român s-a pro
nunțat cu hotărîre pentru o politică 
de pace, împotriva participării Româ
niei la războiul purtat de Germania 
hitleristă împotriva Uniunii Sovie
tice. încununarea luptei antifasciste 
duse de poporul nostru, în frunte cu 
clasa muncitoare, cu Partidul Comu
nist Român, a creat condiții ca 
România să se alăture, cu întregul ei 
potențial uman și material, Uniunii 
Sovietice, coaliției Națiunilor Unite, 
în lupta pentru zdrobirea fascismului.

O nouă eră în procesul luptelor re
voluționare, în istoria patriei noastre 
a deschis-o victoria revoluției de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944, organizată și condusă de Parti
dul Comunist Român.

Prietenia româno-sovietică — pe
cetluită cu sîngele vărsat in comun 
de ostașii români și ai glorioasei ,• 
Armate Roșii în lupta pentru înfrîn- 
gerea fascismului, întemeiată pe co
munitatea de orînduire socială și 
ideologie, pe aspirațiile fundamentale 
comune ale făuririi socialismului și 
comunismului — a fost ridicată pe o 
treaptă nouă, superioară, în anii con
strucției socialiste.

Apreciem cu satisfacție amploarea 
pe care o cunosc astăzi raporturile

reprezentanți ai oamenilor muncii, 
studenți. t

în prezidiul adunării au luat loc, 
de asemenea. V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și V. I. Konotop. membru 
al C.C. al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al
U. R.S.S.. prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele Conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, care ne vizitează țara în 
fruntea unei delegații.

La adunare au luat parte mem
bri ai C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, studenți și 
elevi.

Au fost prezenți membrii delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
română și ai Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

Au fost intonate imnurile de 
Btat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

Despre semnificația celei de-a 
65-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie au vorbit 
tovarășii Ion Teoreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ministrul 
educației și învățămîntului, și
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

multilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre România și 
U.R.S.S., cooperarea economică, știin
țifică și tehnică bilaterală și în cadrul 
C.A.E.R., relațiile culturale, schimbul 
de experiență în toate domeniile con
strucției noii orinduiri, desfășurate pe 
baza egalității în drepturi, respectu
lui și avantajului reciproc, solidari
tății și întrajutorării tovărășești — 
principii înscrise în Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și în Declara
ția privind dezvoltarea continuă a 
colaborării și prieteniei frățești din
tre Partidul Comunist . Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și ’ Uniunea So
vietică. Aceste documente au creat 
un amplu cadru politico-juridic pen
tru perfecționarea colaborării bilate
rale, pentru adîncirea și extinderea 
permanentă a legăturilor reciproce de 
rodnică conlucrare pe plan politic, 
economic, cultural, tehnico-științific 
și în alte domenii.

în cincinalul actual, schimbul de 
mărfuri între țările noastre va crește 
cu 65 la sută față de anii 1976—1980. 
Paralel cu creșterea schimburilor co
merciale, între țările noastre, se dcz- 
voită’Țorme noi, superioare, de coo
perare și specializare îri sectoare și 
ramuri de producție de mare impor
tanță pentru progresul neîntrerupt al 
economiilor naționale ale României și 
Uniunii Sovietice. Cu rezultate rod
nice se desfășoară colaborarea în 
domeniul tehnico-științific, cultural, 
ceea ce contribuie la o mai bună cu
noaștere reciprocă a realizărilor obți
nute de oamenii de știință și cultură 
din cele două țări, puse în slujba 
construcției socialiste și comuniste.

în întărirea prieteniei și colaboră
rii,. amplificarea continuă a legături
lor de solidaritate stabilite în nume
roase domenii între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, între popoarele și 
țările noastre, un rol hotărîtor l-au 
avut și îl au întîlnirile și convor
birile dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări. înțelegeri
le convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Ilici Brejnev. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., au 
imprimat, de fiecare dată, relațiilor 
de colaborare dintre țările noastre un 
curs mereu ascendent, au constituit 
un aport remarcabil la amplificarea 
și diversificarea conlucrării rodnice 
dintre cele două partide, țări și po
poare, în folosul construcției socialis
te și comuniste, al cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii in 
lumâ.

Apreciind cursul ascendent al rela
țiilor de caldă prietenie și solidarita
te între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, între țările și popoarele noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Să facem astfel incit relațiile dintre 
țările, popoarele și partidele noastre 
să reprezinte un adevărat model de 
prietenie și bună vecinătate între două 
țări care făuresc în strînsă colabo
rare, pe pămîntul lor, cea mai dreap
tă societate cunoscută în istorie — 
societatea socialistă și comunistă. 
Constituie o îndatorire de onoare 
pentru partidele noastre să lase ge
nerațiilor viitoare o prietenie traini
că, indestructibilă, bazată pe princi
piile revoluționare comune, pe depli
nă egalitate, stimă și respect reci
proc, pe o profundă solidaritate 
comunistă care să dăinuie neștirbite 
peste veacuri".

Continuînd practica statornicită în
tre țările noastre, s-au extins vizitele 
de lucru la nivelul șefilor de guver
ne, ale altor membri ai conducerilor 
celor două țări, vizitele reciproce de 
delegații' pe linie de partid, a organi
zațiilor de masă și obștești, legăturile 
directe intre organele locale de partid 
din România și Uniunea' Sovietică, 
realizîndu-se un util schimb de ex
periență în construcția, socialistă și 
comunistă. Evidențiem și cu acest 
prilej contribuția importantă pe care 
o aduc la mai buna cunoaștere reci
procă asociațiile de prietenie din cele 
două țări — A.R.L.U.S. și Asociația 
de prietenie sovieto-română.

în spiritul întregii politici pe care o 
desfășoară în vederea dezvoltării și 
extinderii relațiilor cu toate statele 
socialiste, trăsătură esențială, orien
tare programatică, reafirmată în 
documentele Congresului al XII-lea, 
Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România acționează cu 
consecvență pentru amplificarea și 
aprofundarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice și 
Uniunea Sovietică.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Experiența Partidului Comunist 

Român, a clasei muncitoare și a po
porului nostru confirmă concludent 
că forța și influența socialismului, 
creșterea prestigiului său în lume sînt 
determinate de modul în care fiecare 

în încheierea' adunării a fost pre
zentat un program artistic care a 
cuprins recitări și lucrări muzical- 
coregrafice din creația celor două 
țâri.

★
în aceeași zi, la Casa prieteniei 

româno-sovietice din București s-a 
deschis, în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, o expozi
ție de fotografii, care înfățișează 
aspecte ale vieții și activității oa
menilor sovietici, ale relațiilor 
româno-sovietice.

★
Adunări festive au mai avut loc, 

vineri, în municipiile Constanța și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Despre semnificația și importan
ta-celei de-a 65-a aniversări a vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie au vorbit : la sala tea
trului ..Fantasio" din Constanța' — 
Comeliu Manoliu, secretar al comi
tetului municipal de partid, și V. P. 
Bagaev, consulul general al Uniunii 
Sovietice la Constanța, iar la Casa 
de cultură a sindicatelor din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Liviu Nicorici; secretar al comite
tului municipal de partid, și R. I. 
Issev, adjunct al reprezentantului 
comercial al Ambasadei- Uniunii 
Sovietice la București.

Adunările au fost urmate de pro
grame cultural-artistice.

partid comunist acționează — în 
condițiile concrete din țara sa —.pen
tru transpunerea îh viață, în mod 
creator, a adevărurilor generale ale 
socialismului științific, a concepției 
matefialist-dialectice despre lume și 
viață, pentru transformarea revolu
ționară a societății și edificarea noii 
orinduiri.

în cei peste 38 de ani care au tre
cut de la înfăptuirea revoluției de 
eliberare națională și socială, antifas
cistă si antiimperialistă. România a 
parcurs mai multe etape istorice.

Realizăm în ■ prezent o producție 
industrială de 48 de ori mai mare față 
de nivelurile atinse în 1938. Româ
nia numărîndu-se astăzi printre ță
rile cu o industrie modernă, dezvol
tată. competitivă, în stare să solu
ționeze cele mai complicate proble
me tehnice. Rezultate deosebite ob
ține tara noastră și în agricultură. 
Anul acesta producția agricolă este 
de circa 1 000 kg de' cereale pe lo
cuitor.

Partidul și statul nostru, personal 
secretarul general al partidului,- to
varășul Nicolae Ceaușescu. acordă o 
atenție deosebită perfecționării activi
tății statului, dezvoltării democrației 
socialiste, asigurării tuturor condiții
lor in vederea participării. nemijlo
cite a maselor largi de oameni . ai 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. la conducerea societății, la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a României.

Succesele iștorice dobîndite de 
România în ascensiunea ei pe ca
lea socialismului și comunismului se 
asociază organic cu uriașa forță po
litică si organizatorică a Partidului 
Comunist Român, centrul Vital al 
funcționării întregii noastre societăți, 
cu justețea politicii sale înțelepte, 
științifice, clarvăzătoare.

Marile transformări, revoluționare 
din România socialistă sint rodul 
muncii pline de. abnegație' a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții. a tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor, care înfăptuiește 
neabătut Programul partidului, istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea. întreaga' politică internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân. cu convingerea fermă că nu
mai astfel vom înainta' cu pași si
guri pe calea socialismului si comu
nismului.

Arătînd în continuare că în strin- 
să- unitate organică cu politica in
ternă. politica internațională a parti
dului și statului nostru este îndrep
tată spre asigurarea, unor condiții de 
pace și colaborare, corespunzătoare 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român. 'cauzei generale a socia
lismului. păcii, libertății și indepen
dentei popoarelor, vorbitorul ă spus :

Partidul și statul nostru situează 
pe prim plan amplificarea relațiilor 
cu toate statele socialiste, și în primul 
rînd cu țările vecine, acționează pen
tru întărirea solidarității și unității 
lor, aceasta fiind condiția esențială 
pentru edificarea cu succes a socia
lismului în fiecare țară, creșterea ro
lului acestor țări în viața internațio
nală, a prestigiului socialismului în 
lume. Pornim de la aprecierea că re
lațiile dintre țările socialiste trebuie- 
să constituie un model de respect re
ciproc și de colaborare reciproc a- 
vantajoasă, să ofere un exemplu de 
relații pentru toate statele hunii.

Concomitent cu extinderea relații
lor pe plan bilateral cu fiecare țară 
socialistă, ne pronunțăm pentru dez
voltarea și perfecționarea colaborării 
în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, astfel incit colabora
rea și conlucrarea reciproc avanta
joasă să poată permite țărilor mem
bre să-și rezolve în mai mare mă
sură, în comun, o serie de probleme 
ale dezvoltării economico-sociale, ale 
construcției cu succes a socialismului. 
Țara noastră consideră că s-a ajuns 
la o asemenea etapă a activității 
C.A.E.R., încît se impune ca o nece
sitate obiectivă îmbunătățirea activi
tății acestuia, lărgirea conlucrării 
multilaterale în toate domeniile, 
pornindu-se de la asigurarea dez
voltării independente a fiecărei eco
nomii naționale. Dezvoltăm, tot
odată, colaborarea cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, con
lucrarea militară cu acestea,' în 
scopul apărării împotriva unei agre
siuni imperialiste.

în același timp, România întreține 
largi relații cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu țările capita
liste dezvoltate, în spiritul principii
lor coexistenței pașnice.

La baza relațiilor sale cu toate 
statele. România așază în mod sta
tornic principiile egalității, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță si la amenințarea 
cu forța, respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și alege calea de 
dezvoltare potrivit voinței sale.

Viața internațională cunoaște as
tăzi o evoluție deosebit de complexă. 
Constituie o realitate profund îngri
jorătoare faptul că în lumea, contem
porană există încă multe conflicte și 
probleme nerezolvate, că în diferite 
regiuni ale planetei au loc confrun
tări armate, războaie, cărora le cad 

victime numeroase vieți omenești. 
Are ■ ioc o intensificare fără prece
dent a cursei înarmărilor, se adîn- 
cește necontenit criza mondială, care 
a cuprins practic toate statele, lo
vind,:'în mod deosebit, țările in curs 
de dezvoltare, toate acestea punind 
în pericol viața popoarelor, pacea și 
liniștea întregii omeniri.

Oprindu-se apoi asupra probleme
lor cardinale ale lumii contemporane, 
vorbitorul a spus : încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
și in primul rînd la dezarmare nu
cleară, constituie astăzi problema 
cardinală a Întregii omeniri. De 
aceea, România este hotărîtă să facă 
totul pentru ca, împreună cu cele
lalte țări, să-și aducă contribuția ■ la 
înfăptuirea dezideratului vital al 
dezarmării, apărarea dreptului fun
damental al popoarelor la viață, pace 
și libertate.,

Pronunțîndu-se pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare și dezar
mare nucleară, pentru interzicerea 
definitivă a tuturor aceșțor arme, 
România a. actualizat propunerea sa 
.de a îngheța cheltuielile militare la 
nivelul anului 1982 și de a se trece 
la reducerea lor pînă în 1985 cu 
10—15 la sută.

Dorim să„ menționăm că țara noas
tră a salutat propunerile sovietice 
consacrate dezarmării, și începerea 
tratativelor sovieto-americane . pri
vind oprirea amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa, limitarea 
armamentelor strategice. -

România, a spus el în continuare, 
acordă o atenție deosebită .situației 
din Europa și militează consecvent 
pentru înfăptuirea unui climat. de 
securitate și cooperare pe continent, 
pentru ca reuniunea de la Madrid să 
se desfășoare în spirit constructiv, 
să .se încheie cu rezultate pozitive, 
să ducă lă convocarea unei confe
rințe pentru întărirea încrederii și 
pentru dezarmare în Europa, să asi
gure continuitatea reuniuniipr con
sacrate securității și cooperării pe 
continent. Preocupată de- faptul că 
îh Europa ■ s-a acumulat un uriaș ar
senal de arme, țara noastră se pro
nunță în modul cel mai hotărit pen
tru oprirea instalării de noi-rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe continent, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente.

România acordă o atenție deosebită 
Întăririi colaborării și prieteniei din
tre țările balcanice, ca parte insepa
rabilă a procesului de edificare a unei 
securități reale în Europa, astfel în
cît această regiune să devină o zonă 
a. bunei vecinătăți, a înțelegerii, co
laborării: și .păcii, o regiune . fără 
arme nucleare, fără baze militare 
străine.

Ținînd seama de numeroasele con
flicte existente în lume, poporul ro
mân militează cu hotărîre pentru în
cetarea oricăror acțiuni militare și

Cuvîntarea ambasadorului
V. I. Drozdenko

Permiteți-mi să vă exprim gratitu
dinea sinceră pentru invitația de a 
participa la,adunarea dumneavoastră 
și satisfacția profundă pentru posibi
litatea ce mi s-a oferit de a lua cu- 
vînt.ul. Folosindu-mă de această mi
nunată posibilitate, aș dori ? să vă 
adresez un cordial salut cu prilejul 
măreței și strălucitei sărbători a po
porului sovietic — 65 de ani de la 
Marea Revoluție' Socialistă din Oc
tombrie. Noi dăm o înaltă apreciere 
faptului că, împreună cu noi, cele
brează această sărbătoare popoarele 
țărilor socialiste, întreaga omenire 
progresistă, că ea este amplu marcă-r 
tă și în Republica Socialistă România.

Triumful lui Octombrie constituie 
evenimentul major al secolului XX, 
care a schimbat radical cursul evolu
ției întregii umanități. Octombrie 1917 
a marcat' începutul unei epoci istorice 
noi a umanității —epoca trecerii de 
la capitalism la socialism, a âvîntului 
puternic al luptei pentru eliberarea 
națională și socială a oamenilor mun
cii, pentru încetarea războaielor și 
afirmarea pe pămînt ă idealurilor de 
pace și progres.
. Actuala aniversare a lui Octombrie, 
cea de-a 65-a, a spus vorbitorul, o 
întîmpinăm în ajunul altei sărbători 
remarcabile — 60 de ani de lă con
stituirea U.R.S.S. i

Astăzi noi putem să privim cu 
profundă satisfacție și legitimă mîn- 
drie drumul pe care l-a parcurs 
Uniunea Sovietică. Prin munca plină 
de abnegație a oamenilor sovietici s-a 
edificat societatea socialistă dezvolta
tă. Ea este o consecință a industria
lizării țării, a transferării agricultu
rii pe făgașul marii producții colecti
ve, a înfăptuirii revoluției culturale 
și educării a milioane de lucrători ca
lificați, a creării unui puternic poten
țial de apărare. Datorită acestui fapt, 
patria noastră a putut să reziste gre
lelor încercări din anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, să 
nimicească fascismul, cel mai cumplit 
dușman al omenirii, să restaureze 
economia și să atingă cote remarca
bile în dezvoltarea ei, în dezvoltarea 
științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al poporului intr-un in
terval istoric nemaipomenit de scurt..

Deceniile care au urmat după Mare
le Octombrie au fost marcate prin- 
tr-un progres social-economic verti
ginos al țării noastre. Venitul națio
nal realizat în anul 1981 a sporit, 
comparativ cu anul 1922, de. 167 de 
ori. Ponderea U.R.S.S. în producția 
industrială mondială a crescut de la 
un procent, în anul 1922, la 20 de pro
cente în prezent. Sub aspectul volu
mului global al producției industria
le, U.R.S.S. se situează pe primul loc 
in Europa și locul al doilea în lume.

Astăzi, economia noastră a atins un 
asemenea nivel de dezvoltare incit 
poate înfăptui cele mai curajoase, 
mai cutezătoare proiecte. în cincinalul 
al unsprezecelea va începe circulația 
curentă a trenurilor pe întregul tra
seu al Magistralei Baikal—Amur. Cu 
devansări ale sarcinilor stabilite și în 
pofida blocadei instituite de Adminis
trația lui Reagan asupra livrărilor de 
tehnică, se construiește gazoductul 
Urengoi—Ujgorod destinat exportu
lui, se edifică numeroase complexe 
teritoriale de producție în Siberia și 
Extremul Orient.

Congresul al XXVI-lea al P.C.U.S., 
Plenara din mai 1982 și alte plenare 
ale Comitetului Central au elaborat 
un program amplu, științific fun
damentat, de dezvoltare economică și 
socială a țării în cincinalul al unspre
zecelea și în perioada pînă în anul 
1990. Respectiva perioadă este consi
derată de partid ca o nouă etapă im
portantă' în edificarea bazei tehnice 
materiale a comunismului, în evolu
ția raporturilor sociale, în formarea

Aspect de la adunarea festivă din București

soluționarea tuturor problemelor din
tre state?numai și numai pe cale po
litică, prin tratative. în acest con
text, țara noastră se pronunță cu 
toată fermitatea pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru reali
zarea unei păci globale, justă și du
rabilă, care să asigure retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile ara
be "ocupate în urma războiului din 
1967, rezolvarea problemei palestinie
ne prin crearea unui stat palestinian 
independent și asigurarea conviețui
rii pașnice a tuturor statelor din 
zonă. România consideră că este 
timpul ca Israelul să-și retragă tru
pele din Liban, că trebuie trecut la 
organizarea unei conferințe interna
ționale, la care poporul palestinian, 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, singurul său reprezentant le
gitim, să participe activ, îh vederea 
realizării unei păci globale.

Vorbitorul a arătat, de asemenea, 
că România desfășoară o largă activi
tate in vederea lichidării subdezvol
tării, instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale și se pronunță 

omului nou. Pînă în moniehtuî de 
fața a și fost parcursă a treia parte a 
drumului de cinci ani, interval marcat 
prin noi realizări în dezvoltarea ra
murilor producției materiale, în ști
ință, în domeniul ocrotirii sănătății, 
în cultură. O etapă . de însemnătate 
majoră în ridicarea nivelului de trai 
o va marca înfăptuirea Programului 
alimentar, aprobat de Plenara din 
mai a C.C. al P.C.U.S.

Realizările din toate domeniile eco
nomiei naționale, a spus în con
tinuare vorbitorul, sînt pentru noi un 
motiv de mîndrie legitimă. Deși sa
tisfăcut! de aceste înfăptuiri, comu
niștii urmează totodată ferm în
demnul lui V.I. Lenin, care spunea 
că „cel mai bun mijloc de a marca 
aniversarea Marii Revoluții este să 
ne concentrăm atenția asupra pro
blemelor nerezolvate". Și probleme 
nerezolvate Tnai există destule. Des
pre acest lucru s-a vorbit cu fran
chețe și sinceritate bolșevică la Con
gresul al XXVI-lea al P.C.U.S., la 
plenarele C.C. al P.C.U.S., în cuvintă- 
rile tovarășului Leonid Ilici Brejnev.

Referindu-se în continuare la poli
tica externă a U.R.S.S. — politica a 
păcii' și destinderii, a coexistentei 
pașnice, a colaborării și a dezarmă
rii, care izvorăște din Decretul le
ninist asupra păcii, vorbitorul a spus: 
De aici decurge activitatea de poli
tică externă dinamică, neîntreruptă, 
fără răgaz, a Țării Sovietelor, activi
tate orientată spre infrinarea cursei 
înarmărilor, oprirea accentuării pri
mejdioase a stării de tensiune din 
lume, readucerea evoluției relațiilor 
internaționale pe făgașul destinderii, 
întărirea încrederii dintre state cu 
orinduiri sociale diferite, salvarea o- 
menirii de pericolul unei catastrofe 
nucleare. Sesiunii actuale a Adună
rii Generale a O.N.U., a spus el. i-au 
fost supuse spre dezbatere în acest 
sens noi propuneri sovietice impor
tante vizînd măsuri concrete, a căror 
adoptare ar salva omenirea de pri
mejdiile care o amenință.

Fidelă politicii leniniste de însănă
toșire a situației internaționale. Uniu
nea Sovietică întreprinde, ca e- 
xemplu pozitiv, acțiuni practice in 
spiritul bunăvoinței. Aceasta în
seamnă atît reducerea efectivului tru
pelor sovietice și armamentelor din 
Europa centrală, cît și încetarea des
fășurării și diminuarea numărului de 
arme nucleare cu rază medie din Eu
ropa. Asumarea de către U.R.S.S., in 
mod unilateral, a angajamentului de a 
nu recurge prima la arma nucleară a 
fost apreciată în lume ca o acțiune 
de însemnătate istorică. Uniunea 
Sovietică a formulat un program 
atotcuprinzător vizînd reglementarea 
justă a situației din Orientul Mij
lociu, propuneri cu privire la norma
lizarea relațiilor cu China, la trans
formarea Asiei de Sud-Est și a re
giunii Oceanului Indian în zone ale 
păcii, la neextinderea sferei de ac
țiune a N.A.T.O. și Tratatului de la 
Varșovia asupra Asiei, Africii și 
Americii Latine.

Lupta pentru pace, a spus el, nu 
este o luptă ușoară. Situația interna
țională continuă să se agraveze.

Evoluția situației din lume, desfă
șurarea evenimentelor atestă cu toa
tă elocvența că, la orice șiretlicuri 
ar recurge imperialiștii. în intențiile 
lor vădind ură față de oameni, pla
nurile acestora sint sortite eșecului.

Lupta intensă și dîrză a U.R.S.S., 
a celorlalte țări socialiste pentru 
menținerea păcii se identifică cu 
voința și aspirațiile majorității covir- 
șitoare a oamenilor de pe planeta 
noastră și se bucură de sprijinul lor 
in manifestațiile antirăzboinice de o 
amploare fără precedent ale acestora. 

pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme 
mondiale în democratizarea vieții in
ternaționale, în soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

Țara noastră este ferm hotărîtă ca, 
împreună cu toate țările socialiste, 
cu forțele progresiste și antiimperia- 
liste, să-și aducă și în viitor întreaga 
contribuție la realizarea deziderate'o • 
omenirii — de dezarmare, progres, 
libertate și pace.

în încheiere, adresînd încă o dată 
felicitări călduroase popoarelor fră
țești ale Uniunii Sovietice cu pri
lejul aniversării Marii Revoluții So- 
oialiste din Octombrie, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că realizările 
pe care poporul român și popoarele 
sovietice le obțin în dezvoltarea lor 
economico-socială, în edificarea noii 
orinduiri, relațiile bune dintre parti
dele și statele noastre reprezintă o 
contribuție de seamă la întărirea for
țelor socialismului, la creșterea pres
tigiului și influenței sale pe plan 
mondial, la cauza progresului, colabo
rării și păcii în lume.

In cadrul manifestațiilor antirăz-. 
boinice ale milioanelor de oameni de 
pe întreaga planetă pășesc umăr la 
umăr reprezentanți ai diferitelor 
partide politice, organizații și insti
tute, cetățeni de toate vîrstele și din 
toate păturile sociale. Ei nu vor să. fie 
martorii muți ai crimelor pe care le 
pun la cale militariștii. Ei sint pur
tătorii unei forte reale. De voința și 
eforturile lor depind cauza păcii și 
securitatea internațională.

Partidul nostru, Comitetul său 
Central acordă o atenție constantă 
■întăririi prieteniei și colaborării cu 
țările socialiste. Așa cum a arătat 
de la tribuna celui de-al XXVI-lea 
Congres al P.C.U.S. tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, noi construim împreu
nă cu ele lumea socialistă, un tip de 
relații interstatale fără precedent în 
istorie, cu adevărat echitabile, egale 
in drepturi, frățești.

Evocind apoi bunele raporturi so- 
vieto-române, ambasadorul V. I. 
Drozdenko a arătat că relațiile din
tre partidele comuniste din țările 
noastre, dintre''popoarele Uniunii So
vietice și României se dezvoltă pe o 
linie ascendentă. Aceste legături in
destructibile de prietenie, colaborare 
și întrajutorare tovărășească se spri
jină pe documențe de o însemnătate 
excepțională, cum sînt Tratatul de 
prietenie sovieto-român din 1948, 
noul Tratat de prietenie din 1970 și 
Declarația sovieto-română din anul 
1976. Ele sint întărite prin partici
parea comună la Organizația Trata
tului de la Varșovia și Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc. Un rol 
determinant în consolidarea conti
nuă a acestor legături de prietenie, 
în extinderea colaborării egale în 
drepturi și de perspectivă îl au în- 
tilnirile și convorbirile dintre? tova
rășii Leonid Ilici Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu.

Transpunînd în viață înțelegerile 
convenite la nivel înalt, țările noas
tre extind cu fiecare an volumul 
schimburilor comerciale. Uniunea 
Sovietică ocupă primul loc în schim
burile comerciale externe ale Româ
niei. Se extind și capătă un carac
ter tot mai divers cooperarea și spe
cializarea in ramurile industriilor 
constructoare de mașini, electroteh
nică, chimică și petrochimică. Se 
dezvoltă cooperarea în domeniul ști
inței și tehnologiei, colaborarea în 
domeniul culturii și învățămintului.

în aceste zile, legate de Marele 
Octombrie, noi și dumneavoastră, 
tovarăși, spunem pe bună dreptate 
că relațiile de bună vecinătate și fră
ție dintre cele două țări ale noas
tre au rădăcini adinei în trecutul 
glorios. Evocăm puternicul ecou pe 
care l-a avut in România explozia 
revoluționară a Marelui Octombrie, 
aportul internaționaliștilor români 
la apărarea cauzei lui mărețe. Ne 
amintim de zilele din august ’44 cînd 
strălucitele victorii ale Armatei So
vietice și, în speță, nimicirea puter
nicei grupări germano-fasciste din 
zona Iași-Chișinău, și insurecția ar-' 
mată, condusă de comuniști, au des
chis calea spre eliberarea definitivă 
a țării de fascism, spre transformarea 
socialistă a patriei dumneavoastră.

în încheierea cuvîntării sale, V. I. 
Drozdenko a spus : Primiți, dragi 
prieteni, recunoștința noastră pentru 
caldele sentimente de prietenie și so
lidaritate cu popoarele sovietice ex
primate aici, pentru sincerele urări de 
succese și fericire. La rîndul nostru, 
adresăm poporului frate român cor
diale urări de noi succese în edifi
carea patriei socialiste, cele mai mari 
realizări în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român,

Adunarea festivă 
de la Moscova 

MOSCOVA 5 — ȚrimisiX> .^brpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : La Pala
tul Congreselor din Kremlin a avut 
loc, la 5 noiembrie, adunarea festivă 
consacrată celei de-a 65-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în prezidiu au luat loc L. I. Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., alți 
conducători de partid și de stat so-, 
vietici.

Cu acest prilej, V. V. Grișin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul „Con
tinuînd cauza Marelui Octombrie", in 
care a scos în evidență realizările 
obținute de comuniști, de oamenii 
muncii din întreaga țară, sub con
ducerea partidului, în activitatea de 
construire a comunismului, pentru 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S. 
și întîmpinarea cu noi și importanțe 
succese în muncă a celei de-a 60-a 
aniversări a creării U.R.S.S.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, la principalele direcții ale poli
ticii externe a. Uniunii Sovietice.

Adunări festive consacrate eveni
mentului au avut loc totodată în ca
pitalele republicilor unionale, în alte 
orașe ale Uniunii Sovietice.

Recepție 
la Ambasada 

Uniunii Sovietice
Cu ocazia celei de-a 65-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
a oferit, vineri, o recepție . în s^loa's 
nele ambasadei.

La recepție au luat parte tovărășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Cornel Onescu. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al U G.S.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Ion M. Nicolae, vice
prim-ministru al guvernului. Ion 
Teoreanu, ministrul educației și în
vățămîntului, Gheorghe Chivulescu, 
ministrul justiției, Stan Soare, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., general-colonel Vasile 
Milea, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șeful Marelui 
Stat Major, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae Andrei, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Constantin Radu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular al munici
piului București, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și institu
ții centrale, ai organizațiilor de 
masă și obștești, activiști de partid și' 
de stat, membri ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., oameni de știință, 
artă și cultură, reprezentanți ai cul
telor, generali și ofițeri, ziariști.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, condusă de V. I. Konotop, 
membruxal C.C. al P.C.U.S., membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele Conducerii centrale a 
A.P.S.R., care ne vizitează țara cu 
prilejul manifestărilor consacrate 
aniversării Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Decada discuiui sovietic
La Palatul culturii din Ploiești a 

început, vineri, „Decada discului so
vietic", manifestare organizată de în
treprinderea de stat „Electrecord"- 
București, în colaborare cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al ju
dețului Prahova, prilejuită de împli
nirea a 65 de ani de la Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă exprim recunoștința profundă pentru caldele felicitări și urări pe 
care mi le-ați adresat, în numele comuniștilor, al întregului popor român 
și al dumneavoastră personal, cu prilejul aniversării a 37 de ani de la 
crearea Partidului Muncii din Coreea.

Exprimîndu-mi și cu acest prilej convingerea că raporturile de prietenie 
și colaborare existente între partidele și popoarele din cele două țări ale 
noastre se vor dezvolta și aprofunda continuu, vă urez din toată inima dum
neavoastră și întregului popor român succese tot mai mari în activitatea 
consacrată înfloririi și prosperității țării, transpunerii în viață a hotărirllor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

precum și de a restitui unele cheltuieli suportate de stat
cu școlarizarea lor

J

Tovarășului TRUONG CIIINH
Președintele Consiliului de Stat ol Republicii Socialiste Vietnam 

HANOI

: Aflind cu profundă mîhnire vestea despre pierderile umana și 
provocate de recentele inundații, vă exprim dumneavoastră și 
vietnamez prieten sentimente de sinceră compasiune din partea 
român și a mea personal.

Vă rog să transmiteți condoleanțe familiilor îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

materiale 
poporului 
poporului

în cadrul politicii generale a par
tidului și statului de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al întregului 
popor, fonduri importante silit; alo
cate pentru a se asigura cetățenilor 
patriei gratuitatea învățămintului de 
toate gradele, asistența medicală gra
tuită, un larg sistem de asigurări și 
asistență socială.

Pentru compensarea acestor chel
tuieli, în conformitate cu principiile 
eticii și echității socialiste, este ne
cesar ca persoanele care pleacă de
finitiv din țară să despăgubească so
cietatea pentru eforturile materiale 
depuse în vederea școlarizării și 
specializării lor, cît și pentru cele
lalte prestații și servicii de care be
neficiază pînă la părăsirea teritoriu
lui țării.

în acest scop, Consiliul 
nl Republicii Socialiste 
dej retează:

Art. 1. — Persoanele care 
se aprobă stabilirea definitivă în 
străinătate sînt obligate să plătească 
b egral datoriile pe care le au față 

stat, unități socialiste și alte or
ganizații.

De asemenea, au obligația să achite 
în întregime pensiile de întreținere 
și orice alte datorii față de persoa
nele fizice./

Art. 2. ^-Persoanele cărora 11 s-a 
aprob:?' stabilirea definitivă în străi- 

î

de Stat 
România

cer și li

nătate sînt obligate să restituie. In 
. valută, statului român cheltuielile 

efectuate pentru școlarizare, specia
lizare și perfecționare, inclusiv bur
sele, în cadrul învățămintului liceal, 
superior, postuniversitar și doctorat. 

Sumele datorate se stabilesc prin 
aplicarea taxelor prevăzute de lege 
pentru străinii 
propriu în 
România.

Dispozițiile
se aplică persoanelor care la data 
aprobării . cererii de plecare defini
tivă din țară îndeplinesc condițiile 
de vîrstă prevăzute de lege în vede
rea acordării pensiei pentru 
depusă și limjtă de vîrstă.

Art. 3. — Plata
stat, unități socialiste, alte 
zații, a pensiilor de întreținere și ce
lorlalte datorii față de persoanele 
fizice, precum și restituirea cheltuie
lilor de școlarizare, specializare și 
perfecționare se fac după aprobarea 
cererii de stabilire definitivă în străi
nătate și înainte de eliberarea pașa
portului.

Art. 4. — De la data aprobării ple
cării definitive în străinătate și pînă 
la data ieșirii efective din tară, per
soanele prevăzute la art. 1 vor su
porta. în valută, cheltuielile pentru 
asigurarea asistenței medicale, taxele 
și tarifele pentru prestații turistice,

NICOLAE

care studiază pe cont 
Republica Socialistă
prezentului articol nu

munca
datoriilor față de 

organi-

precum și orice 
datorate potrivit 
nii care nu au 
blicâ Socialistă România. - '

Art. 5. — Construcțiile și terenu
rile aparținînd persoanelor care plea
că definitiv din țară trec, potrivit, 
legii, în proprietatea statului, '

Art. 6. — Bunurile din patrimo
niul cultural național aparținînd per
soanelor cărora li s-a aprobat stabi
lirea . definitivă în străinătate se 
predau în mod obligatoriu către stat, 
la prețul stabilit de Comisia Centrală 
de Stat a Patrimoniului Cultural 
Național.

Art. 7. — în cazul persoanelor care 
au plecat în mod fraudulos din ,țară 
sau care, fiind plecate în străinătate, 
nu s-au înapoiat la expirarea terme
nului stabilit pentru revenirea -în 
țară, restituirea cheltuielilor de șco
larizare. specializare și perfecționare 
se asigură prin urmărirea, în condi
țiile legii, a bunurilor și a altor drep
turi ce le au în țară sau in străină? 
tate, pînă la acoperirea integrală a 
debitului.

Art. 8. — Restituirea cheltuielilor, 
inclusiv 
taxelor 
art. 2 și

alte taxe și tarife 
legii de către străi- 
dpmiciliul în Repu-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim sincerele mele mulțumiri pentru mesajul de felicitare 
pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia celei de-a 59-a aniversări 
a proclamării Republicii Turcia, și să vă transmit, la rîn'dul meu, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate po
porului prieten român.

General KENĂN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

Excelenței Sale HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNÎÎ5

Am aflat cu tristețe de pierderile de vieți omenești și pagubele mate
riale provocate de gravele inundații care s-au produs în Tunisia.

Vă adresez dumneavoastră și familiilor victimelor, din partea mea și a 
poporului român, sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-canadiene

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscăleseu, prim-ministru al Guver* 
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Willi Stoph, președintele

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate . Germane, va efectua in 
zilele. următoare o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

Cronica zilei

a burselor, precum și plata 
și tarifelor prevăzute la 

__ _ 4 se fac în devize libere, 
prin transfer bancar, sau, direct, în 
valută efectivă și cecuri.

CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

încredere în forțele proprii t
(Urmare din pag. I)

Experiența acestui secol de ex
traordinară expansiune economică și 
vertiginoasă creștere a gradului de 
civilizație materială și spirituală a o- 
mului orată că cea mai consistentă 
sursă de energie este însăși econo
misirea energiei. Or, în numele 
bunăstării la care aspiră omul 
secolului XX, s-a risipit și con
tinuă să se irosească și la noi încă 
prea multă energie. Se risipește atît 
in activitatea productivă, cît și în în
deletnicirile casnice. De această rea
litate statul nostru ține temeinic sea
ma în proiectele sale. Prin măsuri 
legislative, cît și printr-o susținută 
muncă educativă pentru întărirea spi
ritului de economie se va asigura uti
lizarea cu tot mai mult folos a fac
torului energetic. Expresia sintetică a 
tuturor acestor eforturi o constituie 
atingerea în cursul deceniului actual 
a celor mai bune realizări dobîndi- 
te pe plan mondial în ce privește con
sumul energetic pe unitatea de ve
nit național. Este un obiectiv deose
bit de ambițios pentru a cărui înde
plinire va trebui să ne mobilizăm in
tens capacitatea creatoare, voința de 
a progresa.

Știm prea bine că nu va fi deloc 
ușor, dar altă soluție nu există. Efor
tul nostru propriu trebuie să primeze 
înainte de orice ! Este un imperativ 
care a călăuzit întotdeauna gîndul și 
foptg /poporului nostru, imperativ 
peS^ t tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului și 
președintele țării, l-a exprimat deo
sebit de sugestiv cînd spunea: „Nici 
o țară din lume, nici un popor nu s-a 
dezvoltat așteptînd ajutorul altora, 
nici o națiune nu se va putea dezvol
ta așteptînd ca alții să facă eforturi 
pentru ea”.

Fiecare zi din existența națiunii 
noastre'este o zi de puternică dă
ruire în muncă. In aceste zile pre
mergătoare unor mari evenimente po
litice în viața țării - Conferința Na
țională a partidului, alegerile de 
deputați în consiliile populare, ani
versarea a trei decenii și jumătate 
de la proclamarea Republicii - na
țiunea întreagă își face un titlu de 
prestigiu din efortul depus pentru în
deplinirea exemplară a planului la 
producția fizică și la export, pentru 
realizarea investițiilor, în interesul 
creșterii forței economiei noastre și 
progresului necontenit al țării ; pe o- 
goare, țărănimea desfășoară aceeași 
susținută muncă pentru finalizarea 
grabnică a tuturor lucrărilor agrico
le, pentru asigurarea unor recolte și 
mai bogate în anul ce vine.

Din miile de fapte eroice 
întilnite în drumurile străbătute 
prin fabricile și șantierele țării, îmi 
vine în minte acum aceea a bravilor 
constructori de mașini de la Mîrșa, 
locul vestit unde în numai cîțiva 
au fost creați coloșii industriei 
autovehicule din țara noastră 
autobasculantele de 50, 100 și

ani 
de

110
tone - cel mai mare camion auto- 
basculant produs la ora asta în Eu-

ropa. Cită pasiune, iită dăruire, cită 
energie au „ars", aici sub poalele 
Făgărașului, dacă în mai puțin de un 
an a fost posibilă realizarea, în con
cepție proprie, și a altor mașini de 
deosebită complexitate tehnică, cum 
sînt : buldozerul pe pneuri cu motor 
de 610 CP, buldozerul pe șenile cu 
motor de 550 CP, încărcătoarele fron
tale pe roți cu cupă de 16 mc, res
pectiv 20 mc — utilaje de imens foios 
pentru marile șantiere aie țării. 
Aproximativ șase luni au despărțit 
prima linie trasă pe planșeta proiec- 
tanților de modelele funcționale pre
zentate în toamna anului trecut la 
Tîrgul internațional de la București. 
E o performanță cu care și-ar face 
mare glorie orice întreprindere din 
lume I

Cîte alte splendide creații nu și-ar 
merita oare elogiul în rîndurile de 
față ! In mii de ipostaze se înfățișea
ză, azi, acest uriaș potențial de 
creație tehnico-științifică pe căre 
secretarul general al partidului îl evi
denția nu de mult, cu alese cuvinte, 
în replică deschisă cu mentalitățile 
înapoiate ale unora de ploconire în 
fața a tot ceea ce este adus „din 
afară".

Această Imensă forță de creație a 
clasei noastre muncitoare a făcut 
posibilă reducerea simțitoare în ulti
mii ani 
continuă a exporturilor — ceea ce a 
asigurat, 
realizarea 
active, tendință ce s-a menținut 
în acest an, estimîndu-se pentru sfîr- 
șitul anului un important sold activ. 
Reducerea importului nu este o sim
plă operație administrativă, ci un act 
economic cu profundă motivație, 
izvorit din existența în unitățile 
noastre producătoare a unui imens 
potențial de creație științifică și tehni
că, capabil să asigure producerea 
cu forțe proprii a unor mașini, utilaje, 
instalații și piese de schimb de înaltă 
tehnicitate, necesare economiei.

Tocmai bizuindu-se pe imensul 
potențial creator al poporului, parti
dul a preconizat să lichideze in ur
mătorii cîțiva ani întreaga datorie 
externă a țării, România urmînd să 
nu mai apeleze în viitor la noi cre
dite în devize libere pentru investiții ; 
întregul program de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării va fi realizat 
cu forțe proprii.

In concepția partidului nostru, o 
secretarului său general, efortul pro
priu capătă valențe superioare dacă 
este temeinic grefat pe o activă 
cooperare internațională în produc
ție. Din această perspectivă generoa
să, țara noastră militează pen
tru extinderea raporturilor sale de 
colaborare și cooperare, pe baze 
reciproc avantajoase, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de sistem social 
sau grad de dezvoltare economică. 
Roadele semnificative ale simbiozei 
dintre efortul propriu și colaborarea 
economică internațională ne-au să
dit convingerea că progresul țării 
noastre se clădește trainic, cu largi 
orizonturi de speranță.

a importurilor ți creșterea

la finele anului trecut, 
unei balanțe comerciale

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 FUm artistic : „Mărturie minci

noasă"
11,55 Din marea carte a patriei.
12.20 Ora de muzică
13,00 La sfîrșft de săptămînă
18.35 Săptămîna politică
18,50 100-1 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Carnet electoral
19.30 Teleenciclopedia
20-,00 Intîlnire cu opera, opereta și ba

letul
20.30 Film serial : „Lumini și umbre". 

Episodul 29.
21.20 Meridianele umorului ș! cintecu- 

lui.
.22,10 Telejurnal
22.20 Romanțe și clntece de

PROGRAMUL S
19,00 Telejurnal
19.20 Carnet electoral
19.30 Cintarea României. De

scenă a țării pe micul ____ .
20.20 Portrete muzicale — Paul Popescu
21,15 Cărți și idei
21.35 Pagini muzicale
22,10 Telejurnal
22.20 Jaz în nocturnă

voie bună

pe marea 
ecran

REȘIȚA
(Urmare din pag. I)
rită din plin o astfel de grijă. 
Ei fac oțel și motoare, coloana 
vertebrală' și inima unei econo
mii. Nu trebuie să uităm asta, 
n-avem dreptul să uităm asta. 
Munca lor și viața lor se petrec 
înăuntrul uzinei, le sînt nece
sare deopotrivă și lucruri pentru 
suflet. întreprinderile au ele in
sele o viață culturală bine or
ganizată, stagiuni ale formații
lor artistice proprii, filarmoni- 

' ca și opera din Timișoara, nu
meroase teatre din țară susțin 
spectacole la Reșița. Ce splen
did este gestul corului Madrigal, 
dirijat de Marin Constantin, 
care și-a făcut o tradiție din a 
cînta la Reșița, dînd spectacole 
chiar pe o platformă din inte
riorul combinatului I Și totuși, 
astfel, de clipe trebuie înmulțite 
intr-un transfer de dăruire și 
frumusețe pentru că Reșița este 
una dintre temeliile ființei noas
tre. '

La Casa de cultură a sindica
telor am fost martor la trei eve
nimente culturale care-mi com
pletează imaginea acestui loc. 
Am ascultat corul de cameră 
„Miorița". Spectacol de înaltă 
ținută, la nivelul marilor forma
ții profesioniste de gen din țară. 
Am participat la o ședință a ce
naclului literar „Semenicul", 
unde s-a făcut o trecere în re
vistă a poeților reșițeni. Un re
gistru variat, talente sigure, oa
meni tineri care-și asumă demn, 
în cunoștință de . cauză, condiția 
creatorului de literatură. Și am 
văzut o expoziție de artă plasti
că a artiștilor amatori din județ 
care impunea prin rigoarea se
lecției.

La Reșița, cultura nu e un a- 
pendlce ai industriei, ci un fel 
de a exista împreună cu ea. in
tr-un destin unic.

Un oraș, ca un tren lung în 
valea Bîrzavei, împins înainte 
într-un timp care e al lui și tot
odată al țării întregi.

B Teatrul Național (14 7171, 
mică) : Cavoul de familie — 15,30;
Caligula — 20; (sala Atelier) : Cartea 
lui lovită — 15; Intre patru ochi — 
20; (sala mică a Palatului) : Gimnas
tica sentimentală — 19.
B Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării". Mezzosoprana Alexandra Pop 
și cvartetul studențesc f- 17.
B Opera Română (13 18 57) : Ernanl
— 19.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : My 
Fair Lady — 19,30.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
M Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 15; Gin-Rummy —

19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Hârbul văcărescul și Occisio Gregorii 
— 19.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Doi 
pe un balansoar — 20.
N Teatrul de comedie (16 64 60) : 
N-am timp — 19,30.
■ Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mița in sac — 19,30; 
(sala Studio) : Scoica de lemn — 19. 
B Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
.14 72 34) : Perlele — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
H-lea — 19.30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Stela, stelele și Boema — 19.30.
B Teatru] evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30. 
B Ansamblu) „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cintăm cu drag la oameni 
buni — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) 1 
Piatră la rinichi — 19.
K Circul București (11 01 20) :
circ — 16; 19,30.

■ Teatrul „Țăndărică" <1S 23 Ti) : Bu- 
Ali — 17.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Albă ca Zăpada ți cei ” pitică — 10.

cinema

Zoo-

8 Concurs: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.8 In fața ușii închise („Zilele filmu
lui sovietic*) : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18: 20.
■ Femeia din Ursa Mare s FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 0; 11,19; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Prea tineri pentru riduri : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) - 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,

Vineri după-amiază, la București, 
în cadrul unei festivități, străzii 
Mierlei din sectorul 1 i s-a atri
buit numele capitalei Iordaniei — 
Amman.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular munici
pal. primarul general al Capitalei, 
Gheprghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheorghe 
Dumitru, președintele Consiliului 
popular al sectorului 1, alte persoane 
oficiale, studenți iordanieni care stu
diază in țara noastră, numeroși bucu- 
reșteni.

Au luat parte dr. Nasir 
ambasadorul Iordaniei la 
si membri ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite 
prilej, primarul general al Capitalei 
si ambasadorul iordanian au evocat 
relațiile de prietenie și colaborare 
rodnică 
noastre, evidentiindu-.se contribuția 
hotăritoare a întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei la amplificarea continuă a 
cooperării bilaterale pe multiple pla
nuri. in interesul reciproc al cauzei 
generale a destinderii, securității și 
păcii in întreaga lume. S-a subli
niat. totodată, că o expresie a aces
tor raporturi o , reprezintă relațiile 
directe de prietenie și colaborare 
stabilite între municipiul București și 
orașul Amman.

★
Vineri, tovarășa Tamara Dobrin, 

președinte executiv ' al Consiliului' 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a primit delegația 
Frontului Național din Republica De
mocrată Germană, condusă de Wer
ner Kirchhoff, vicepreședinte al Con
siliului Național, care ne vizitează 
țara la invitația F.D.U.S. Cu acest 
prilej, a fost efectuat un schimb de 
păreri cu privire la sarcinile actuale 
și la activitatea, F.D.U.S. și'a Fron
tului Național din R.D. Germană, au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor dintre cele două 
fronturi, în scopul adîncirii colabo-

Batayneh, 
București,

cu acest

dintre țările și popoarele

rării, înțelegerii și prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Biroul Consiliului Național al 
F.D.U.S. a oferit un dineu în cinstea 
delegației Frontului Național din R.D. 
Germană. A fost prezent dr. Sieg
fried Bock, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București.

★
La Oficiul din București al Cen

trului comun O.N.U.D.I.-România a 
avut loc, vineri, festivitatea de în
chidere a celui de-al VlII-lea pro
gram de perfecționare în domeniul 
industriei petrochimice pentru bur
sieri O.N.U.D.I. din Bangladesh, Bir- 
mania, R. P. Chineză, Filipine, In
dia, Iran,- Iugoslavia, Siria și Thai
landa.

La festivitate au luat parte Ray
mond " ~ ' 
zident 
Shean
ț iei . . _ _ ____
O.N.U.D.I.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
■ Ministerului Afacerilor Externe, Mi

nisterului Industriei Chimice, condu
cători ai unor instituții care au cola
borat la realizarea programului.

în numele participanților, bursieri 
din India, Iran și Filipine au adus 
mulțumiri guvernului: român pentru 
sprijinul acordat la buna desfășurare 
a programului.

♦
Recent, o delegație algeriană a Se

cretariatului de Stat pentru afacerile 
sociale din Algeria, condusă de 
Babes Mohamed Seghir, secretar ge
neral, a purtat negocieri, la Bucu
rești, pentru semnarea Aranjamentu
lui, Administrativ de aplicare a Con-,. 
vctftiel 'ăe’;hăigiif’ări ’ sociale’ diStre' 

1 Guvernul Republicii Socialistă Româ
nia și Guvernul Republicii Algeriene 
Democratice și Populare. Cu această 
ocazie, delegația a vizitat unități de 
asistență medicală și sociale și a fost 
primită la conducerea Ministerului 
Sănătății și ș Departamentului pen
tru construcții în străinătate. Dele
gația algeriană a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu Maxim Berghianu, 
ministrul muncii.

La încheierea vizitei au fost sem
nate documentele necesare pentru 
aplicarea convenției, (Agerpres)

Vineri s-au încheiat, la București, 
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale rp- 
mâno-canadiene pentru promovarea 
comerțului și cooperării economice.

Pornind de la rezultatele pozitive 
înregistrate pînă în prezent în con
lucrarea româno-canadiană. pe mul
tiple planuri, cele două delegații au 
analizat posibilitățile amplificării co
laborării economice în domenii de 
interes reciproc, lărgirii și diversifi
cării schimburilor comerciale dintre 
cele două . țări'.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie, Alexan
dru Roșu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale; 
și Jonn Edward Gibson, asistent al

subsecretarului de stat pentru afaceri 
externe al Canadei, au semnat proto
colul sesiunii.

Documentul prevede măsuri con
crete pentru dezvoltarea cooperării 
bilaterale, îndeosebi în realizarea de 
centrale nuclearo-electrice, agricul
turii, perfecționării tehnologiilor de 
extracție a petrolului și gazelor na
turale, . conlucrării pe terțe piețe. De 
asemenea, sînt consemnate noi ac
țiuni pentru sporirea schimburilor de 
mărfuri pe baze reciproc avanta
joase.

La semnare au fost de față Nicolae 
Andrei, 
merțtilui exterior și cooperării eco
nomice 
Peter McLaren Roberts, 
rul Canadei la București. (Agerpres)

adjunct al ministrului co*

internaționale, precum șl 
ambasado-

Un pionier al aviației 
românești și mondiale

F. Rabenold, reprezentant re
al P.N.U.D. la București, 
Hand, reprezentantul sec- 

de perfecționare din cadrul

v r
Timpul probabil pentru intervalul 6 

noiembrie, ora 20 — 9 noiembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi rece, mai 
ales noaptea și dimineața. Cerul va fi 
temporar noros în sud-estul țării și 
mai mult senin în rest. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie,

lapovlță și ninsoare-In sudul Moldovei, 
Dobrogei și Munteniei, la începutul In
tervalului. La munte, Izolat, va ninge. 
Vintul va sufla slab, pini la moderat, 
cu intensificări temporare în primele 
zile în sud-estul țării. Temperaturile 

■ minime vor fl cuprinse Intre minus 8 
și plus 2 grade, Izolat mal coborite, Iar 
cele maxime, în creștere spre sfSrșitul 
intervalului, vor fl cuprinse între 2 și 
12 gFnde, mai ridicate în zona deluroa
să. Se va produce brumă, îngheț la sol 
și ceață.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ÎN „CUPA U.E.F.A."

Universitatea Craiova contra F.C.G. Bordeaux
ZURICH 5 (Agerpres). — Vineri, 

la Zdrich, s-a efectuat tragerea la 
sorti a meciurilor din optimile de 
finală ale „Cupei U.E.F.A.” la fot
bal.

Echipa Universitatea Craiova va în- 
tîlni formația franceză Girondins 
Bordeaux, urmînd șă dispute primul 
joc în deplasare, :

Iată programul celorlalte partide :

Bohemians Pra- 
Anderlecht — F.C. Sarajevo ; 

Sevilla — F.C. Kaiserslautern ; 
Zurich -- Benfica Lisabona ; 

Koln — A.S. Roma ; Dundee

Servette Geneva —
ga ;
F.C.
F.C.
F.C.
United — Werder Bremen ; Spartak 
Moscova — Valencia.

Meciurile 
noiembrie, 
brie.

tur 
iar

se vor disputa la 24 
returul la 8 decem-

„Gheata de aur“
goluri. Hansen 
luri. Hrubesch 
Jacques (F.C. Porto) 
luri. Jordao 
Keegan (Southampton) și Quini (F.C. 
Barcelona) — cite 26 goluri.

Cu aceiași prilej, italianul Paolo 
Rossi a primit „Gheata de aur” și 
„Balonul de aur” ale ultimului tur- 
neu final al campionatului mondial.

Programul meciurilor etapei a XlV-a

La Paris a avut loc ceremonia de
cernării trofeului ..Gheata de aur”, 
distincție ce recompensează, din anul. 
1957, pe cel mai productiv fotbalist 
european al sezonului. în acest an 
trofeul a fost cîștigat de jucătorul o- 
landez Wim Kieft, de la echipa Ajax 
Amsterdam, care a înscris 32 de go
luri. Pe locurile următoare s-au si
tuat. Delio Onnis (F.C, Tours) și Kees 
Kist (A.Z. ’67 Alkmaar) — cite 29

Astăzi. în cadrul etapei a XlV-a 
a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor disputa șase partide : Steaua— 
F.C. Constanta (stadion „Steaua") ; 
Politehnica Timișoara — F.C.M. Bra
șov ; S.C. Bacău — Petrolul ; F.C. 
Bihor — F.C. Argeș ; A.S.A. —- Spor
tul studențesc ; Politehnica Iași — 
F.C. Olt. Toate meciurile vor începe 
la ora 14,00.

fl Pădurea nebună : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
B Trandafirul
(50 43 58)
B Nea
(50 35 94) 
B Cine
(35 13 17) _______ ____
B Comoara din lacul de argint — 9; 
11,15; 13.30; Ultimul cartuș — 15,30;
17,30; 19,30 : COSMOS (27 54 95).
B Așteptînd un tren : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Zestrea domnitei Ralu : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.

Mica romanță —• 9; 11,15; Incendii 
locuri pîrjolite — 13.15; 15,30; 17,45; 
: TIMPURI NOI (15 6110).
Pădurea spinzuraților : CAPITOL 

9; 12; 16; 19.

galben : BUZEȘTI
— 9; 11; 13; 15.30; 17,30; 19,45. 
Mărln miliardar : DACIA

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
iubește si lasă : POPULAR
— 15; 17,15; 19,30.

Și
20
■
(16 29 17)
■ Tinerețe litră bătrlnețc — 9; 11; 
Lebedele sălbatice — Îs,15; 18,30; Pier-

(Odense) — 28 go- 
(S.V. Hamburg) și 

cite 27 go- 
(Sporting Lisabona),

Celelalte trei jocuri ale etapei : 
Dinamo — C.S. Tirgoviște ; Univer
sitatea Craiova — Jiul și Chimia Rm. 
Vilcea — Corvinul se vor desfășura 
duminică.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile programate astăzi

■lut șl regăsit — 13; 17,4S; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
8 Margarete pentru castelană : DRU
MUL SĂRII (3123 13) — 16; 18; 20.
B Dragoste la prima vedere t FE
RENTARI (86 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
B Favorițli noștri răsfâțațl t VIITO
RUL (11 48.03) — 15,30.; 17,38; 19,30.
- - — teutoni : FLAMURA

9; 12.30; 15,45; 19.
B Cavalerii
(85 77 12) — bj i iu,ia, ia.
B Nimic nou pe frontul de vest : 
PATRLă. (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, BUCUREȘTI (15-615-4) — 9; 
11,30; 14,15; 17; 19,45.
B Infernul din zgirie-nori ; LUCEA
FĂRUL (1587 67) -- 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
B Jandarmul se Însoară : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
B Piedone africanul : EXCELSIOR 
(65 4-9 45) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19.30, 
MELODIA (12 OG 88) — 9; 12; 16; 19.
M Cursa infernală: GRIVIȚA (17 08 53) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Cel care avea să fie unul din pio
nierii aviației noastre, care a construit 
fi pilotat primul avion realizat in 
întregime în România, s-a născut în
tr-un sat din Ardeal,. la Binținți (as
tăzi comuna Aurel Vlaicu) lingă Orăș- 
tie, la 6 noiembrie 1882. Aurel Vlaicu, 
primul copil al lui Dumitru și al Anei 
Vlaicu — familie de mocani gospo
dari — începe învățătura în satul na
tal și continuă la Orăștie și Sibiu, 
încă din perioada studenției, la poli- 
tehnicile din Budapesta și Miinchen, 
Vlaicu fusese atras de ideea zborului, 
de dorința de a construi un avion ; 
începe insă cu aeromodele, dintre 
care unul se păstrează și azi la Uni
versitatea din Miinchen.

Vlaicu avea o minte ageră, cu apli
cații deosebite spre matematică și fi
zică, dar mai ales spre mecanica 
practică. Paralel cu studiile, la poli
tehnica din Miinchen, Vlaicu este pre
ocupat de problema zborului. Reali
zează nfâchpte din ce. în ce mai per
fecționate, care îl duc la convingerea 
că este pe drumul izbînzii. Se anga
jează ca inginer la uzina de automo
bile Opel din Rtlsselsheim, cu gîn- 
dul Că va putea să construiască aici 
mașini zburătoare. Negăsind însă con
diții prielnice și 
animat de un 1 .......—~
înalt patriotism și

100 de ani ițară, după 6 ani
£ ®Se lui Auri

Revine acasă, la 
Binținți, la ai săi, ........ .................
care îl ajută e- 
fectiv, deși nu aveau prea multe po
sibilități materiale. Tatăl lui și-a 
Ipotecat bruma de avut, iar cîțiva 
prieteni și colegi au adunat o 
sumă cu care Vlaicu cumpără ma
terialele necesare. In 1907 construieș
te, împreună cu fratele său, Ioan, un 
planor, după ultima machetă și cea 
mai reușită, însă fără motor. El își 
încearcă planorul intîi tras de flăcăii 
din satul său, apoi leagă planorul cu 
fringhii la care înhamă trei cai buni, 
călăriți de flăcăi destoinici și curajoși, 
care trag cu viteză mare aparatul, ri* 
dicînd la o înălțime suficientă pe 
Vlaicu și planorul său. Prin acest 
planor, construit de el și ajutat de 
fratele său loan, Vlaicu și-a verificat 
concepția, a făcut încercări de zbor, 
și-a clarificat numeroase probleme de 
aerodinamică practică, de rezistență a 
structurii absolut necesare în concep
ția și realizarea viitorului avion.

Vlaicu, căjuia i se spune cu drag 
„maistorașul Aurel”, a fost un meșter 
de geniu, un constructor 
care și-a realizat avioanele 
studii și calcule elaborate 
tent cu experimentările 
Primul zbor din lume cu 
proprii la bord, realizat de alt pionier 
al aviației noastre, Traian Vuia, in 
martie 1906, îl stimulează pe Vlaicu 
și cu încredere în forțele sale pleacă 
la București, unde speră să găsească 
mijloace materiale pentru cumpăra
rea unui motor necesar avionului său. 
Pentru că nu poate continua încer
cările fără un motor, pleacă deci la 
București, unde reușește să obțină 
aprobarea de a-și colastrul aparatul la ’ 
Arsenalul Alinatei. Acest aparat -* 
„Vlaicu-1“ — este primul realizat inte
gral la noi în țară, iar la 16 iunie 1910; 
cîmpul de la Cotroceni era inaugurat 
ca aerodrom tocmai prin zborul lui 
de încercare. în amintirea acelei zile 
memorabile a zborului primului avion 
construit pc pămintul patriei noastre, 
în fiecare an, în cea de-a treia dumi
nică a lunii iunie, se sărbătorește 
Ziua aviației românești. Și este bine 
să arătăm că zborul lui Vlaicu este 
primul, efectuat în lume, deasupra 
unei capitale.

Activitatea de zbor a lui Vlaicu a 
continuat în mod intens mai ales în

priceput, 
sale prin 
concomi- 
practice. 
mijloace

M Lanțul amintirilor] LIRA (317171)
— 15,30; 19.
tt Trei oameni periculoși : CIULEȘTI 
(175546) — 8; 11,1$; 13,30; 15,45; 18; 
»i, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
fii Provocarea dragonului : COTRO
CENI (49 48 48) — 14; 16; 18; 20, UNION 
(23 49 04) — 0,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
fl Sphinx : PACEA (60 30 8») — 11; 15; 
17,15; 19,30.
8 New York, New York : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 12; 15,30; 19.
1 I se spuneâ „Buldozerul": AURO
RA (350466) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,
8 Safari Express : MUNCA (21 50 971
— 15; 17,15; 19,30,
8 Star: ARTA (213186) — 12;
15,30; 19.
8 Acel blestemat tren blindat : TO
MIS (2149 46) — 9; 11,1$; 13,30; 13,45; 

20,15.18

Transilvania. Paralel, a urmat con
strucția modelului perfecționat „Vlai* 
cu-2“ — o sinteză de idei și soluții 
originale, dintre care multe își păs
trează valabilitatea pînă în prezent, 
deși în domeniul aviației progresele 
se succed într-un ritm impresionant. 
Aceasta dovedește ingeniozitatea con
structorului și a inventatorului ta
lentat și priceput care a fost Aurel 
Vlaicu. Cu acest nou aparat, Vlaicu 
participă în august 1911 la serbările 
de la Blaj, în prezența a peste 30 000 
de transilvăneni adunați în Cîmpia 
Libertății. Iar cu varianta perfecțio
nată, „Vlaicu-2“, creatorul ei avea să 
cucerească o serie de trofee. Astfel, 
in Austria, la Aspern, lingă Viena, în 
anul 1912, în fața a peste 20 000 de 
spectatori, inventatorul român Aurel 
Vlaicu și-a dovedit șeniul său de con
structor și calitățile de pilot de ex
cepție. Aici a cîștigat mai multe probe 
ongrate cu premiul intîi și cu premiul 
al doilea. Faima lui trecuse hotarele 
țării. încep sâ*i vină oferte măguli
toare din străinătate, Vlaicu fiind însă 
preocupat numai de îmbunătățirea ca
lităților avionului său, concretizate 
acum într-o nouă variantă „Vlai- 
cu-3”. Construcția acestuia întîrzie, iar 

cel care l-a con- 
”—....................... ceput nu-1 va mai

vedea, deoarece 

s la nașterea
’ dent, la 13 sep-

11/1»:».. tembrie 1913, in
llfllull timp ce Încerca să

treacă pentru pri- 
————————— ma dată peste 

Munții Carpați.
Se prăbușește lîngă satul Bănești, in 
apropiere de Cîmpina.

Dar tot ce a visat Aurel Vlaicu, 
idealul lui de a construi în țară apa
rate de zbor, s-a împlinit cițiva ani 
după dispariția acestui constructor de 
geniu. Tradiția de constructori de 
avioane continuă în 1925, cînd au fost 
înființate, la Brașov, uzinele I.A.R. 
(Industria Aeronautică Română), care, 
alături de întreprinderile „ICAR“, 
S.E.T. etc. avea să ducă faima aero
planelor și motoarelor românești în 
întreaga lume, în special prin apara
tul I.A.R.-80, al 4-lea în lume ca vi
teză la vremea sa.

Aeronautica românească a străbătut 
un drum ascendent, avînd la bază 
concepția relansării pe un plan su
perior a tradițiilor aviației noastre, 
a făuririi unei industrii naționale de 
virf, care să pună în valoare inte
ligența și inventivitatea tehnică a 
specialiștilor noștri. în prezent, țara 
noastră dispune de întreprinderi, de 
unități de cercetare, de specialiști 
pentru a fabrica toate categoriile de 
aeronave. Cooperări de prestigiu cu 
firme cunoscute din țări ca U.R.S.S., 
Franța, Iugoslavia, Marea Britanie, 
Polonia etc. sînt tot atîtea dovezi ale 
încrederii și aprecierii nivelului teh
nic al aeronauticii noastre.

De la aparatele Iul Aurel Vlaicu — 
constructor de geniu — pînă la gama 
largă de produse ale aeronauticii mo
deme românești s-au scurs abia cîte- 
va decenii, dar progresele se concre
tizează în zeci de tipuri de aeronave 
utilitare, de turism, școală, agricole, 
sanitare etc., din familia „I.A.R.”, 
construite in serii mijlocii și mari. 
Peste 300 de aeronave din seria „Is
lander” — BZN 2, construirea avioa
nelor reactive, a motoarelor și elicop
terelor cu reacție, fabricarea și ex
portarea a numeroase variante de 
planoare și motoplanoare de concep
ție românească. între acestea se de
tașează aeronava ROMBAC 1-11, ce! 
mai complex produs recent lansat cu 
succes, care marchează începutul unei 
noi etape în dezvoltarea industriei' 
noastre aeronautice.

Fiecare nou produs, fiecare nouă 
performanță constituie tot atîtea do
vezi că urmașii lui Aurel Vlaicu își 
ocupă un loc de frunte în rîndul con
structorilor de avioane, fiind demni 
de geniul și cutezanța precursorilor 
aviației românești.

Aurel Vlaicu, prin calitățile de in- 
giner-proiectatit-inventator, construc
tor de geniu și desăvîrșit și îndrăzneț 
pilot, prin meritele sale deosebite ă 
sporit prestigiul țării noastre in lume 
și contribuția Sa la tezaurul tehnicii 
și științei. Ca români, nu putem să nu 
fim mîndri de înaintașii noștri, de 
străluciți! pionieri ai aviației, cum au 
foist Traian Vuia, Aurel Vlaicu, 
H. Coandă ș.a., animați de patriotism, 
de dorința de a face ca prestigiul ță
rii noastre să crească prin cucerirea 
de noi înălțimi. Sîntem mîndri de 
trecutul nostru, de tradițiile de mun
că și dăruire și pasiune și, totodată, 
dorim să ne situăm în prim-planul 
aviației și a industriei aeronautice 
mondiale, depășind chiar visurile 
străluciților noștri înaintași.

Acad. Elie CARAFOLI



Largi perspective de dezvoltare colaborării prietenești dintre România și Grecia
Evoluția pozitivă, continuu ascen

dentă, a raporturilor tradiționale ro
mâno-elene, a prieteniei și colaboră
rii pe multiple planuri dintre cele 
două țări și popoare și-a găsit zilele 
acestea o nouă și strălucită confir
mare prin vizita pe care, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
primului ministru al guvernului ro
mân, Constantin Dăscălescu, a efec
tuat-o în țara noastră primul minis
tru al Greciei, Andreas Papandreu. 
Constituie o apreciere comună că 
vizita premierului elen, convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej, do
cumentele semnate, măsurile conve
nite deschid noi și largi perspective 
pentru aprofundarea legăturilor pri
etenești și conlucrării rodnice dintre 
cele două țări și popoare.

Este bine știut că, aflați în același 
spațiu geografic, românii și grecii 
s-au cunoscut și au avut numeroase 
contacte încă din antichitate, pentru 
ca apoi, de-a lungul timpurilor, să 
colaboreze strîns, fiind nu o dată 
alături în lupta împotriva dominației 
și asupririi străine, pentru cucerirea 
libertății și independenței lor națio
nale. Beneficiind de asemenea boga
te tradiții, raporturile dintre cele două 
țări s-au amplificat continuu, mai 
ales în ultimul deceniu, fiind clădite 
pe temelia trainică a independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța. Găsindu-și consacrarea în 
Declarația solemnă comună încheiată 
în 1975, care își păstrează întreaga sa 
actualitate, aceste principii constitu
ie o bază rodnică pentru evoluția ra
porturilor bilaterale, apreciate pe 
drept cuvînt ca un exemplu de bună 
vecinătate între țări cu sisteme so
ciale diferite.

Momente de însemnătate hotărî- 
toare pentru evoluția pozitivă a re
lațiilor reciproce au marcat întîl- 
nirile și convorbirile româno-elene 
la cel mai înalt nivel, desfășurate în 
ultimii ani în țara noastră, ca și pe 
pămîntul. Greciei. înscriindu-se în 
acest cadru fertil, noul dialog româ- 
no-elen a permis nu numai trecerea 
în revistă a stadiului actual al co
laborării bilaterale, dar și stabilirea 
de noi jaloane pentru impulsionarea 
și intensificarea acestora, asa cum se 
poate constata și din Declarația co
mună dată publicității la încheierea 
vizitei. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în to
astul rostit la dejunul oferit în cin
stea înaltului oasnete : „Vizita pe 
care o faceți în România constituie 
o expresie a bunelor relații tradițio
nale dintre popoarele român și grec, 
a dezvoltării continue a colaborării 
dintre țările noastre... Noi conside
răm că atît economia românească, 
cît și cea grecească dispun de posi
bilități pentru o conlucrare mult mai 
largă — pentru cooperare în produc
ție, pentru colaborare tehnico-științi- 
fică — și trebuie să acționăm în așa 
fel îneît relațiile noastre economice 
și în alte domenii să se ridice Ia ttn 
nivel cit mai înalt". La rîndul său, 
primul ministru ANDREAS PAPAN
DREU, elogiind contribuția impor
tantă a președintelui României la 
lupta pentru destindere, pentru pace 
și dezarmare care l-a consacrat

„drept una dintre cele mai impor
tante personalități ale epocii noas
tre", declara : „într-adevăr, putem 
să salutăm faptul că am creat ase
menea relații între țările noastre, în
tre popoarele noastre îneît sînt de 
invidiat și cred că, procedînd astfel, 
am adus o contribuție importantă la 
realizarea unui climat de destindere 
și pace în Balcani... Vom proceda la 
extinderea colaborării noastre în do
meniile menționate, și anume cel e- 
conomic, științific, cultural".

în acest spirit, în cursul convor
birilor, cele două părți au hotărît 
să sporească contactele româno-ele
ne la nivel ministerial, parlamentar 
și la alte niveluri guvernamentale, 
în vederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce a pozițiilor și identificării 
de noi căi și forme concrete de ex
tindere și diversificare a relațiilor 
bilaterale. O importanță deosebită a 
fost acordată dezvoltării raporturilor 
economice, în cursul vizitei fiind 
semnat Protocolul de aplicare a A- 
cordului-Program încheiat cu prile
jul vizitei efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în acest an în 
Grecia și care stabilește direcțiile de 
bază ale dezvoltării cooperării eco
nomice, industriale și tehnico-științi- 
fice dintre cele două țări. Astfel, pa
ralel cu creșterea și îmbunătățirea 
permanentă a structurii schimburilor 
comerciale, va fi impulsionată coo
perarea economică și industrială în 
domenii importante ale economiei 
naționale, cum sînt : energia și ma
teriile prime, transporturile rutiere, 
feroviare și . navale, comunicațiile 
și telecomunicațiile, forajele petro
liere, petrochimia și chimia ș.a. Por- 
nindu-se de la experiența pozitivă 
existentă în ce privește această co
operare, se va acționa pentru con
stituirea de noi societăți mixte de 
producție și desfacere în domenii 
ca : transporturile, construcțiile,
prospecțiunile petroliere, industria 
chimică și petrochimică, autoturis
mele și se vor intensifica eforturile 
pentru dezvoltarea colaborării bilate
rale pe terțe piețe. Totodată, va cu
noaște un nou impuls cooperarea în 
domeniile științei, culturii, artei, ra- 
dioteleViziunii, turismului — ceea ce 
va contribui la mai buna cunoaștere 
reciprocă dintre cele două popoare, 
la aprofundarea prieteniei dintre ele.

Un loc important în cadrul con
vorbirilor l-a ocupat schimbul de 
vederi privind problemele internațio
nale, care a pus în evidență o largă 
convergență de opinii între cele două 
țări, atît în ce privește aprecierea 
evoluțiilor actuale, cît și măsurile ce 
se impun pentru asigurarea păcii și 
securității în lume. Manifestînd o 
profundă preocupare față de situația' 
deosebit de gravă existentă astăzi în 
relațiile internaționale, cele două părți 
au reliefat necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea opririi încordă
rii, a reluării și consolidării cursului 
spre destindere, pace și colaborare 
internațională. Dialogul a pus în evi
dență situația primejdioasă creată in 
Europa, unde s-au acumulat cele mai 
multe arme de distrugere în masă, în
deosebi nucleare, pericolul pe care îl 
reprezintă dezvoltarea și amplasarea 
pe continent de noi rachete cu rază 
medie de acțiune. Avîndu-se în ve

dere că problema cea mai importantă 
pentru toate națiunile o reprezintă 
oprirea cursei înarmărilor, în cadrul 
convorbirilor s-a subliniat importan
ța realizării dezarmării generale, atît 
în domeniul armelor convenționale, 
cît și al celor nucleare, sub un con
trol internațional strict și efectiv, 
precum și a încheierii unui acord 
care să asigure eliminarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune de pe 
continent.

în aceeași ordine de preocupări, 
România și Grecia și-au reafirmat 
atașamentul pentru edificarea secu
rității și adîncirea cooperării pe con
tinentul european, pentru crearea 
unei Europe unite, bazată pe diver
sitatea sa, precum și pe respectul in
dependenței tuturor națiunilor. Cele 
două țări au relevat necesitatea ca 
lucrările reuniunii general-europene 
de la Madrid, care vor reîncepe la 
9 noiembrie, să se desfășoare intr-un 
spirit constructiv și să se încheie 
cu adoptarea unui document final 
substanțial și echilibrat, care să pre
vadă continuitatea procesului început 
la Helsinki și convocarea unei confe
rințe pentru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa.

Pacea și colaborarea în Balcani — 
cauză vitală a tuturor popoarelor 
din această regiune geografică —‘au 
găsit și găsesc în România și Grecia 
activi susținători. Și cu prilejul con
vorbirilor de la București, cele două 
țări și-au manifestat astfel dorința 
lor de a conlucra și de a depune noi 
eforturi pentru a stimula colaborarea 
balcanică pe plan bilateral și multi
lateral. Cele două țări au convenit 
să acționeze, în colaborare cu cele
lalte țări balcanice, prin consultări 
și alte contacte, în vederea realizării 
unei intilniri la nivel înalt a țărilor 
din Peninsula Balcanică, în scopul 
examinării căilor și mijloacelor prac
tice de întărire a încrederii, coope
rării și păcii în această zonă, pentru 
transformarea ei într-o zonă liberă 
de arma nucleară. Este, de aceea, 
evident că o asemenea întîlnire 
s-ar înscrie ca un pas important pe 
calea întăririi păcii pe continentul 
european, ca un act pozitiv în în
treaga viață internațională.

Convorbirile româno-elene au 
abordat, de asemenea, și alte proble
me internaționale, cum sînt proble
ma cipriotă, necesitatea reglementă
rii globale juste și trainice a situației 
din Orientul Mijlociu, imperativul 
făuririi unei noi ordini economice 
internaționale, cerința rezolvării ex
clusiv pe cale pașnică a tuturor liti
giilor dintre state, creșterea rolului 
și eficienței O.N.U. în rezolvarea ma
rilor probleme ale contemporaneită
ții — în această amplă analiză înre- 
gistrîndu-se concluzii și puncte de 
vedere comune,

Manifestindu-și deplina satisfacție 
pentru rezultatele fructuoase ale nou
lui dialog româno-elen, opinia publi
că din țara noastră nutrește convin
gerea că relațiile de conlucrare din
tre cele două popoare-vor cunoaște o 
și mai puternică dezvoltare, în inte
resul reciproc, al cauzei generale a 
păcii și colaborării în Balcani, în Eu
ropa și in lume. -

Radu BOGDAN

„Convorbirile româno-elene s-au încheiat 
cu acorduri importante pentru relațiile 

reciproce, pentru cauza păcii in Balcani 
și în lume11

ATENA 5 (Agerpres). — Ziarele și 
revistele, posturile de radio și tele
viziune din Grecia acordă largi spații 
convorbirilor dintre președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Republicii Elene, Andreas Papandreu,\ 
relevînd rezultatele rodnice ale nou--1 
lui dialog româno-elen la nivel înalt.

Relatînd despre dezvoltarea coope
rării dintre Grecia și România în 
domeniul economic, ziarul „KATHI- 
MERINI" apreciază că actuala vizită 
în România a premierului grec con
stituie un salt important în relațiile 
dintre cele două țări. Același ziar, în 
articolul „Denuclearizarea Balcanilor 
acceptată de la bun început de Gre
cia și România", reliefează impor
tanța spiritului de înțelegere ce a 
marcat convorbirile dintre președin
tele României și primul ministru 
elen, arătînd că cei doi conducători 
au căzut de acord să se înceapă pre
gătiri temeinice pentru reuniunea 
balcanică la nivel înalt.

Importanța acordată denuclearizării 
Balcanilor în cursul convorbirilor de 
la București este scoasă în evidență 
și de ziarul „AVGHI", care, într-o 
amplă corespondență din capitala 
română, publicată sub titlul „Să 
apărăm Balcanii de amenințarea ar
melor nucleare — subliniară Ceaușescu 
și Papandreu", arată că denucleariza
rea Balcanilor și situația internațio
nală au constituit teme centrale ale 
convorbirilor. Cele două părți — se 
relevă în corespondență — au ex
primat voința politică de a întări în 
continuare prietenia și cooperarea 
eleno-română. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a afirmat că România va 
contribui la întărirea relațiilor între 
statele din regiune, la transformarea 
Balcanilor într-o zonă denucleari- 
zată, fără baze militare străine. în 
acest scop, a arătat președintele 
României — trebuie să acționăm pen
tru pregătirea reuniunii la nivel inalt.

în articolul „Reuniunea balcanică 
la nivel înalt intr-un an și jumătate". 
„Avghi" arată că un element impor
tant al Declarației comune semnate 
la București îl constituie ideea de 
cooperare balcanică multilaterală. Se 
exprimă opinia primului ministru 
Papandreu că o reuniune balcanică 
la nivel înalt va putea avea loc peste 
un ân și jumătate. Același ziar re
levă satisfacția exprimată de cele 
două părți față de rezultatele noului 
dialog româno-elen.

Ziarul „ACROPOLIS" relevă: „Pre
ședintele României a precizat că nu
mai reducerea armamentelor, ca un 
prim pas spre înfăptuirea dezarmă
rii. poate crea condiții pentru dez
voltare și echilibru in lumea contem
porană. Sub titlul „Se dezvoltă re
lațiile cu România", același ziar sub

liniază că cele două părți au relevat 
în Declarația comună că trebuie res
pectate independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială, unitatea și 
nealinierea Republicii Cipru.

Sub titlul „Balcanii fără arme nu
cleare — în centrul discuțiilor de la 
București", ziarul „TA NEA‘keviden- 
țiază importanța întîlnirii la nivel 
înalt din capitala română, precum și 
contribuția pe care o pot aduce cele 
două țări la găsirea unor soluții la 
probleme din Orientul Mijlociu, la

Comentariâie presei 
ateniene

alte probleme ale vieții internațio
nale. ..Ta Nea" reliefează acordul 
președintelui Nicolae Ceaușescu și al 
primului ministru elen pentru înce
perea neîntîrziată a pregătirilor în 
vederea unei conferințe balcanice la 
nivel înalt.

„ELEFTHEROTYPIA" scrie despre 
convorbirile de la București sub 
titlul „Primul pas spre reuniunea 
balcanică la nivel înalt", menționînd 
propunerile in acest sens ale pre
ședintelui României. ' „Eleftheroty- 
pia“ publică, de asemenea, articolul 
„Inițiative comune ale Greciei și 
României in Balcani și in Orientul 
Mijlociu". în cuprins se fac referiri 
la Acordurile și înțelegerile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei. Se arată 
că președintele Ceaușescu și-a expri
mat satisfacția față de rezultate și 
consideră că acestea întăresc coope
rarea celor două țări, în Balcani și 
în Europa.

„APOGEVMATINI" inserează ar
ticolul „Acorduri importante ,s-au 
încheiat în România", scoțînd în evi
dență conținutul Declarației romune. 
precum și faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a arătat satisfă
cut de spiritul de cooperare care a

existat pe tot parcursul discuțiilor. 
Se descriu pe larg domeniile econo
mice unde s-au stabilit acțiuni de 
cooperare.

„VRADINI" relevă, la rîndul său, 
că partea elenă a acceptat propu
nerea președintelui Nicolae Ceaușescu 
de convocare a unei reuniuni balca
nice la nivel înalt, avind ca scop 
denuclearizarea Balcanilor, dezvol
tarea cooperării între statele din 
zonă.

Ziarul publică, totodată, o cores
pondență in care arată că cele două 
părți vor lua inițiative pentru dez
voltarea cooperării in Balcani și in 
Orientul Mijlociu.

„Grecia, și România cer transfor
marea Balcanilor în zonă denucleari- 
zată" este titlul sub care „ATHEN’S 
NEWS" publică articolul consacrat 
convorbirilor de la București.

Diferitele aspecte ale convorbiri
lor la. nivel înalt româno-elene au
fost consemnate și de ziarele „RI-
ZOSPASTIS" și „MESIMVRINI",
precum și de agenția ateniană de 
presă, „A.N.A.". Agenția A.N.A.
scoate în evidență faptul că vizita în 
România a premierului Papandreu — 
a treia din 1974 — a fost încununată 
de succes. Agenția redă pe larg re
zultatele convorbirilor, acordurile în
cheiate, precum și textul Declarației 
comune.

Revista săptămînală elenă în lim
ba engleză „BUSINESS AND FI
NANCE" scrie că întîlnirile la cel 
mai inalt nivel care au avut loc in 
trecut nu numai că au dat celor două 
țări ocazia să-și dezvolte cooperarea 
economică, tehnică, științifică și cul
turală, dar au condus și la o colabo
rare politică pe plan internațional. 
Președinții Constantin Karamanlis și 
Nicolae Ceaușescu au reînviat vechi
le tradiții ale cooperării balcanice și 
sînt pionierii spiritului de colaborare 
între țările din această zonă — men
ționează publicația, trecînd în con
tinuare în revistă întîlnirile româno- 
elene la cel mai înalt nivel din ulti
mii ani.

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U.

Rezoluție privind problema Insulelor Malvine (Falkland)
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— La încheierea dezbaterilor asupra 
problemei Insulelor Malvine (Falk
land), Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat, cu 90 voturi favorabile, 12 
contra și 52 abțineri, o rezoluție care 
se pronunță pentru reluarea nego
cierilor în vederea reglementării fără 
întirziere pe cale pașnică a disputei

argcntiniano-britanice. Se reafirmă 
necesitatea ca părțile să țină seama 
de principiile Cartei Națiunilor 
Unite referitoare la nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu l’orța in 
relațiile internaționale și la regle
mentarea pașnică a diferendelor in
ternaționale, precum și de interesele 
populației din Insulele Malvine 
(Falkland).

Schimb de mesaje între președintele 
României și primul ministru al statului Israel
TEL AVIV 5 (Agerpres). — între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Menahem Begin, primul mi
nistru al statului Israel, a avut loc 
un schimb de mesaje cu ocazia pri
mirii de către premierul israelian a 
tovarășului Vasile Pungan, trimis 
special al președintelui țării noastre, 

în cursul convorbirii, au fost pre
zentate punctele de vedere ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la situația din Orientul Mijlo
ciu, îndeosebi la căile de acțiune 
pentru a se ajunge la o reglementare

pașnică, prin negocieri, a conflictu
lui din această zonă, pentru instaura
rea unei păci globale, juste și dura
bile. pentru soluționarea în primul 
rind a problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului său . la autode
terminare, la întemeierea unui stat 
propriu, independent.

Primul .ministru al statului Israel 
a expus, la rîndul său, pozițiile gu
vernului israelian în legătură cu 
problemele discutate.

întrevederea a prilejuit un schimb 
deschis de vederi, desfășurat într-o 
atmosferă de sinceritate.

Faptele vorbesc: IATĂ CUM

ARATĂ REALITĂȚILE LUMII

CAPITALULUI

SPANIA

Fermă condamnare a
MADRID 5 (Agerpres). — Atenta

tul terorist comis joi la Madrid a 
cărui victimă a fost generalul Victor 
Lago Roman, comandantul diviziei 
de blindate „Brunete" din apropierea 
capitalei, a provocat o puternică in
dignare în Spania.

într-o declarație făcută presei, 
Felipe Gonzalez, secretar general al 
Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol, viitorul prim-ministru al 
Spaniei, a afirmat „voința sa de a 
combate terorismul prin toate mij
loacele de care dispune statul demo
cratic".

Partidul Comunist din Spania a 
condamnat „cu cea mai mare energie 
josnicul asasinat, prin care se în
cearcă să se provoace reacția mili
tarilor împotriva rezultatelor alege
rilor generale" de la 28 octombrie.

noului atentat terorist
Partidul Naționalist Basc (P.N.B.) 

consideră că atentatul a aruncat o 
umbră asupra sistemului democratic 
„in momentul în care acesta a ieșit 
net întărit din alegerile la care cor
pul electoral a participat masiv".

Uniunea Centrului Democratic, 
partidul de guvernămînt, a cerut ca 
legea să fie aplicată „cu întreaga sa 
rigoare împotriva teroriștilor" și să 
fie dizolvate grupurile politice care 
îi susțin.

Din Madrid se anunță că regele 
Juan Carlos al Spaniei a avut, la 
Palatul Zarzuela, o întîlnire cu pri
mul ministru. Leopoldo Calvo Sotelo, 
și cu viitorul prim-ministru al gu
vernului, Felipe Gonzalez.

Participanții la această întîlnire au 
reafirmat voința lor fermă „de a 
duce o luptă consecventă împotriva 
terorismului".

CONDIȚIA IMIGRANȚILOR: 

de la promisiunile amăgitoare de ieri, 

la drastice măsuri restrictive astăzi

Relatări ale săptămînalului le point
• „Afară cu străinii I" ; „Imigrantule, crematoriile te 
așteaptă !“ ; „Interzis pentru imigranți I" : asemenea 
inscripții nu descriu realitățile din Africa de Sud, ele pot 
fi întîlnite astăzi în țările vest-europene ® Sporește nu
mărul atentatelor, soldate cu morți și răniți, împotriva 

căminelor de imigranți
>

„Dreptul1 de a fi angajat la salubritate

Asasinarea generalului Victor 
Lago Roman intervine la numai 
cîteva săptămîni după descoperirea 
— in ajunul recentelor alegeri par
lamentare — a complotului militar 
cunoscut sub numele de „Operațiu
nea Cervantes", ai cărui protago
niști urmau să instaleze la putere 
o juntă militară pentru a pune 
astfel capăt tinerei democrații spa
niole. Uciderea generalului arată că 

cercurile ostile cursului politic în

noitor din Spania nu se împacă cu 
victoria in alegeri a forțelor demo
cratice și încearcă in continuare să 
destabilizeze situația din țară. 'Con
damnarea fermă a asasinatului de 
către opinia publică și de toate 
principalele partide politice expri
mă limpede hotărirea poporului 
spaniol de a dejuca uneltirile cercu
rilor reacționare, teroriste, de a a- 
vansa pe calea consolidării regimu
lui democratic.

ORIENTUL MIJLOCIU Greu de crezut că de In ferestrele Munchenului nu se vede cit 
de... liberi sînt să-și împlinească vocația cei pripășiți în „lumea 

liberă"
e încetarea ostilităților dintre milițiile rivale în zonele de 
miiMte din apropierea Beirutului • Egiptul se pronunță ferm 
împotriva liotărîrii Israelului de a crea noi așezări israeliene 

în teritoriile ocupate Cisiordania și Gaza
BEIRUT 5 (Agerpres). — O înce

tare totală a ostilităților dintre ■mili
țiile rivale în zonele de munte Aley 
și Chouf — situate la sud-est și sud 
de Beirut — a fost convenită între 
reprezentanții părților aflate în con
flict, a anunțat primul ministru al 
Libanului, Shafic AI-Wazzan.

Hotărârea a fost adoptată în . ca
drul unei reuniuni desfășurate la Pa
latul Baabda in prezența președinte
lui Libanului, Amin Gemayel, și la 
care au luat parte Camille Chămoun, 
președintele Partidului Național Li
beral, Pierre Gemayel, liderul Fa
langelor Libaneze, precum si Walid 
Jbumblatt, președintele Partidului 
Socialist Progresist.

Shafic Al-Wazzan a anunțat că cele 
două părți s-au pus de acord asupra 
constituirii unei unități militare for
mate din jandarmi și soldați ai ar
matei libaneze, care va avea drept 
misiune să împiedice orice violare a 
încetării focului; A fost acceptată, de 
asemenea. formarea unor comisii 
mixte care vor organiza reuniuni de 
reconciliere.

CAIRO 5 (Agerpres). — Egiptul se 
pronunță ferm împotriva hotărîrii 
guvernului Israelului de a crea noi 
așezări israeliene în teritoriile ocu

pate Cisiordania și Gaza, se arată 
într-un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Egiptului, in
formează agențiile France Presse și 
Reuter. în comunicat se precizează că 
această hotărîre constituie o nouă 
escaladă din partea Israelului pen
tru a distruge procesul de pace.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
într-un comunicat al Departamentu
lui de Stat, dat publicității la 
Washington, Statele Unite denunță 
insistența guvernului israelian de a 
crea noi așezări în Cisiordania și 
Gaza — informează agențiile M;E.N., 
U.P.I. și A.P. „Statele Unite consi
deră inacceptabilă decizia luată de 
guvernul israelian privind implan
tarea de noi colonii", adaugă comu
nicatul.

RABAT 5 (Agerpres). — Evoluția 
situației din Orientul Mijlociu și re
zultatele activității „Comitetului ce
lor șapte" al Ligii Arabe care a în
treprins recent o vizită la Washing
ton au constituit temele principale 
ale convorbirilor dintre regele Hassan 
al II-lea al Marocului și regele Fahd 
al Arabiei Saudite. aflat într-o scurtă 
vizită la Rabat, a anunțat postul de 
radio marocan.

Pe măsura adincirii crizei economice mondiale, cu întregul ei cortegiu 
de grave urmări pe plan social, în primul rînd creșterea la proporții nemai- 
întilnite in ultima jumătate de secol a șomajului, în diferite țări occidentale 
se înregistrează o înăsprire tot mai evidentă a reglementărilor oficiale pri
vind situația imigranților, in condițiile în care posibilitățile de plasare a 
forței de muncă devin tot mai precare, ostilitatea populației autohtone față 
de imigranți sporește continuu,

Atrași sau racolați in trecut ca urmare c promisiunilor amăgitoare ce 
li s-au făcut, aceștia se pomenesc, acum, în postura de indezirabili, care-și 
atrag repulsia, ura și mînia populației locale. Dureroasa lor trezire la reali
tate formează obiectul unei anchete cu semnificativul titlu : „IMIGRANȚII : 
EUROPA OCCIDENTALA ÎS! ÎNĂSPREȘTE POZIȚIA", pe care cunoscutul 
săptămînal „LE POINT" a realizat-o apelind și la concursul coresponden
ților săi din R.F.G., Belgia și tlveția. lată care sînt constatările revistei 
franceze :

r AGENȚIILE DE PRESaI

-• pe scurt
PENTRU SUCCESUL REUNIU

NII DE LA MADRID. Opiniile di
ferite asupra unei probleme in
ternaționale sau alteia nu trebuie 
să constituie un obstacol în calea 
încheierii cu succes a reuniunii 
general-europene de la Madrid, care 
urmează să-și reia lucrările săptă- 
mina viitoare — a declarat minis
trul de externe al Republicii Aus
tria, Willibald x Pahr, într-un in
terviu acordat ' agenției austriece 
de presă, A.P.A.

CEREMONIE. în vederea marcă
rii a 70 de ani de la „Congresul 
păcii" ținut, în 1912, la Basel, în 
același oraș elvețian a avut loc o 
ceremonie comemorativă, în cadrul 
căreia participanții s-au pronunțat 
pentru apărarea păcii și combate
rea pericolului unui nou război.
. PRECIZARE. Referindu-se la 
convorbirile dintre președintele 
Franței. Francois Mitterrand, și pri
mul ministru britanic. Margaret 
Thatcher, purtătorul de cuvînt al 
Palatului Elysee a declarat că cele 
două părți au manifestat față de 
Statele Unite aceeași fermitate în 
ce privește apărarea intereselor lor 
naționale. Părțile — a adăugat pur
tătorul de cuvînt — au reafirmat 
libertatea vest-europenilor de a 
avea schimburi comerciale cu Uniu
nea Sovietică, după cum cred ei 
de cuviință, subliniază agenția 
France Presse.

GREVA GENERALA ÎN NORVE
GIA. La chemarea sindicatelor, în 
Norvegia s-a desfășurat joi o gre
vă generală, în semn de protest îm
potriva lipsei de inițiative din par
tea guvernului pentru a combate 
șomajul. După cum informează a- 
gențiile Associated Press și Reuter,

la grevă au participat peste 700 000 
de norvegieni din cele mai diverse 1 
sectoare de activitate. .

DEMISIE. într-o declarație trans- I 
misă de postul național de radio 
camerunez, președintele Camerunu- I 
lui. Ahmadou Ahidjo, și-a anunțat. j 
demisia, care devine efectivă la 6 
noiembrie. Președintele: Ahidjo a . 
cerut cetățenilor țării să acorde în
credere si. sprijin succesorului său I 
constituțional, Paul Biya. primul 
ministru al Camerunului.

UN GRUP DE 50 DE DEPUTAȚI 
LABURIȘTI au prezentat în Ca- j 
mera Comunelor un proiect de re
zoluție în care se cere guvernului ■ 
britanic să întreprindă „pași con- 
structivi în direcția dezarmării". I 
Autorii documentului preconizează | 
ca guvernul conservator să renunțe 
la proiectul de dotare a submari- 1 
nelor britanice cu rachete „Tri- I 
dent", să anuleze planurile de am- 1 
plasare pe teritoriul britanic a ■ 
rachetelor de croazieră americane 
și să lichideze toate bazele milita- I 
re. în special pe cele americane, de 
pe teritoriul Angliei.

PRIMUL GUVERN COMUN AL 
FEDERAȚIEI SENEGAMBIA a fost I 
format de către președintele sene- I 
galez, Abdou Diouf, informează a- 
genția Associated Press într-o te- i 
legramă din Dakar, precizînd că I 
noul cabinet cuprinde nouă mi
niștri, cinci fiind senegalezi. După i 
cum se știe. Senegalul și Gambia I 
au hotărît în 1981 să formeze o fe
derație. primul , pas în Vederea uni- I 
ficării reprezentîndu-1 alegerea unui 
președinte în persoana lui Abdou 
Diouf, funcția de vicepreședinte I 
fiind atribuită șefului statului gam- 
bian, Dawda Jawara.

Xenofobia se intensifică continuu 
în Europa occidentală. Ea are ca 
obiect muncitorii imigranți, a căror 
prezență este tot mai puțin tolera
tă. Este vorba de o situație care se 
constată in toate țările in care ei 
se găsesc in număr mai mare, cum 
ar fi R. F. Germania (4,7 milioa
ne), Franța (4,2 milioane), Belgia 
(900 000), Elveția (917 000).

In fiecare din aceste țări prezen
ța intr-un număr mai ridicat in 
aceeași regiune, in același oraș sau 
în același cartier a imigranților dă 
naștere la situații explozive. Atît la 
Bonn, cit și la Paris, atît la Bru
xelles, cit și la Berna, problema imi
granților a căpătat un caracter ur
gent, soluționarea ei nu mai poate 
fi amînată.

In Franța și în R. F. Germania 
sîngele a și început să curgă. In- 
cepînd din luna iunie și pînă in 
prezent, in Franța au fost comise 
24 de atentate împotriva muncitori
lor de origine arabă. Cît privește 
R.F.G., la Hanovra a fost aruncată 
o sticlă cu benzină aprinsă împotri
va unui cămin al muncitorilor imi
granți, atentat soldat cu doi morți ; 
la Niirnberg un tînăr neonazist a 
tras împotriva unor imigranți ; re
zultatul : trei morți.

In orașele vest-germane zidurile 
sînt pline de inscripții : „Afară cu 
străinii !“, sau : „Imigrantule, cre
matoriile te așteaptă !“ La Frank
furt pe Main, pe băncile publice au 
fost lipite manifeste-afiș pe care 
stă scris : „Interzis pentru imi
granți !“.

In iunie trecut în Elveția a avut 
loc un referendum în legătură cu 
un proiect de lege privind situația 
imigranților, proiect care prevedea 
adoptarea anumitor măsuri restric

tive. Acesta a fost însă respins, 
fiind considerat „prea liberal".

In Belgia au avut loc, la începu
tul lunii octombrie, alegeri comuna
le ; candidați! din regiunile cu un 
număr mai ridicat de imigranți s-au 
prezentat cu un program care avea 
ca punct principal reducerea numă
rului acestora. In localitatea Forest 
a circulat o „SCRISOARE DES
CHISA CĂTRE SCURSORILE SO
CIETĂȚII", în timp ce la Saint-Gil- 
les au fost distribuite cutii cu să
pun pe ambalajul cărora 'scria : 
„Curățenie și salubritate : Stop.' i-rr" ', 
granților" I ‘ r ■

Această atitudine de ostinlatfy a 
început să devină evidentă odată 
cu anii ,’S0. Pe măsura creșterii șo
majului, a crescut și tensiunea in
tre populația locală și imigranți. 
Pe plan local, autoritățile au și în
treprins inițiativa de a nu mai ac
cepta în sinul comunităților respec
tive nici un imigrant. 1 .

Fapt este că in Europa occiden
tală frontierele nu se mai deschid 
astăzi cu larghețea din trecut. Chiar 
și pentru refugiații politici condi
țiile de admitere devin tot mai 
drastice. Practic, toate guvernele 
vest-europene se situează în aceas
tă privință pe o poziție de fermi
tate. In R.F.G., de pildă, fostul can
celar Helmut Schmidt dăduse dova
dă, in ultimul timp, de o înăsprire 
de atitudine, dar este de așteptat ca 
succesorul său, Helmut Kohl, să a- 
dopte o atitudine și mai dură, la 
fel ca și noul ministru de interne, 
Friedrich Zimmermann. Recent, a- 
cesta din urmă a declarat : „Țara 
noastră nu mai este dispusă să ab
soarbă șomerii din alte țări". Atît 
Franța, cit și R.F.G. se întîlnesc pe 
aceeași poziție comună de a regle
menta dreptul de azil — scrie săp
tămânalul amintit.

Străin — deci suspect

Control „de rutină" în metroul Berlinului occidental

DECLARAȚIE. Președintele Finlandei, Mauno Koivisto, a primit o de
legație a comitetelor organizatorice ale marșurilor păcii din Finlanda, care 

■ s-au desfășurat în cadrul Săptămânii de acțiune pentru dezarmare. Dele
gația a remis șefului statului finlandez o declarație prin care se cere ca 

I guvernul Finlandei și alte organe competente să adopte măsuri concrete 
in vederea creării unei zone denuclearizate in nordul Europei și înlăturării 

^armelor nucleare de pe continentul european, relatează agenția T.A.S.S.

Fapte, realități,atitudini care dovedesc un adevăr incon
testabil : pentru imigranții ademeniți de mirajul „societății 
de consum" a sosit „ora adevărului". în tot mai mare mă
sură ei devin „oaspeți” nedoriți, oameni în derivă, pribegi 
iără speranță.
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