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în această perioadă, cind bătălia
pentru realizarea obiectivelor celui
de-al doilea an al actualului cincinal
a intrat intr-o fază decisivă, una din
cerințele economice primordiale con
stă in intensificarea la maximum a
ritmului de lucru pe șantierele de in
vestiții. Din analiza stadiului in care
se găsesc cele mai mtilte capacități
noi, se pot desprinde cu claritate di
recțiile principale de acțiune : priori
tate absolută concentrării de forțe'
umane și mijloace mecanice pentru
urgentarea lucrărilor de construcții și,
in special, a celor de montaj, efec
tuarea riguroasă a probelor tehno
logice, punerea rapidă in funcțiune a
, tuturor investițiilor planificate să
producă în acest an.
r
Pe scurt, zeci de obiective și capa
cități noi, la care se adaugă o serie
dc rdstanțe din lunile anterioare, ur.r.Vâă intre în producție în. zilele
iăptăminile următoare. Nu trebuie
' nfci un moment omisă însemnătatea
economică deosebită a tuturor aces
tor noi capacități, faptul că ele vor
trebui să asigure creșterea potenția
lului productiv într-o serie de lamuri
importante — mai ales in cele pro
ducătoare de materii prime și resur
se energetice — să realizeze o bună
parte din produsele necesare pentru
funcționarea normală a numeroase
alte unități industriale. Iată deci ra
țiunea pentru care, pe toate șantie
rele de investiții, fără excepție,
această ultimă perioadă a anului de
vine hotăritoare. iar punerea neintirziată in funcțiune a tuturor noilor
obiective și capacități — o sarcină de
deosebită complexitate și de mare
responsabilitate profesională și poli
tică.
Cum trebuie acționat In acest scop?
în p.rimul rînd, prin organizarea cit
mai judicioasă a lucrărilor, stabilirea
unor programe precise de lucru, rea
liste și judicios eșalonate, in concor
danță cu graficele de execuție — atît
Ia nivel de șantier, cit și pe fiecare
echipă și fiecare lucrător ; întronarea
Unui climat de ordine și disciplină
exemplare in muncă pe șantiere ;
concentrarea și mobilizarea forțelor
in vederea folosirii cu randament dc'- '

plin a timpului de lucru al oameni
lor și al utilajelor de execuție.
De ce subliniem aceste cerințe ?
Pentru că o mare parte din greută
țile cu care este confruntată activi
tatea desfășurată pe șantierele Com
binatului chimic din Giurgiu, lamino
rului de profile mici din cadrul
Combinatului de oțeluri speciale Țirgoviște. Combinatului de îngrășămin
te- azotoase din Slobozia, instalației
de biosinteze din Calafat și altele, se
datorează tocmai unor neajunsuri de
acest gen. Lichidarea lor grabnică și
integrală depinde nemijlocit de creș
terea răspunderii individuale și co
lective in rindul lucrătorilor de pe
șantiere, de cultivarea unei atitudini
înaintate față de muncă. Deci de efi
ciența cu care este desfășurată o vie
și intensă muncă politico-educativă.
Desigur, prima și cea mai impor
tantă condiție pentru finalizarea la
timp a noilor investiții o constituie
accelerarea prin toate mijloacele a
ritmului de montare a utilajelor teh
nologice, respectind întocmai toate
normele lucrului de calitate. Aceasta
cu atit mai mult cu cit. din diferite
motive, in prezent pe șantiere se
află in stoc mii de tone de mașini și
echipamente tehnologice. Așadar, pe
șantierele Combinatului petrochimic
de la Midia-Năvodați. sectorului de
furnale — aglomerare din cadrul
Combinatului siderurgic Galați, Com
binatului chimic din Craiova, ca
să enumerăm numai citeva exemple,
în momentul de față, printr-o ener
gică concentrare de forțe, mentorii,
sprijiniți îndeaproape de constructori
și beneficiari, au datoria să deschidă
largi fronturi de lucru, să lichideze
stocuri actuale, recuperind restanțele
la lucrările de montaj și incadrindu-se cu strictețe în graficele elabo
rate la obiectivele de investiții cu
scadență in acest an. Nu mai este
timp de pierdut cu justificări ți pro
misiuni formale de redresare a situa
ției. Nu trebuie nici o clipă pier
dut din vedere că măsura rodniciei
conlucrării dintre constructori, montori și beneficiari o conferă evoluția
în ritm accelerat a lucrărilor pe șantiere. Acestâ este criteriul esențial

după care se apreciază dacă montorii,
constructorii și beneficiarii și-au fă
cut datoria, și-au îndeplinit .sarcinile
încredințate. Pentru ca activitatea
constructorilor și montorilor să se
deruleze, din zi in zi, mai bine, cu
mai mult spor, e necesar să se aplice
cu perseverență măsurile tehnico-organizatorice menite să valorifice, cu
eficiență sporită, potențialul tehnic și
uman *de care dispun unitățile de
Construcții-montaj. Desigur, alături
de măsurile tehnico-organizatorice.
un rol la fel de important il au pu
nerea la punct și aplicarea unor teh
nologii de lucru avansate, sporirea
gradului de industrializare și meca
nizare a lucrărilor, generalizarea ex
periențelor înaintate în muncă â ini
țiativelor valoroase.
Nu mai puțin importantă este pro
blema instaurării unei ordini desăvirșite in livrarea utilajelor tehnolo
gice. Ca atare, este absolut necesar
ca toți furnizorii, dintre care mențio
năm întreprinderile de mașini grele
din București, „Independența" din
Sibiu, Combinatul de utilaj greu din
Iași, întreprinderea constructoare de
mașini din Reșița, să-și concentreze
forțele, să-și programeze și mai bine
producția, dînd dovadă de receptivi
tate sporită față de solicitările dife
ritelor șantiere.
Pornind de la amploarea și com
plexitatea lucrărilor, de la necesita
tea ca fiecare obiectiv de investiții
să intre neintîrziat în circuitul pro
ductiv, organele' și organizațiile de
partid sînt chemate să-și pună in va
loare întreaga capacitate organizato
rică și de mobilizare in vederea în
deplinirii exemplare a acestei sarcini
încredințate de partid. Printr-o am
plă concentrare a forțelor construc
torilor și montorilor, cu sprijinul
furnizorilor de utilaje și al benefi
ciarilor de investiții, este necesar să
se acționeze stăruitor, zi și noapte,
pentru ca toate capacitățile prevăzute
să producă in acest an să fie puse
cit mai repede in funcțiune. Aceasta
este in interesul progresului necon
tenit, economic și social, al patriei
noastre socialiste !

GALAȚI :
Lansarea unei noi
nave de 55 000 tdw
Simbătă, 6 noiembrie, la Șan
tierul naval Galați a avut loc
lansarea unei noi nave de 55 000
tdw. cea de a 4-a de această
mărime care se execută aici.
Noul vas — destinat transpor
tului de minereuri, cereale si
alte mărfuri — are un înalt grad
de integrare, de peste 90 la sută,
cu echipamente și instalații, de
fabricație românească, motorul
principal fiind produs la Reșița.
După, efectuarea probelor la
mare,
nava
va putea fi
livrată partenerului extern, prin
aceasta asigurindu-se realizarea
integrală de pătre Șantierul na
val din Galati a sarcinilor de
plan la producția fizică si la
export pe acest an. (Dan Plăeșu).

TULCEA :

Cuptor de siliciu
tehnic

Rod a) preocupărilor pentru
înnoirea și modernizarea pro
ducției, al eforturilor creatoare
depuse de specialiștii întreprin
derii de utilaj chimic și forjă
din Rimnlcu Vilcea pentru di
versificarea utilajelor, a fost
omologată o nouă Instalație
destinată extracției de țiței la
mari adincimi. Este vorba des
pre primul lot de unități de
pompaj cu o capacitate de 9
tone-forță. întreprinderea vilceană a încheiat contracte pen
tru livrarea acestor utilaje atit
cu beneficiari din țară, cit și cu
parteneri de peste hotare. (Ion
Stanciu).

în .municipiul Alba Iulia a
incepjit construcția unui nou
ansamblu de locuințe. Noul an
samblu cuprinde blocuri cu 3 și
4 niveluri și va asigura o nouă
legătură intre cartierul Platoul
Romanilor, zona sportivă’ și
partea centrală a municipiului.
Totodată, a început
execuția
unor noi blocuri Ia Intersecția
bulevardului Victoria cu strada
1 Decembrie 1918, lucrări care
definitivează ansamblul de lo
cuințe Macului. (Ștefan Dinlcă).

„Trebuie să folosim campania electorală, alegerile pentru
îmbunătățirea activității consiliilor populare, pentru soluționarea în condiții mai bune a diferitelor probleme de ordin gospodăresc-edilitar, a problemelor de autoaprovizionare, pentru
întărirea legăturilor dintre consiliile populare și oamenii muncil, în vederea participării active a maselor populare la soluționarea tuturor problemelor dezvoltării noastre economicosociale".
•
NICOLAE CEAUȘESCU
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Autorii „Oltcitului",
oameni ai pasiunii,
ai performanțelor tehnice

llarie HINOVEANU
citadele sint încorporate,
într-un relief armonios, ds
prețioasă efigie, vocația de
constructor și maturitatea
tehnică'ale poporului nos
tru, probate in eforturile
de edificare a numeroase
obiective pe tot cuprinsul
țării, intre care și cele de
pe marile platforme indus
triale
craiovene.
Duoă
cum, în același timp.
„Oltcit" este un eșantion
care ilustrează colaborarea
fertilă româno-franceză —
expresie a relațiilor tra
diționale bilaterale — și
reflectă o valoroasă expe
riență internațională atit
in domeniul industrial, teh

nic. economic, financiar,
comercial, cit și pe plan
uman. în această lume pli
nă de convulsii, noua uzină
constructoare de autotu
risme este rodul cooperării
intre specialiștii celor două
țări care și-au unit efortu
rile pe calea afirmării ca
pacității creatoare a con
structorilor de autoturisme
români și ai celor de la
firma „Citroen". binecu
noscută pe plan mondial.
Acum, cind elegantele
autoturisme „Oltcit" încep
să străbată autostrăzile,
gindui nostru se indreaotâ.
firesc.
spre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul partidului si țării,
care, in prima zi de lucru
a anului 1977. cu prilejul
unei vizite Ia Craiova, sta
bilea amplasamentul aces
tui impresionant edificiu
al tehnicii înaintate. Astfel,
zestrea industrială a mu
nicipiului se îmbogățea cu
o excepțională
ctitorie,
mărturie nemijlocită a gri
jii consecvente cu care pre
ședintele republicii însu
flețește și dinamizează dez
voltarea impetuoasă, va
lorificarea superioară a
potențialului material și

ț
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— un însuflețitor bilanț al marilor
realizări obținute de oamenii mun
cii în acești ani rodnici, al îndepli
nirii obiectivelor Congresului al
Xll-lea al partidului, al făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate
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— o grăitoare expresie a democrației
noastre socialiste, muncitorești, a
climatului de puternică angajare
socială, a unității indestructibile a
tuturor oamenilor muncii, a între
gului popor, în jurul partidului, af
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
conducătorul iubit și stimat al
României socialiste

— o fierbinte chemare adresată fie
cărui cetățean de a face totul, de
a nu precupeți nici un efort, pentru
îndeplinirea Programului partidu
lui, pentru înflorirea continuă a pa
triei dragi.

j

CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI!
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Să ne prezentăm la alegerile de la 21 noiembrie

!

cu noi și importante realizări în toate domeniile de
activitate, să acționăm cu energie pentru îndeplinirea
planului pe acest an, a tuturor sarcinilor din industrie,
agricultură, știință și cultură, pentru dezvoltarea edilitară
și buna gospodărire a tuturor localităților!
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• reportaje • însemnări ,Ș,-

Craiovei
reprezintă.
în
același timp, un intim tărim de împliniri.
De aceea, dacă în aceste
rînduri stăruim asupra im
presiilor deosebite oferite
de cunoașterea uzinei de
autoturisme ..Oltcit" la de
butul ei productiv o facem
cu convingerea că sub
cupola acestei grandioase

\
\

Apelul pentru campania electorală,
j
apelul pentru alegerile de la 21 noiembrie: j

| DIN ACTUALITATEA^

" în biografia multisecu
lară a Cetății Băniei — de
numire de nobilă ascen
siune prin vreme, conferită
cu aleasă mindrie Craiovei, municipiu așezat în
inima Olteniei — anii din
urmă, cei mai fertili in în
făptuiri din îndelungata is
torie a tuturor meleagurilor
românești, aii înscris reali
zări spectaculoase pe toate
planurile vieții economico-șociale și culțural-aftistlce. impulsionind decisiv
procesul transformării stră
vechii așezări de pe Jiu in
tr-o metropolă modernă,
racordată la imperativele
civilizației actuale. Pentru
ochiul și gindui nostru, al
localnicilor, o fascinantă
călătorie ar prilejui-o atit
drumurile prin Craiova de
ieri și de azi. cit și cele
prin cea de miine. Ar fi o
scufundare captivantă in
tr-un univers uman mode
lat in timp, cu trudă și pri
cepere. cu răbdare și min
drie. Cu atit mai dificilă
este opțiunea alegerii unu
ia sau altuia din reperele
definitorii ce marchează
panoramicul acestor dru
muri, deoarece fiecare fărîmă semnificativă din viața
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VÎLCEA :
Utilaje
pentru extragerea
țițeiului de la mari
adîrtcimi
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Pe platforma Combinatului
metalurgic din Tulcea a inceput
să producă un nou obiectiv eco
nomic. Este vorba de cel de al
doilea cuptor de prooucere a siliciului tehnic cu o capacitate
de producție anuală de 2 500
tone. De remarcat faptul că
acest cuptor funcționează numai
cu materii prime asigurate din
țară. Prin intrarea in producție
a noului cuptor se reduce sub
stanțial importul de siliciu teh
nic, urmind ca in scurt timp,
după construirea celui de al
treilea cuptor de acest fel. să se
elimine in totalitate importul de
siliciu tehnic. (Ncculai Amihulesei).

Noi ansambluri
de locuințe

Un „oraș" în oraș: cartierul Mănâștur din Cluj-Napoca, cu noile și modernele sale blocuri de locuințe
1
Foto : Eugen Dichiseam!

a maiestății sale Tuanku Hajjah Afzari Binti Tengku Muhammad, suve
rana Malayeziei. în partea a doua a
lunii noiembrie 1982.

ni
i
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'APELUL
■
1
| Frontului Democrației 1
i si Unității Socialiste !
!

ALBA :

■

cială de prietenie in Malayezia. la
invitația maiestății sale Sultan Haji
Ahmad Shah Ibni Al-Marhum Sultan
Abu Bakar, suveranul Malayeziei, și
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în interesul progresului multilateral al țării

PROGRAMUL DE INVESTIT
-EXEMPLAR REALIZAT!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi-

4

65-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste

din

Octombrie

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Stimați tovarăși,

Foto : S. Cristian
uman din fiecare ‘zonă a
țării.
Uzina de autoturisme îm
plinește. așadar, fiziono
mia marii platforme indus
triale din estul Craiovei —
unică in România și printre
puținele din lume — in
care se fabrică locomotive
diesel electrice și electri
ce. tractoare gigant și

tractoare
înzestrate
cu
echipamente multifuncțio
nale, avioane, alături de
alte produse ale tehnicii
de vîrf. realizate în puter
nicele fortărețe construc
toare de mașini, precum
întreprinderile „Electroputere". de utilai greu, de
(Continuare in pag. a V-a)

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al întregului popor român,
adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist al v
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Con- '
siliului de Miniștri ale U.R.S.S.. popoarelor din Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste felicitări prietenești și
cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.
Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care
a pus capăt existenței imperiului țarist asupritor al po
poarelor. a inaugurat o eră nouă in istoria omenirii —
era socialismului și comunismului, a eliberării sociale și
naționale a popoarelor. E’ortele inaintate. clasa munci
toare din. România și-au manifestat solidaritatea cu eroi
cul proletariat rus condus de partidul comunist, făurit de
Vladimir Ilici Lenin, participînd activ, inclusiv cu arma
în mină, la lupta pentru apărarea tinărului stat sovietic.
Partidul Comunist Român a acționat statornic, incă de
la înființarea sa. infruntind prigoana regimului burghezomosieresc. pentru relații de prietenie, colaborare și bună
vecinătate intre România si Uniunea Sovietică. Aceste re
lații au căpătat un conținut nou. cunoscind o puternică
dezvoltare, după infăotuirea. sub conducerea Partidului
Comunist Român, a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă in România.
In perioada care a trecut de la victoria Marii Revoluții
Socialiste dîn Octombrie, oamenii muncii sovietici, sub
conducerea Partidului Comunist a! Uniunii Sovietice, bucurindu-se de solidaritatea internațională și sprijinul cla
sei muncitoare, al forțelor democratice si progresiste din
întreaga lume, au obtinut succese remarcabile in dezvol
tarea economiei, culturii', științei și tehnicii, în ridicarea
nivelului lor de trai material și spiritual.

MOSCOVA

Poporul român salută ’ marile realizări ale popoarelor
sovietice obținute in edificarea socialismului șl comunis
mului. care au transformat Uniunea Sovietică intr-un
puternic stat socialist modern, aducind o contribuție de
seamă la afirmarea forțelor socialismului în lume, la pro
movarea politicii de destindere, pace și colaborare inter
națională.
' Promovind consecvent linia politică elaborată, de cel
de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român de
dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate
țările socialiste, partidul și statul nostru acționează pen
tru întărirea, amplificarea și adincirea conlucrării mul
tilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă
România și. Uniunea Sovietică in domeniile politic, eco
nomic. tehnico-știintific. culthral și pe alte planuri, in
spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență
mutuală din 1970, al Declarației româno-sovietice din
1976 și al înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel.
Dăm o înaltă apreciere conlucrării dintre partidele si sta
tele noastre pe arena internațională în lupta pentru pace,
colaborare, dezaimare. in primul rind dezarmare nu
cleară. pentru cauza independentei naționale și progre
sului tuturor popoarelor. Aceasta corespunde pe deplin
intereselor vitale ale popoarelor român și sovietice, ale
socialismului și comunismului, păcii și cooperării intre
ponoare.
La sărbătoarea Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie dorim din toată inima comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din Uniunea Sovietică, vecină și prietenă,
succese tot mai mari in înfăptuirea hotărirllor celui de-al
26-lea Congres al P.C.U.S., în opera măreață de con
struire a societății comuniste, in promovarea cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Tovarăși și tovarășe!
Oameni ai muncii de pe fot cuprinsul țării 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ --

Cetățeni ai Republicii Socialiste România !
La 21 noiembrie vor avea loc alegerile de deputați in
consiliile populare comunale, orășenești, municipale și ale
sectoarelor municipiului București, organe locale ale pu
terii și administrației de stat — eveniment politic de în
semnătate deosebită în viața țării.
Participarea tuturor fiilor patriei — români, maghiari,
germani sau de alte naționalități — la opera de construc
ție socialistă se desfășoară în climatul de puternică anga
jare patriotică, revoluționară pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a hotăririlor Congresului al XII-lea, a
însuflețitoarelor îndemnuri, chemări și orientări ale secre
tarului general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Alegerile de deputați de la 21 noiembrie au loc în
preajma CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI ȘI
A SĂRBĂTORIRII A 35 DE ANI DE LA PROCLAMAREA
REPUBLICII — momente de mare însemnătate în viața
partidului și poporului nostru, în eforturile pentru edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate în Româ
nia. Aceasta dă o semnificație deosebită alegerilor, menite
să întărească și mai mult democrația noastră socialistă,
unitatea poporului în jurul partidului.
Pentru mandatul de deputat în consiliile populare can
didează și vor fi aleși cei mai buni dintre cei mai buni
muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vârstnici, bărbați și
femei — fără deosebire de naționalitate — oameni harnici
și cu inițiativă, devotați trup și suflet patriei socialiste,
intereselor obștii, hotărîți să înfăptuiască cu entuziasm și
abnegație politica internă și externă a partidului și statu
lui,
FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIA
LISTE CHEAMĂ ÎNTREGUL NOSTRU POPOR
SĂ-ȘI DEA VOTUL CANDIDAȚILOR SĂI. SĂ-SI
MANIFESTE ȘI PE ACEASTĂ CALE HOTĂRÎREA
DE A ACȚIONĂ STRÎNS UNIT ÎN JURUL PARTI
DULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
—^OMULaCARE ÎNTRUCHIPEAZĂ INTERESELE
ȘI- ASPIRAȚIILE'< FUNDAMENTALE . ALE PO
PORULUI — PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRA
MULUI DE DEZVOLTARE A PATRIEI PE CALEA
SOCIALISMULUI. PENTRU RIDICAREA CON
TINUA A NIVELULUI DE TRAI AL MASELOR
LARGI POPULARE, PENTRU AFIRMAREA ȘI MAI
PUTERNICĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE CA ȚARĂ
LIBERA, SUVERANA Șl INDEPENDENTĂ, ÎN
CONDIȚII DE PACE ȘI LIBERTATE !
\

Oameni ai muncii
de la orașe și sate!
In perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea aî
partidului au fost obținute realizări remarcabile în toate
domeniile construcției economico-sociale, în ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. Acești
ani de importante succese și înfăptuiri se înscriu în pe
rioada măreață care a trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, cea mai rodnică și fertilă din întreaga is
torie a patriei și care este indisolubil legată de activitatea
neobosită, de gîndirea cutezătoare ale conducătorului
partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot
și revoluționar înflăcărat, militant strălucit pentru slu
jirea intereselor supreme ale patriei și poporului, a cauzei
socialismului, comunismului și păcii în lume.
ÎN ANII CARE AU TRECUT DE LA ALEGERILE
PRECEDENTE A FOST CONTINUATĂ CU CONSEC
VENȚA POLITICA DE INDUSTRIALIZARE A ȚARII,
s-a intensificat procesul de înnoire și modernizare a pro
ducției. Au fost date în funcțiune noi și importante ca
pacități de producție, s-au obținut noi realizări în valori
ficarea superioară a potențialului material și uman al pa
triei noastre, a crescut eficiența economică, calitatea pro
duselor — toate acestea asigurînd creșterea bogăției na
ționale. În prezent, industria românească produce de peste
50 de ori mai mult decît în 1938, numărul personalului
muncitor a crescut, în aceeași perioadă, de peste 5 ori,
produsul social de 15 ori, iar venitul național pe locuitor
de aproape 11 ori.

REALIZĂRI IMPORTANTE S-AU OBȚINUT ȘI ÎN
AGRICULTURA ȚĂRII. A continuat înzestrarea agricul
turii cu o puternică bază tehnico-materială, s-a asigurat
extinderea mecanizării și chimizării, înfăptuirea unui am
plu program de irigații — ceea ce a determinat creșterea
producțiilor agricole, al căror nivel a depășit, în ultimii
ani, de 3,5 ori nivelul anului 1950. în prezent, țărănimea
muncitoare, întreaga noastră societate participă la în
făptuirea noii revoluții agrare, la făurirea unei agriculturi
moderne, de înaltă productivitate, care să satisfacă pe
deplin nevoile de consum ale populației, să asigure baza
de materii prime necesare industriei, să contribuie sub
stanțial la creșterea venitului național și la progresul ge
neral al țării.

ÎN ACEASTA PERIOADA S-A ÎNFĂPTUIT UN ÎN
SEMNAT PROGRAM DE INVESTIȚII, DE CONSTRUC
ȚIE A NOI ȘI MODERNE OBIECTIVE INDUSTRIALE,
AGROZOOTEHNICE ȘI SOCIAL-CULTURALE, ceea ce a
determinat îmbunătățirea în continuare a repartizării for
țelor de producție pe teritoriu, dezvoltarea armonioasă a
tuturor județelor țării.
Dezvoltarea economică a țării a dus la ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA CONDIȚIILOR DE MUNCA ȘI VIAȚA ALE ÎN
TREGULUI POPOR, LA CREȘTEREA NIVELULUI DE
TRAI MATERIAL ȘI SPIRITUAL AL TUTUROR CELOR
CE MUNCESC. A sporit an de an numărul oamenilor
muncii încadrați în economia națională, ajungînd în pre
zent la 7,4 milioane. în toate domeniile de activitate s-a
asigurat creșterea continuă a veniturilor oamenilor mun
cii. Retribuția lunară medie netă a ajuns, în 1981, la 2 340
lei, veniturile nominale nete lunare ale țărănimii, reali
zate din munca în cooperativele agricole de producție și
din gospodăriile personale, s-au ridicat, în 1981, Ia 1 373
lei pe o persoană activă. Au sporit, totodată, substanțial,
cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat, care, în
1981, s-au ridicat la 74,3 miliarde lei.
Un puternic avînt au cunoscut construcția de locuințe,
modernizarea și sistematizarea localităților țării. în fie
care localitate urbană sau rurală se desfășoară un vast
program de sistematizare, de dezvoltare a dotărilor edili
tare, de îmbunătățire continuă a condițiilor de viață ale
tuturor cetățenilor.
Prin toate aceste realizări se demonstrează cu putere
faptul că orînduirea noastră, politica partidului de con
strucție socialistă nu cunosc țel mai înalt decît ridicarea
continuă a bunăstării oamenilor muncii, că tot ceea ce se
realizează în România este destinat omului, creșterii nive
lului general de civilizație al poporului.
în tabloul amplu aî realizărilor obținute în edificarea
societății noastre socialiste, un loc distinct- revine reali
zărilor din domeniul ȘTIINȚEI, ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ȘI
CULTURII, CARE AU CUNOSCUT O CONSTANTĂ AFIRMARE ȘI DEZVOLTARE. Sub directa, nemijlocita în
drumare a tovarășei afcadetfiician '-doctor inginer ’'Elena
Ceaușescu, acest sector—de-importanță' deosebită-pentru
valorificarea gîndirii, talentului și inteligenței poporului
nostru, pentru pregătirea cadrelor de constructori ai so
cialismului, pentru creșterea nivelului de cultură- și civili
zație socialistă a adus o remarcabilă contribuție la în
tregul proces de edificare a noii orînduiri în patria noastră.
în perioada care a trecut de la precedentele alegeri au
fost adoptate noi și importante MĂSURI DE PERFECȚIO
NARE A ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII VIEȚII ECO
NOMICO-SOCIALE, DE ADÎNCIRE A DEMOCRAȚIEI
SOCIALISTE.

La inițiativa secretarului general aî partidului a fost
creată ORGANIZAȚIA DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII ȘOCIALISTE, organizație politică cu caracter patriotic, Jce
asigură cadrul optim pentru ca, practic, toți cetățenii să
participe nemijlocit la viața politică a țării, la adoptarea
hotăririlor de interes național, precum și Ia înfăptuirea în
mod unitar a obiectivelor stabilite de partid.
O măreață cucerire a noilor ani ai țării este rezolvarea
de către partidul nostru in mod științific, principial, a pro
blemei naționale, crearea condițiilor politice, economice și
sociale pentru participarea activă a tuturor fiilor patriei,
fără deosebire de naționalitate, la istorica operă de făurire
a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
Se poate afirma cu deplin temei că în România există
astăzi un sistem profund democratic unic în felul său, în
cadrul căruia masele populare hotărăsc asupra destinelor
țării, asupra politicii interne și externe a statului, stabilesc
măsurile corespunzătoare pentru dezvoltarea continuă a
patriei, pentru întărirea unității și forței sale materiale și
spirituale, a suveranității și independenței naționale.

în perioada care a trecut de la alegerile precedente,
PARTIDUL ȘI STATUL NOSTRU AU DESFĂȘURAT O
AMPLA ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ, care a în
trunit și întrunește aprecierea unanimă a popoarelor
lumii. România întreține astăzi relații diplomatice și consu
lare cu aproape 140 de state și are legături economice cu
peste 150 de țări, fapt care confirmă participarea ei tot mai
activă la diviziunea internațională a muncii, prețuirea,
considerația și stima de care se bucură pe toate meridia
nele pentru realizările ei impresionante, pentru politica pe
care o promovează în toate marile probleme ale lumii de
azi. în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea al
partidului s-au dezvoltat și adîncit relațiile de prietenie,
solidaritate și cooperare pe multiple planuri cu toate țările
socialiste, s-a intensificat colaborarea cu țările în curs de
dezvoltare, cu celelalte state ale lumii, fără deosebire de
orînduire socială.
Cuvîntul de pace și colaborare rostit cu claritate și fer
mitate de România socialistă, adresat tuturor națiunilor,
marile inițiative ale președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind asigurarea dezarmării, securității și păcii, așezării
relațiilor dintre state pe bază de egalitate, renunțării la
folosirea forței și rezolvarea tuturor conflictelor numai pe
cale pașnică, prin tratative, corespund intereselor vitale
ale poporului nostru și constituie o contribuție de inesti
mabilă valoare la soluționarea marilor probleme cu care
este confruntată astăzi omenirea, la făurirea unei lumi mai
drepte și mai bune pe planeta noastră. Răspunzînd che
mării partidului, poporul român și-a manifestat hotărîrea
de a apăra pacea prin impresionante marșuri și mitinguri,
prin numeroase telegrame și scrisori adresate tovarășului

Nicolae Ceaușescu, prin cele peste 18 milioane de semnă
turi pe Apelul adresat Sesiunii speciale a Organizației Na
țiunilor Unite, care cheamă omenirea să acționeze acum,
pină nu este prea tîrziu, să facă totul pentru asigurarea
dezarmării, pentru triumful rațiunii, pentru victoria idea
lurilor de colaborare și cooperare pașnică ce animă toate
națiunile, toate popoarele lumii.
Țara se prezintă la alegerile de deputați de la 21 noiem
brie cu un bilanț bogat, însuflețitor. La activitatea gene
rală desfășurată pe plan economic, politic, social și cultu
ral, o contribuție de seamă au adus ORGANELE LOCALE
ALE PUTERII DE STAT, CONSILIILE POPULARE MU
NICIPALE, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE, al căror rol a
crescut tot mai mult în organizarea și conducerea econo
miei, în valorificarea resurselor existente pe plan local,
în buna gospodărire și înfrumusețare a localităților ur
bane și rurale, în asigurarea autoconducerii și autogestiunii
teritoriale.
Toate realizările obținute pun în evidență superiorita
tea orânduirii noastre socialiste, sînt rodul mpnciî eroice
a întregului popor^ al dăruirii și devotamentului cu care
clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii
muncii, fără deosebire de naționalitate, acționează, într-o
deplină și strînsă unitate în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru trans
punerea in viață a politicii Partidului Comunist Român.

Cetățeni și cetățene!
PROGRAMUL CU CARE FRONTUL DEMOCRAȚIEI
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE SE PREZINTĂ ÎN FAȚA
ALEGATORILOR, PLATFORMA POLITICĂ A CANDI
DAȚILOR SĂI ESTE PROGRAMUL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, PROGRAMUL FĂURIRII SOCIETĂȚII
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE ȘI AL
ÎNAINTĂRII PATRIEI SPRE COMUNISM, MATERIALI
ZAT ÎN OBIECTIVELE ACTUALULUI PLAN CINCINAL,
ÎN HOTĂRÎRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL
PARTIDULUI — OBIECTIVE A CĂROR ÎNFĂPTUIRE
ESTE HOTĂRÎTOARE PENTRU VIITORUL' PATRIEI
NOASTRE, PENTRU BUNĂSTAREA ȘI FERICIREA TU
TUROR CELOR CE MUNCESC.
Va fi continuată cu fermitate politica d.e dezvoltare
multilaterală a patriei, a economiei națioțjale, de ridjcare
pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități-eco
nomice și sociale, de creștere a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ÎNSUFLEȚITOARE
ALE ACTUALULUI CINCINAL CERE O PUTERNICĂ
MOBILIZARE A FORȚELOR ȘI ENERGIILOR CREA
TOARE ALE TUTUROR OAMENILOR MUNCII DE LA
ORAȘE ȘI SATE, ALE ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR.
ÎNFLORIREA, ÎN CONTINUARE, A PATRIEI NOASTRE
SOCIALISTE, SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR TOT
MAI COMPLEXE ALE DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII, ÎNFRÎNGEREA GREUTĂȚILOR PROVOCATE DE EFEC
TELE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE CER DIN PAR
TEA FIECĂRUI OM AL MUNCII O ÎNALTĂ CONȘTIIN
ȚA PATRIOTICA, REVOLUȚIONARĂ. SĂ FIM CON
VINȘI CA DEPINDE DE FIECARE DINTRE NOI, DE
COMPETENȚA ȘI ABNEGAȚIA CU CARE NE FACEM
DATORIA, DE SPIRITUL DE RĂSPUNDERE CU CARE
ACȚIONĂM LA LOCURILE NOASTRE DE MUNCA, DE
HOTĂRÎREA CU CARE ÎNFĂPTUIM ÎN PRACTICA PO
LITICA PARTIDULUI, SA ASIGURĂM MERSUL FERM
ÎNAINTE AL PATRIEI NOASTRE, CREȘTEREA NIVE
LULUI DE TRAI AL TUTUROR CELOR CE MUNCESC,
O VIAȚĂ MAI BUNA ȘI MAI FERICITA PENTRU FIE
CARE CETĂȚEAN ! ACEASTA ESTE SINGURA CALE
PE CARE PUTEM FĂURI BUNĂSTAREA ȘI PROSPERI
TATEA TUTUROR, ÎNFLORIREA CONTINUĂ A
ROMÂNIEI SOCIALISTE 1
în conformitate cu hotărârile Congresului al XII-lea,
Frontul Democrației și Unității^ Socialiste va milita pentru
realizarea unei noi calități în producția materială, în acti
vitatea economică, în întreaga viață socială a patriei, care
să asigure o valorificare superioară a mijloacelor de care
dispune societatea noastră, o folosire maximă a capacită
ților create de-a lungul ultimilor ani, ridicarea calificării
și îmbunătățirea folosirii forței de muncă, creșterea efi
cienței întregii activități economico-sociale.
Frontul Democrației și Unității Socialiste va acționa cu
toată energia pentru înfăptuirea în continuare a politicii
de dezvoltare și modernizare a industriei, pentru realizarea
tuturor obiectivelor planului cincinal privind dezvoltarea
bazei de materii prime și energetice proprii, aplicarea largă
în producție a cuceririlor revoluției tehnico-științifice,
realizarea unei producții de înaltă calitate, competitive pe
piața internațională, reducerea consumurilor materiale, așe
zarea întregii activități pe baza unei înalte eficiențe și ren
tabilități. În perioada 1981—1985 producția-marfă indus
trială va crește cu 44 la sută, într-un ritm mediu anual
de 7,6 la sută.
în deplină concordanță cu orientările stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului privind înfăptuirea noii re
voluții agrare, se va pune un accent deosebit pe realizarea
unei agriculturi intensive, moderne, de mare productivi
tate, pe creșterea mai puternică a producției vegetale și
animale, corespunzător marilor rezerve de care dispune
agricultura noastră socialistă, pentru ca ea să poată satis
face în condiții tot mai bune cerințele aprovizionării popu
lației; nevoile de materii prime ale industriei și creșterii
exportului. Producția agricolă globală va fi, în perioada
1981—1985, cu 24,4—27,4 la sută mai mare decît cea reali
zată în cincinalul 1976—1980, ceea ce va face să sporească
contribuția acestui important sector al economiei la creș
terea avuției naționale.

Un obiectiv esențial al Frontului Democrației șî Unității
Socialiste va fi înfăptuirea consecventă a programului de
investiții al actualului cincinal. Noile capacități de produc
ție ce au fost puse sau urmează să fie puse în funcțiune
în industrie, în agricultură, în cercetarea științifică, în
dezvoltarea tehnologică, vor asigura dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății noastre, repartizarea armo
nioasă, în continuare, a forțelor de producție pe întregul
teritoriu al țării, cuprinderea și folosirea tot mai rațională
a forței de muncă a poporului nostru.
în perioada care urmează, Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste va acționa ferm pentru întărirea și perfec
ționarea continuă a noului mecanism economico-financiar,
pentru aplicarea neabătută a principiilor autoconducerii
muncitorești și autogestiunii tuturor unităților economicosociale. O importanță deosebită are asigurarea participării
active a tuturor oamenilor muncii, în calitate de proprie
tari ai mijloacelor de producție, de producători și benefi
ciari ai muncii lor, la conducerea tuturor unităților de
producție, la adoptarea deciziilor și măsurilor privind bu
nul mers al acestora, la controlul îndeplinirii sarcinilor, la
activitatea pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor
planului de stat, a programului de modernizare continuă
a economiei noastre naționale.

ȚELUL SUPREM AL POLITICII PARTIDULUI ”1
STATULUI NOSTRU ESTE EDIFICAREA UNEI SOCIb
TAȚI ÎN CENTRUL CAREIA SE AFLA OMUL, BUNĂ
STAREA ȘI FERICIREA SA, CREȘTEREA CORT UĂ
A NIVELULUI DE TRAI, DE CIVILIZAȚIE ȘI CULT». RĂ
AL ÎNTREGULUI POPOR. Veniturile oamenilor muncii
de la orașe și sate vor crește în continuare. în anul 1983
retribuția medie reală a personalului muncitor va spori cu
4 la sută față de 1980, iar veniturile reale ale țărănimii cu
circa 10 la sută. Corespunzător acestor sporuri, volumul
desfacerii mărfurilor prin comerțul socialist va crește cu
3 la sută față de 1981.
Vor spori substanțial cheltuielile statului destinate sa
tisfacerii nevoilor social-culturale ale populației. Un pu
ternic avînt vor cunoaște, în continuare, construcția de
locuințe, dezvoltarea și modernizarea tuturor localităților
patriei. în perioada 1981—1985 vor fi date în folosința oa
menilor muncii peste 1 milion de locuințe, precum și im
portante edificii social-culturale.
Vor cunoaște o impetuoasă înflorire știința, învățămân
tul, cultura. Va spori aportul cercetării științifice proprii
la progresul general al economiei, al industriei și agricul
turii, românești. Școala românească își va ântă rî legăturile
cu cercetarea și producția, va asigura, în condiții mai bune,
pregătirea temeinică a tineretului pentru muncă și viață.
Tezaurul spiritual al țării se va îmbogăți cu noi opere va
loroase, durabile, inspirate din lupta șî murea eroică a
j poporului nostru pentru edificarpa socialistă a patriei.
. Frontul Democrației* și Unității • Socialiste va acționa
necontenit pentru înflorirea tuturor județelor, a tuturor
localităților țării. O grijă deosebită se va acorda realizării
investițiilor prevăzute, extinderii în mai mare măsură a
industriei mici și artizanatului, dezvoltării puternice a
tuturor sectoarelor de producție din agriculti ră, lărgirii
și diversificării prestărilor de servicii, turismului, activi
tăților social-culturale.
t
Va continua înfăptuirea prevederilor „Programului na
țional de sistematizare a teritoriului și localităților urbane
și rurale" în vederea creării a noi centre urbane, reparti
zate echilibrat pe întregul teritoriu, cu o rețea comercială,
de alimentație publică, de prestări de servicii și gospodărie
comunală în continuă dezvoltare, creîndu-se astfel con
diții ca ponderea populației din mediul urban să crească
la 55 la sută. Orașele și comunele țării se vor transforma
în unități teritoriale puternice, capabile să ofere condicii
tot mai bune de viață tuturor cetățenilor, fără deosebi
de naționalitate, să asigure participarea lor tot m.
intensă la viața publică, la rezolvarea problemelor eco
nomice și sociale ale localităților în care trăiesc, la con
ducerea întregii societăți.
Se vă perfecționa, în continuare, aplicarea măsurilor
de autoaprovizionare, ceea ce dovedește încă o dată grija
statornică a partidului și statului nostru pentru o tot mai
bună valorificare a bogatelor resurse de care dispune fie
care localitate, în vederea satisfacerii, într-o măsură tot
mai largă, a cerințelor oamenilor muncii, pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor lor de viață. Gospodărirea
exemplară a orașelor și satelor, a tuturor localităților pa
triei, buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare șî industriale, prin dezvoltarea largă și înfăptuirea
fermă a măsurilor de autoaprovizionare, vor constitui,
în permanență, obiective de prim ordin ale consiliilor popu
lare, ale tuturor deputaților.
Folosindu-se pe deplin cadrul instituționalizat de exer
citare a democrației noastre socialiste, SE VA ASIGURA
PARTICIPAREA ACTIVA LA ELABORAREA ȘI ÎNFĂP
TUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE, LA
CONDUCEREA ÎNTREGII SOCIETĂȚI, A TUTUROR
OAMENILOR MUNCII, CA DEȚINĂTORI AI ÎNTREGII
PUTERI ÎN STAT, CA STAPÎNI AI DESTINELOR LOR,
CA FĂURITORI DEMNI ȘI CONȘTIENȚI AI NOII ISTO
RII A PATRIEI, AI VIITORULUI EI COMUNIST.
Se va adinei continuu democrația noastră socialistă, prin
asigurarea participării active a tuturor cetățenilor țării,
fără deosebire de naționalitate, la stabilirea și realizarea
programelor de dezvoltare a tuturor județelor, orașelor și
satelor patriei, la luarea deciziilor și înfăptuirea lor, la con
trolul activității organelor comunale și orășenești ale pu
terii de stat și sprijinirea lor pentru a-și îndeplini în cele
mai bune condiții atribuțiile și sarcinile ce le revin, la cpnducerea societății, la perfecționarea întregii vieți econo
mice, politice, sociale. Se vor crea toate condițiile pentru
punerea în valoare a marilor capacități creatoare ale fie
cărui om al muncii, pentru afirmarea plenară a personali
tății umane 1
FRONTUL DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
VA MILITA PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTA A
POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI ȘI STATULUI
NOSTRU. România socialistă va promova și în viitor o
politică activă de colaborare și prietenie cu toate țările
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările neali
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niate,' cu toate statele lumii, fără deosebire de ortnduire
socială, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, pe
baza principiilor noi de relații internaționale, a respectării
independenței și suveranității naționale, neamestecului în
treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu
forța, a dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, de
sine stătătoare, fără nici un amestec din afară.
Pornind de la orientările stabilite de Congresul al
XTI-lea al partidului, România va acționa în continuare
pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, pen
tru dezarmare, în primul rînd pentru dezarmare nucleară,
pentru participarea tuturor statelor, în condiții de deplină
egalitate, la rezolvarea problemelor care confruntă ome
nirea, pentru pace și înțelegere între popoare.
Țara noastră își va continua neabătut eforturile pentru
lichidarea subdezvoltării,' a colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de asuprire a altor popoare, pen
tru instaurarea unei noi ordini economice, care să asigure
progresul mai rapid al tuturor statelor.
Poporul român se alătură tuturor acțiunilor ce au loc
pe plan mondial pentru pace și dezarmare, împotriva po
liticii de forță și dictat, pentru făurirea unei lumi fără
arme și fără războaie. Ca țară europeană, România va
milita, în continuare, cu neclintită consecvență și fermi
tate, pentru instaurarea unui climat de pace și înțelegere
pe continentul nostru și în întreaga lume, pentru crearea
condițiilor prielnice progresului și prosperității tuturor
popoarelor.

Cefâfeni și cetâfene!
întreg acest program al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste va duce la accelerarea pro
gresului și creșterea bunăstării
întregului popor, la ridicarea Româ
niei pe o treaptă nouă, superioară
de dezvoltare, la transformarea ei
într-o țară cu o economie mediu
dezvoltată, o țară liberă, independentă și suverană, ocupînd un loc
demn în rîndul națiunilor lumii.

Muncitori, tehnicieni!

Ingineri din industrie!
Cu prilejul alegerilor de la 21 noiembrie, Frontul De
mocrației și Unității Socialiste vă adresează chemarea de
a acționa cu întreaga capacitate creatoare și putere de
dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor economice din pla
nul pe 1982, pentru pregătirea temeinică a producției vii
torului ari al cincinalului, pentru realizarea exemplară a
tuturor obiectivelor cincinalului 1981—1985.
FACEȚI TOTUL, LA LOCURILE VOASTRE DE MUN
CA. PENTRU CA FIECARE UNITATE SA LUCREZE CU
ÎNTREAGA CAPACITATE, LA PARAMETRII PROIECTAȚI ! ASSGURAȚI ÎN TOATE UNITĂȚILE ÎNDEPLINI
REA SARCINILOR PRIVIND CREȘTEREA PRODUCȚIEI
ȘI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, A EFICIENȚEI ȘI CA
LITĂȚII !> ACȚIONAȚI FERM PENTRU REALIZAREA
INTEGRALA A PRODUCȚIEI FIZICE ȘI NETE, PENTRU
CA TOATE PRODUSELE ROMANEȘTI SA SE RIDICE
LA ÎNĂLȚIMEA CONDIȚIILOR DE CARE DISPUNE
INDUSTRIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ ! TOATE PRODU
SELE PE'CARE LE REALIZAȚI SA FIE DE CEA MAI
BUNA CALITATE, SA REPREZINTE CU CINSTE. ATÎT
ÎN ȚARA CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, MĂIESTRIA ȘI
CAPACITATEA DE CREAȚIE A MUNCITORULUI RO
MAN ! RIDICAȚI-VA PERMANENT CALIFICAREA,
GRADUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALA, FOLOSIND
CU MAXIMUM DE RANDAMENT MAȘINILE ȘI UTI
LAJELE MODERNE CU CARE SÎNT DOTATE ÎNTRE
PRINDERILE NOASTRE 1 ÎNTĂRIȚI CONTINUU ORDI
NEA ȘI DISCIPLINA LA FIECARE LOC DE MUNCA,
FOLOSIȚI CU EFICIENȚA MAXIMA TIMPUL DE LU
CRU !
în spiritul programelor adoptate de partid, acționați cu
hotărâre pentru sporirea bazei proprii de materii prime și
energetice, pentru valorificarea cu' randament maxim a
tuturor resurselor materiale ale patriei ! Faceți-vă un titlu
de onoare din buna gospodărire a materialelor, a combus
tibilului și energiei, din reducerea consumurilor industria
le, eliminarea pierderilor, perfecționarea tehnologiilor, re
cuperarea și refolosirea materialelor, pieselor și subansamblclor ! Acționați cu toată energia, cu maximă răspundere
muncitorească pentru îndeplinirea exemplară, fără nici o
întîrziere, în condiții de calitate și eficiență ridicate, a pro
ducției pentru export, asigurînd astfel participarea tot mai.
activă a industriei românești la schimburile economice in
ternaționale și, pe această cale, la satisfacerea în tot mai
înalt grad a cerințelor dezvoltării economiei noastre, ale
ridicării nivelului de bunăstare al tuturor.
Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii mun
citorești, a autofinanțării, a noului mecanism economicofinanciar, prin întărirea răspunderii și exigenței, a ordinii
și disciplinei, prin creșterea continuă a pregătirii profe
sionale și introducerea metodelor noi, faceți ca fiecare
unitate industrială să lucreze cu beneficii, să-și sporească
continuu rentabilitatea și eficiența economică !

Țărani muncitori!

Muncitori, tehnicieni
și ingineri
din agricultură!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează
chemarea de a munci neobosit pentru îndeplinirea tuturor
programelor de dezvoltare a diferitelor sectoare ale acti
vității agricole, pentru realizarea tuturor prevederilor pla
nului de stat în agricultură.
FACEȚI TOTUL PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI
DE CEREALE, LEGUME ȘI FRUCTE, PENTRU ÎMBU-

NATAȚIREA RADICALA A ACTIVITĂȚII DIN SECTO
RUL ZOOTEHNIC, PENTRU ASIGURAREA ÎN CELE
MAI BUNE CONDIȚII A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI IRIGAȚII ! LUAȚI
TOATE MASURILE PENTRU FOLOSIREA DEPLINA ȘI
PENTRU GOSPODĂRIREA CU MAXIMA GRIJA A PAMINTULUI, A ACESTEI MARI AVUȚII A ȚARII, BUN
AL ÎNTREGULUI POPOR, PRIN ÎNLĂTURAREA ORI
CĂROR TENDINȚE DE RISIPA, PENTRU EFECTUAREA
LA TIMP ȘI ÎN CONDIȚII DE CALITATE A TUTUROR
LUCRĂRILOR AGRICOLE, PENTRU CREȘTEREA EFI
CIENȚEI ECONOMICE ÎN FIECARE UNITATE PRO
DUCTIVA ! ASIGURAȚI BUNA DEPOZITARE A RE
COLTEI ACESTUI AN, ÎN AȘA FEL ÎNCÎT NIMIC DIN
ROADELE MUNCII SA NU SE PIARDA ! ACȚIONAȚI
PENTRU ÎNCHEIEREA LIVRĂRILOR LA FONDUL DE
STAT, CONDIȚIE HOTARÎTOARE PENTRU ASIGU
RAREA UNEI BUNE APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI
DE LA ORAȘE Șl SATE 1
Cu spirit de buni gospodari, cu hărnicie și deplină res
ponsabilitate, depuneți toate eforturile pentru efectuarea
unor lucrări de calitate in campania agricolă de toamnă,'
pentru buna pregătire a campaniei de primăvară, pentru
realizarea în fiecare județ a programelor de autoconducere
și autoaprovizionare, pentru sporirea continuă a produc
ției de bunuri materiale, a producției agricole, în vederea
creșterii nivelului de trai al întregului nostru popor, a
bunăstării fiecărui om al muncii.

Oameni de știință,
cercetători!
înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal pune în fața
voastră mari și mobilizatoare răspunderi. Frontul Demo
crației și Unității Socialiste vă adresează chemarea de a
participa cu abnegație Ia afirmarea revoluției tehnicoștiințifice în toate domeniile de activitate, la creșterea ro
lului științei în modernizarea economiei naționale, în asi
gurarea progresului multilateral al patriei !
Prin folosirea la un înalt grad de eficiență a condițiilor
de care dispune cercetarea științifică și tehnică românească,
contribuiți tot mai susținut la transpunerea în viață a pro
gramelor de cercetare imediată și de lungă durată ; sporiți-vă aportul la soluționarea celor mai stringente cerințe
ale economiei naționale 1 PRIN MUNCA VOASTRĂ,
DEDICATA ÎNDEPLINIRII HOTARÎRILOR CONGRESU
LUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI, CONTRIBUIȚI TOT
MAI MULT LA APLICAREA ÎN PRACTICA A CELOR
MAI NOI CUCERIRI ALE ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII ! PU
NEȚI ÎN CENTRUL ATENȚIEI DESCOPERIREA ȘI UTI
LIZAREA A NOI RESURSE DE MATERII PRIME ȘI
MATERIALE, DE COMBUSTIBIL ȘI ENERGIE ! CONTRIBUIȚI PRIN ȘTIINȚA ȘI PRICEPEREA VOASTRĂ
LA VALORIFICAREA SUPERIOARA A TUTUROR BO
GĂȚIILOR PATRIEI ! CONLUCRAȚI STRÎNS CU PRO
DUCĂTORII BUNURILOR MATERIALE PENTRU RE
ZOLVAREA CONCRETA, OPERATIVA A SARCINILOR
DE PRODUCȚIE 1

Lucrători

învățâmîntului și
al pregătirii cadrelor!
Școala constituie in societatea noastră principalul factor
de instruire, educație și cultură. Frontul Democrației și
Unității Socialiste cheamă pe toți profesorii, invățătorii și
educatorii, toate cadrele care participă la creșterea și for
marea pentru muncă și viață a tinerelor generații să valo
rifice din plin minunatele condiții materiale, organizatorice
și spirituale ce au fost asigurate școlii de toate gradele '.
PREGĂTIȚI TEMEINIC TINERELE GENERAȚII, ÎNARMINDU-LE CU CELE MAI NOI ȘI MAI MODERNE CU
NOȘTINȚE PROFESIONALE, CU ÎNALTE CONVINGERI
PATRIOTICE, EDUCÎNDU-LE ÎN SPIRITUL ETICII ȘI
ECHITĂȚII SOCIALISTE, AL RĂSPUNDERII FAȚA DE
MUNCA ȘI VIAȚA, FAȚA DE VIITORUL PATRIEI
NOASTRE SOCIALISTE 1

Oameni de cultură

DE LA FIECARE LOC DE MUNCA t PUNEȚI TOT MAI
MULT ÎN VALOARE ENERGIA, PRICEPEREA, INIȚIA
TIVA, RESPECTUL PENTRU ORDINE ȘI DRAGOSTEA
DE FRUMOS CE VA SÎNT PROPRII, SPORINDU-VA
Contribuția la înflorirea fiecărei locali
tăți, A ȚARII ÎNTREGI !

Tineri ai României

NUE A AVUȚIEI NAȚIONALE, CALEA RIDICĂRII NI
VELULUI DE TRAI MATERIAL ȘI SPIRITUAL AL ÎN
TREGULUI POPOR !
SA ÎNTÎMPINAM CU NOI ȘI RODNICE FAPTE DE
MUNCA, CU NOI ȘI MĂREȚE REALIZĂRI ÎN TOATE
SECTOARELE DE ACTIVITATE CONFERINȚA NAȚIO
NALA A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN — REMAR
CABIL EVENIMENT POLITIC ÎN VIAȚA PARTIDULUI
ȘI A ȚARII — ȘI ANIVERSAREA A 35 DE ANI DE LA
ISTORICA PROCLAMARE A REPUBLICII t

socialiste!

Oameni ai muncii

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă
pe voi, viitorul națiunii noastre socialiste, să participați
cu entuziasm, hărnicie și spirit inventiv la întregul efort
depus de popor pentru continua dezvoltare economico-socială a patriei ! FIȚI ÎNTOTDEAUNA PREZENȚI ACOLO
UNDE ȚARA ARE MAI MULTA NEVOIE DE VOI !
RĂSPUNDEȚI, PRINTR-O ACTIVITATE AVÎNTATA,
CU DĂRUIRE, MINUNATELOR CONDIȚII DE MUNCA,
ȘI VIAȚA DE CARE VA BUCURAȚI 1 ÎNSUȘIȚI-VA
CELE MAI ÎNALTE CUCERIRI ALE ȘTIINȚEI ȘI TEH
NICII, CONCEPȚIA REVOLUȚIONARA DESPRE LUME
A PARTIDULUI NOSTRU 1 DUCEȚI MAI DEPARTE, CU
NESTRĂMUTATA VOINȚA, fAclia PROGRESULUI,
A SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMULUI ÎN ROMANIA l

de la orașe și sate!

Militari, fii cri țării
aflați sub drapel!
Purtători 'ai virtuților ostășești plămădite de poporul
român de-a lungul eroicei sale existențe, acționați cu dă
ruire și pasiune revoluționară pentru îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor ce revin oștirii noastre din documentele
Congresului al XII-lea al partidului, din expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din Directiva comandantului
suprem al forțelor armate ! FIȚI GATA PERMANENT
SA VA SERVIȚI ȚARA CU TOATA FIINȚA VOASTRĂ,
SA VA ÎNDEPLINIȚI NOBILA ÎNDATORIRE PATRIO
TICA DE A APĂRA ÎN ORICE ÎMPREJURĂRI MARILE
NOASTRE CUCERIRI REVOLUȚIONARE, MUNCA PAȘ
NICA A POPORULUI, INDEPENDENȚA, SUVERANI
TATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI SOCIALISTE !

Oameni ai muncii

români, maghiari,

germani și de alte

constructori ai
României socialiste!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează
vouă, tuturor fiilor și fiicelor țării, fără deosebire de na
ționalitate, chemarea patriotică ca, in climatul profund
democratic al societății noastre socialiste, să vă uniți ener
giile și voințele in marele front al muncii creatoare, să
acționați, în strânsă unitate, pentru înfăptuirea Programu
lui partidului, a aspirațiilor de bunăstare și fericire ale
poporului, pentru continua înălțare a patriei, noastre co
mune pe culmile tot mai inalte ale progresului și civiliza
ției socialiste 1
SA FIM CU TOȚII CONȘTIENȚ1 CA DE MUNCA
NOASTRĂ DEPINDE BUNASTAREzl NOASTRĂ ! REA
LIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE ECONO
MICA ȘI SOCIALA A ȚARII SA DEVINĂ UNA DIN ÎN
DATORIRILE DE CEA MAI ÎNALTA RĂSPUNDERE
ALE FIECĂRUI COLECTIV DE ÎNTREPRINDERE, ALE
FIECĂRUI OM AL MUNCII — PENTRU CA ACEASTA
ȘI NUMAI ACEASTA ESTE CALEA SPORIRII CONTI-

Tovarăși și prieteni!
În vederea exercitării dreptului constituțional de a vă
alege, Ia 21 noiembrie, reprezentanții în organele locale
ale puterii și administrației de stat, asigurați cu întreaga
răspundere înscrierea pe listele de candidați a celor mai
buni dintre cei mai buni cetățeni, oameni ale căror cali
tăți și deprinderi gospodărești au fost verificate în acti
vitatea practică, care au dovedit că știu să acționeze cu
pasiune pentru dezvoltarea și înfrumusețarea localităților
în care trăiesc și muncesc, că știu să slujească înflorirea
patriei cu devotament și energie ! Alegeți cu încredere și
responsabilitate civică, ca deputați în organele locale ale
puterii de stat, pe cei mai buni dintre cei mai buni, pe cei
care, prin conduita lor politică și morală, prin spirit de
inițiativă și pasiune în desfășurarea activităților obștești,
se dovedesc gospodari de nădejde ai localităților voastre,
constructori activi ai orînduirii socialiste, militanți devo
tați pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru 1 -

Votînd candidații Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, votați
pentru viitorul luminos, socialist al
țării, votați pentru o viață în liber
tate, mereu mai frumoasă, mai
prosperă, pentru demnitatea și in
dependența României, pentru în
făptuirea programului Partidului Co
munist Român de propășire a pa
triei pe drumul glorios al socialis
mului și comunismului.
Puternic uniți prin gînd și faptă
în jurul partidului, ai secretarului
său general, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să acționăm
ca un singur om, fără a precupeți
nici un efort, cu întreaga putere
muncă, pentru realizarea hotărîrilor istorice • ale Congresului al
XII-lea, pentru ridicarea patriei
noastre scumpe pe noi trepte de
progres și civilizație, pentru ca
România să înscrie cu litere de
aur, în eroica și îndelungata sa
istorie, noi pagini de mărețe îm
pliniri socialiste!
Cu prilejul alegerilor de la 21
noiembrie să afirmăm cu putere,
prin votul nostru, voința de pace
și colaborare a poporului român,
hotărîrea sa de a-și uni forțele și
a conlucra larg cu toate națiunile
lumii în lupta pentru dezarmare,
pentru apărarea dreptului suprem
al oamenilor, al popoarelor - la
viață, la libertate și independență,
la existență liberă și demnă, la
pace!

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie,

Republica Socialistă România!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează
chemarea de a contribui, prin operele voastre, la formarea
omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, revoluțio
nară ! Inspirați-vă din viața și munca poporului nostru,
din lupta sa eroică pentru făurirea npii societăți, din isto-'
ria sa milenară ! REALIZAȚI OPERE DE ARTA ȘI CUL
TURA CU UN PUTERNIC SPIRIT PATRIOTIC ȘI REVO
LUȚIONAR, PĂTRUNSE DE IDEALURILE SOCIALIS
MULUI ȘI COMUNISMULUI, CAPABILE SA SĂDEASCĂ
ÎN CONȘTIINȚA OAMENILOR ÎNALTELE VIRTUȚI
UMANISTE,, DRAGOSTEA FAȚA DE PATRIE, FAȚA
DE PARTID !

Femei!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează
vouă — care constituiți o puternică forță socială a orinduirii noastre — chemarea de a acționa, cu abnegația, pa
siunea creatoare, hărnicia și talentul gospodăresc ce vă
caracterizează, pentru realizarea tuturor sarcinilor ce vă
revin in domeniul producției materiale și al vieții spiri
tuale ! Educați copiii, tineretul in spiritul dragostei față
de patrie și partid ! PARTICIPAȚI, CU ACEEAȘI PRI
CEPERE DE CARE AȚI DAT DOVADA ÎN ATÎTEA RÎNDURI, LA CONDUCEREA ÎNTREGII SOCIETĂȚI, LA
BUNA GOSPODĂRIRE ȘI LA SOLUȚIONAREA PRO
BLEMELOR DIN FIECARE ORAȘ, COMUNA ȘI SAT,
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Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu

secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!
Să triumfe pacea și înțelegerea între popoare, cauza

înălțătoare a socialismului și comunismului!

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Democrației
și Unității Socialiste!

CONSILIUL NATIONAL AL FRONTULUI

DEMOCRAȚIEI Și UNITĂȚII SOCIALISTE
I
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CRONICAMUZICALĂ

Nocturn „Stravinski"

o îndatorire de mare răspundere a unităților agricole

/a Teatrul „Țăndărică"

LIVRAREA INTEGRALA LA FONDUL DE STAT
A PRODUSELOR PREVĂZUTE
în această perioadă, una din acțiunile de cea mai mare importanță
MUREȘ
economică ce se desfășoară în agricultură o constituie livrarea cantită
ților de produse agricole destinate fondului de stat. Onorarea în între%
gime și chiar depășirea sarcinilor contractuale la fondul de stat reprezintă o obligație legală, o înaltă îndatorire patriotică a tuturor unităAcțiuni eficiente pentru recuperarea
ților agricole, a tuturor oamenilor muncii de la sate, întrucît de aceasta
depind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și satisfacerea altor nevoi ale economiei naționâle.
răminerilor în urmă
Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă în
în majoritatea unităților agricole
a livrat numai 28 Ia sută din cantlseara zilei de 5 noiembrie, la fondul de stat au fost livrate 62 la sută
din județul Mureș se înregistrează
tățile de porumb prevăzute, Dumdin cantitățile de porumb stabilite, iar la fabricile de nutrețuri combimari rămîneri în urmă în ce pri
brăvioara — 27 la sută, Fărăgău —
nate — 52 la sută din cantitățile prevăzute. Se poate aprecia că, pe anvește
livrarea
cantităților
de
po

32 la sută, Sighișoara — 45 la sută și
samblu. livrărilb sint intîrziate față de perioada în care ne aflăm.
rumb
prevăzute
pentru
fondul
de
altele.
Din cauza unor deficiențe
Este de, remarcat că in unele județe, unde această acțiune a fost bine
stat și pentru fabricile de nutrețuri
în organizarea transportului po
organizată și i s-a acordat toată atenția, livrarea porumbului este avan
combinate. Pînă în seara zilei de
rumbului din cîmp, într-o serie
sată. Sectorul agricol Ilfov a realizat planul în proporție de 103 la sută,
5 noiembrie, unitățile agricole au li
de unități situația livrării pojudețul Sibiu a livrat în totalitate cantitățile contractate, iar în județele
vrat la fondul de stat doar 27 600
rumbului Ia fondul de stat este,
Argeș. Buzău, Tulcea, Bistrița-Năsăud, Vilcea, Bacău, Dîmbovița, Vaslui,
pină acum, cu totul nesatisfăcătoare.
Giurgiu, Teleorman și Neamț, porumbul a fost livrat, în proporție de 70 • tone de porumb, din planul de 59 000
tone planificate — ceea ce repre
Bunăoară, C.A.P. Daia a livrat nu
pînă la 92 la sută din prevederi.
zintă
abia
39
la
sută
din
prevederi.
mai 7 tone din 239 tone planificate,
In același timp însă, în alte județe există serioase rămîneri In urmă,
Dealtfel,
din
situația
existentă
la
C.A.P.
Laslău — 99 tone din 550
realizările situîndu-se cu mult sub media pe țară. Astfel, unitățile agri
întreprinderea de valorificare a ce
tone, C.A.P. Glodeni — 22 tone din
cole din județele Mureș au livrat doar 39 la sută din cantitățile de po
realelor și plantelor tehnice rezultă
335 tone, iar C.A.P. Vălenii — 51
rumb prevăzute la fondul de stat, Bihor — 41 la sută, Constanța — 42 la
că singurele unități unde livrarea
tone din 770 tone.
sută. Mehedinți — 45 la sută și Dolj — 47 la sută.
porumbului se ridică peste media
Ce măsuri au fost luate pentru re
Se desprinde deci necesitatea intensificării îa maximum a ritmului
județului sînt cele din consiliul
cuperarea răminerilor în urmă și în
livrărilor la fondul de stat și la F.N.C., astfel ca intreaga acțiune să se
agroindustrial Sărmașu, care, la
cheierea acestei acțiuni in cel mai
incheic pînă cel tîrziu la 15 noiembrie, așa cum a_ stabilit
_____
_________
conducerea
data menționată, livraseră 75 Ia sută
scurt timp ? Ne răspunde tovarășul
partidului. în acest scop sînt necesare măsuri hotărîte pentru organizarea
din plan. „Sprijinului acordat de
Nicolae Lobonțiu, secretar al comi
temeinică a transportului, asigurîndu-se în fiecare unitate agricolă echipe
stat noi i-am răspuns prin reali
tetului județean de partid : „Avem
de încărcare in cîmp și de descărcare la bazele de recepție, pentru ca
zarea unor producții mari și livrarea
create toate condițiile să încheiem
activitatea să se desfășoare intens, fără întrerupere.
unor cantități sporite de porumb la
această acțiune în cel-mult 3—4 zile.
fondul de stat" — ne spune Gheor
Cum se acționează in județe pentru ca, în cel mai scurt timp, în
In acest scop au fost asigurate su
ghe Duma, președintele C.A.P. Șăutreaga recoltă din cîmp să fie pusă la adăpost, iar obligațiile contractuale
plimentar un mare număr de mij
lia
de
Cîmpie.
Intr-adevăr,
coopera

față de stat să fie onorate integral? Iată ce ne relatează, din trei județe,
loace de transport, eliberate odată
torii de aici au fost primii pe județ
corespondenții noștri.
cu încheierea altor lucrări. Totoda
care s-au achitat de această îndato
tă, au fost luate măsuri operative
rire patriotică, livrînd la fondul de
de regrupare a utilajelor de încăr
stat, peste contractele inițiale, 370
cat mecanic și de organizare a unor
VASLUI
tone porumb. Așa au procedat și
formații complexe, care au fost diri
coooeratorii din Cuci, care au livrat
jate spre consiliile rămase în urmă.
suplimentar 237 tone porumb.
In plus, toate bazele de recepție sînt
Suplimentar — importante cantități
Din păcate, într-o serie de consi
pregătite ca să poată prelua și de
lii agroindustriale această acțiune
pozita în cele mai bune condiții în
este
mult
întîrziată.
Este
cazul
con

treaga
cantitate
de
porumb".
de porumb
siliilor agroindustriale Bahnea, care' (Gheorghe Giurgiu).
După ce, practic, șl In județul
au livrat statului peste prevederi
\
Vaslui recoltarea porumbului s-a
multe alte cooperative agricole,
SATU
MARE
încheiat, toate forțele satelor sînt
ceea ce le va aduce importante ve
acum mobilizate și concentrate pen
nituri suplimentare. Transportind
tru a pune neîntîrziat la adăpost în-r
zilnic peste 2 600 tone de porumb
Problema principală — intensificarea
— cantitate ce poate fi mult sporită
treaga producție. Pină acum, 40 de
cooperative agricole din județ, între
— pină în seara zilei de vineri uni
transportului la bazele de recepție
care cele din Deleni, Arsura, Juși,
tățile agricole din județ au livrat la
Vetrișoaia, Viișoara, Bogdănești,
fondul de stat peste 74 la sută din
Pînă In seara zilei de 5 noiem
urmă la livrarea porumbului penUnțești, Ivești, Duda-Epureni, Drincantitățile prevăzute, iar la F.N.C.
tru fondul de stat.
ceni, Murgeni, Cîrja, Vulturești,
prevederile au fost depășite cu 14 brie unitățile agricole cooperatiste
din
județul
Satu
Mare
au
livrat
la
Pentru grăbirea livrării porum
Pogana, Laza, Tanacu, Vaslui, Bă
la sută. în consiliul agroindustrial
fondul de stat 68 la sută din can
bului la fondul de stat menționăm
cani și Zorleni, concomitent cu în
Crasna, de exemplu, s-au depășit cu
titățile de porumb prevăzute. Un
citeva din măsurile luate de co
cheierea recoltării porumbului, și-au . aproape 2 700 tone cantitățile de po
număr de 17 unități și-au onorat
mandamentul âgricol județean. în
onorat în Întregime și obligațiile
rumb livrate la fondul de stat. La
obligațiile ce le-au revenit și au
primul rind, s-a avut în vedere inc
contractuale față de stat. Mai mult,
această oră și consiliile Zorleni și
livrat suplimentar însemnate canti
tensificarea ritmului transportului
tăți de porumb. Printre acestea se
prin mobilizarea tuturor atelajelor,
obținînd recolte foarte bune, majo
Vaslui se apropie de finalizarea
află cooperativele agricole ■ Baba
inclusiv a celor aflate în proprie
ritatea acestor unități agricole au
acestei acțiuni.
Novac,
Berveni,
Cărei,
Cămin,
Fotatea membrilor cooperatori. Pre
livrat suplimentar la fondul de stat
In același timp, atenția comanda
ieni, Petrești, Urziceni, Sanislău,
țios este în aceste zile și sprijinul
însemnate cantități de porumb.
mentului agricol județean s-a în
„Someșul" Satu Mare, Dindești etc.
unor unități, cum sînt Oficiul de
Le-am enumerat aici anticipînd pre
dreptat cu precădere și spre unele . Alte 10 unități agricole, între care
gospodărire al apelor și I.E.L.I.F.,
zența lor meritată, la- un necesar pa
unități care mai au de cărat impor
cooperativele ăSficole Ardud. Tecaret aii pustia 'dispoziția unităților •
nou de onoare al fruntașilor. „De pe
tante cantități de porumb din eîmp; .- ,-rebeșți, .Rătești, Botfzf Si Dobra-'și ■•''agricole pentru transportul 'pof-timaltele, se apropie de realizarea in
bului atelajele de care dispun in
fiecare din cele 800 hectare culti
Peste 10 000 de tone mai sînt de
tegrală a sarcinilor contractuale.
diferite zone ale județului, în al
vate, noi am cules cu peste 2 000 kg
transportat în unitățile din consi
Mai
există
însă
și
un
„pluton"
"de
doilea rînd, au fost luate măsuri
de porumb boabe peste plan — ne
liile agroindustriale Puiești, Fălciu, unități care' înregistrează mari răpentru a se asigura păstrarea in
spune Gheorghe Cristea, președin
Ștefan cel Mare și Tătărani. în aju
mîneri în urmă. Acestea sînt coo
bune condiții a porumbului încă
tele cooperativei agricole Costești.
torul acestor unități au fost trimise
perativele agricole Craidorolț, Mofnelivrat, și care se află in “unită
De aceea am și livrat suplimentar
peste 100 de mijloace suplimentare
tinu Mare, Boghiș, Vetiș, Acîș, Hu
țile agricole depozitat sub cerul li
la fondul de stat peste 1 000 tone,
rez, Hodod, Giurtelec, • Homorod,
ber, în grămezi amenajate pe pa
de transport. Ritmul zilnic înregis
Căuaș și Pomi. După cum ne-a
turi de coceni. Acționînd cu toată
Acum punem la adăpost ultimele
trat acum oferă garanția că în
declarat tovarășul Anton Kerekes,
răspunderea, folosind din plin mij
cantități care se mai găsesc în
această săptămînă toate unitățile
director
adjunct
al
direcției
agrico

loacele de transport, unitățile agri
cîmp, transportăm cocenii și facem
agricole cooperatiste din județ își
le
județene,
aceste
unități,
care
cole din județul Satu Mare au con
loc tractoarelor pentru a termina
i
vor îndeplini și sarcinile contracn-au de transportat la ora actuală
diții să încheie livrarea porumbu
arăturile adinei de toamnă".
tuale la fondul de stat. (Petru
sfeclă de zahăr, nu au nici un mo
lui la fondul de stat in numai citeva
Sute și sute de tone de porumb
Necula).
zile. (Octav Grumeza).
tiv pentru a justifica răminerile în
A

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru învățămtntul
seral: Matematică (clasa a Xl-a)
Almanahul familiei
De strajă patriei, tn întîmpinarea
Conferinței Naționale a partidului.
e,3o Bucuriile muzicii — Rapsodii enesciene.
Aspecte de la demonstrația oame
nilor muncii din Moscova cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.
10,15 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.

13,00 Album duminical. In cuprins: un
buletin de știri, muzică populară
și ușoară, cascadorii risului, de
sene animate, reportaie. docu
mentare, informații cultural-artistice, fapt divers. La ora 14,00 —
fotbal : Dinamo — C. S. Tîrgoviște. Transmisiune directă.
18.00 Seara Televiziunii sovietice.
19,00 Telejurnal.
19.20 Prin munca noastră clădim viito
rul.
19,50 Călătorie prin țara mea.
20,10 Seara Televiziunii sovietice.
22.20 Telejurnal.
PROGRAMUL t

13,00 Concert de prtnz.
14,00 Teatru TV: „O afacere neobișnui
tă"- de Maurice
Druon.
Regla:
Olimpia Arghlr.
15,10 Muzică populară Instrumentală.

15.35
16,10
16.35
17,00
19,00
19,20

19.50
21,20
21.50
22,20

Carnet cultural.
Generația decentului IX,
Desene animate.
Serată muzicală TV.
Telejurnal.
Prin munca noastră clădim vii
torul.
Serată muzicală TV (continuare).
Telerama.
Cîntece de voie bună.
Telejurnal.

luni, 8 noiembrie
PROGRAMUL 1
15,00
15,05
17,50
18,00
20.00
20,20

Telex.
Fmlsiune In limba maghiară.
1001 de seri.
închiderea programului.
Telejurnal.
___ ,_____
Prin munca noastră clădim viito
rul • Carnet electoral.

Ih anul in care-1 ape scena „marelui"
niversăm
pe Stra
teatru, o consumă cu
vinsky (100 de ani de
toate nuanțele ei trala naștere), podiumul
gi-comice. în jur, lu
Teatrului „Țăndărică"
mea care populează
ne oferă- o premieră,
bîlciul
(un vînzător
adică un „Nocturn"’ de acadele, un gene
care, după cum se
ral. un drac, un sol
vede, s-a și plasat
dat). urmărește cu
printre
spectacolele
______ ___
respirația
întretăiată
bucureștene de succes.
Si cu uimire cum se
termină duelul Maur—
Tînăra regizoare Irina
Petrușka... Marionete
Niculescu s-a oprit, nu
intimplător. la două
le sint însuflețite, sînt
opusuri : baletul „Pe
umanizate, zbuciumul
trușka" (1911) ’si ope
lor trece In grimasa
ra burlescă „Vulpea"
păpușarilor, a oameni
(1916). pagini ce apar
lor de la bilei și, pe
țin acelei fantastice
cît posibil, nici un sen
perioade stravinskietiment nu rămine ne
ne de creație oe care
amplificat sau neinte
o numim „perioada
grat în circuitul elec
rusă" și care a lăsat
trizant despre care
lumii și „Pasărea de
vorbeam : om-păpușă,
foc" și „Sărbătoarea
bilei, teatru în teatru
primăverii" si „Po
etc. Este fără îndoia
vestea soldatului" și
lă talentul echipei de
„Nunta"... Compozito
artiști ai ‘ Teatrului
„Țăndărică" — Liviu
rul era preocupat, la
acel început de secol ' Berehoi
(Petrușka,
XX,
de
pitorescul
Maurul). Rodica Domimodramelor jucate,
bre. Ioana Stoica. Paul
ritmate, dansate de un
lonescu. Valentina Ro
mic teatru ambulant, man. Claudia Georges
cu — dar. in primul
de reevaluarea unor
procedee ale teatrului
rînd. sensibilitatea Iri
de marionete, ale co
nei Niculescu de a
mediei dell’arte. de
traduce printr-un lim
baj modern, sugestiv,
încolțirea teatrului in
teatru și transferul
de simboluri, mu
subtil al situațiilor, al
lul Stravinsky,
Sînt și momente staemoțiilor, al simbolu
tics și stingăcii sau
rilor de la om la ma
rionetă. de la actor la
rezolvări prea simple
păpușă, de la real la
(vezi Pelrușka — în
ger) sau poate chiar
ireal și, implicit, de
la concret la abstract,
lumea bilciului am fi
tocmai pentru a face
imaginăl-o mult" mai
un iureș, o explozie de
colorată, mai vie. dar
nuanțe, de stări ; stări
esența, simbolul po
care să uimească, să
vestirii. eleganta rosti
copleșească. - să prindă
rii sentimentelor trec
în tumultul fanteziei ' în prim-olan si cuceresc publicul de toape cel care se lasă,
pentru o clipă. în mre
te vîrstele.
jele povestirilor, transPentru ooera burformîndu-i atitudinea
lescă, „Vulpea" însă se
contemplativă într-una
propune o originală și
participantă.
inspirată montare da
Așadar. „Petrușka"
torată. deci, tot Irinei
Niculescu. ' O gindise
prinde viață pe scena
Stravinsky in spiritul
teatrului de păpuși.
Este povestea păpușii
poveștilor populare ru
îndrăgostite de Ba
sești. pentru un mic
lerina cea crudă. Pe
ansamblu de dansatori,
trușka, cel omorît de clovni și acrobati. vo
paloșul și gelozia Mau
cile soliștilor fiind in
rului... O poveste pe
tegrate restrînsei for
care cortina teatrului
mații
instrumentale
^de marionete, instalat
(suflători și cvintet de

*

coarde), dar In aceas
tă versiune Masca și
Marioneta se îmbină
cu cele patru persona
je (Vulpea, Cocoșul,
Motanul. Țapul) pre
zentate de actori-cintăreti
imbrăcati în
frac și toți deapănă cu
ritm amuzanta isto
rioară. Mai mult : re
zolvarea muzicală im
plică
suprapunerea
benzii, instrumentale
(realizator : o forma
ție a Radioteleviziunii
române condusă de Io
sif Conta), cu vocile
soliștilor în direct. Nu
mai cine știe cît de
dificilă este o astfel de
partitură (filisando-uri.
sunete onomatopeice,
mari salturi intervali
ce). poate să anrecieze că împlinirea mu
zicală (fără fisuri și
decalaje, cu har, cu
vervă), datorată soliș
tilor : Cristian Mihăilescu (in rolul pito
resc șl convingător al
Cocoșului),
Vladimir
Deveselu
(Vulpea),
Constantin Gabor (Mo
tanul) și Pompei Hărășteanu (Țapul) —
este o dovadă de mare
măiestrie ; în plus și
jocul actoricesc, adică
întreaga mișcare sce
nică a acestor talentați
actori, gîndită de către
Irina Niculescu și co
regrafa Adina Cezar
— antrenantă, fără
momente „albe", ca o
excelentă glumă spusă
dintr-o suflare.
Un „Nocturn", „Stra
vinsky". deci, la Țăn
dărică" : povestea tris
tă a lui Petrușka (pă
pușa care are drept la
suferință și la moarte
ca orice altă ființă), se
cuplează cu întimpiările Vulpii ; păpușile
și păpușarii intră în
priza muzicii stravinskiene și cortinele
cad. rînd pe rind. pină
cind. de pe scenă,
simbolic, lumea tea
trului cuprinde sala și
spectatorii.
amuzați,
acceptă regula jocului.

DE LA NAȘTEREA LUI AUREL VLAICU

ROMÂNIAFILM prezintă la cinematograful VICTORIA din
ți Capitală, inceplnd deUa;8 noiembrie, filifiui
oL.ion

I. :. -., ion

icț-/.j HXMail

-ați

AUREL VLAICU
producție a Casei de filme 5

Sînt cițiva ani., buni de cind făcea mare
vîlvă în instanță primul dosar în care erau
judecați și condamnați o seamă de infrac
tori „specializați" în furtul de metale pre
țioase utilizate la diferite procese tehnolo
gice sau la fabricarea anumitor piese și
subansamble industriale.
Sint cițiva ani buni de cind se interzicea
prin'lege comerțul particular cu metale pre' țioase' și semiprețioase, tocmai pentru a
combate valorificarea unor asemenea bu
nuri obținute prin fraudă.
Sint cițiva ani buni de cind conducerile
unităților economice care gestionează ase
menea „tentații" puteau să tragă conclu
ziile de rigoare și să ia toate măsurile de
natură să preîntîmpine asemenea furturi.
Fără îndoială, este foarte important să fie
prinș.i și pedepsiți hoții. Dar, fără nici o
îndoială, cel mai important este să se preîntimpine asemenea fraude, cu consecințe
grave — în primul rînd — pentru bunul
mers al producției, Cu alte cuvinte, să se
asigure securitatea, integritatea, paza avutului obștesc. Cu răspundere, cu toată răs
punderea pe care fiecare colectiv de muncă,
de la director Ia ucenic, o datorează pentru
păstrarea neștirbită a patrimoniului încre
dințat de către societate. Ceea ce, avem te„ meiuri să credem că este o problemă de cea
mai mare actualitate, cită vreme numai în
acest an, la o singură judecătorie din Ca
pitală, a sectorului 4 — s-au aflat pe rol 5
dosare asemănătoare, in care
părți
civile, deci păgubite, sînt tot atîtea uni
tăți socialiste : întreprinderea „Vulcan"
din Capitală, întreprinderea de utilaj mi-

I

I

| Veteranii uzinei

Frumoasă tradiție muncito
rească I In fiecare an, toamna,
colectivul întreprinderii de re
parații tractoare și motoare gre
le din Poiana Cimpina se intilnește cu veteranii — mun
citori aflați acum la penste. Și
in această toamnă — ne scrie
C. Constantin — conducerea
unității i-a intimpinat pe vete
rani cu flori și calde stringeri de
mină. Ei au luat cunoștință de
noutățile din ultimul an. Apoi au
vizitat întreprinderea, spre a-l
vedea la lucru pe foștii lor ucenici, astăzi muncitori de nădejde. La terminarea schimbului
au asistat la un spectacol artis
tic, iar înainte de a-și lua rămas
bun și la hună vedere pentru
toamna viitoare, cițiva dintre ei
au fost surprinși in imaginea de
față.

I

I
I

Mere, nu gluma!
Poșta de ieri ne-a adus nu
numai scrisori, ci și un cp’et In
colet, trei mere — dar ce' m i!
— însoțite de explicația expedi
torului, pe nume Nicu Ignat, din
satul Cuejdi, județul Neamț.
„Citind in rubrica «Faptul di
vers- despre citeva din recor
durile acestei toamne generoa
se, m-arn gindit să mă înscriu
șl eu la cuvînt cu un argument
concret. V-am trimis trei din
merele culese de la pomul meu

din curte. Deși a ajuns în pra
gul virstei de o jumătate de
veac, mărul imi^ dăruie in fie
care toamnă fructe de peste o
jumătate de kilogram bucata.
Anul acesta am cules 485 de ki
lograme, darjoarte multe altele,
din cauza greutății, au căzut pe
parcurs șl nu le-am luat in
calcul. Cele trei, .mere trimise
■ cîntăresc, fiecare, aproape 700 de
grame".
Intr-adevăr, le-am pus și noi
pe cintar și expeditorul are
dreptate. Pentru ca fotorepor
terul nostru, Eugen Dichiseand,
să redea mărimea celor trei
mere, a pus lingă ele, prin com
parație, o cutie de chibrituri.
Poate că specialiștii, știind
acum adresa omului și văzind
„argumentele" din imagine, tior
studia posibilitatea unor altoiri.
Ar merita o încercare.

I
I
I
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tot gospodar!

20.30 Tezaur folcloric.
21.00 Orizont tehnlco-știlnțlflc.
21.30 Roman-foileton:
„Docherii"
—
producție a studiourilor engleze.
Episodul 2.
22,00 Telejurnal.
PROGRAMUL 2
15,00 Telex.
15.05 Cenacluri ale tineretului.
15,30 Tineri interpret!;
dirijorul
Marin Ia pupitrul orchestrei,
16,00 La Început de săptămînă.
18,00 -închiderea
- ■programului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Prin munca
noastră clădim
torul.
20.30 Bijuterii muzicale.
20,50 Creatorul șl epoca sa: Tltus
povici.
21.30 Meridianele clnteculul.
22,00 Telejurnal.

Ion
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Scenariul : Eugenia Busuioceanu ; regia : Mircea Drâgan

în distribuție : Gabriel Oseciuc, Radu Beligan, Octavian Cotescu, To
ma Dimitriu, Mana Voluntaru, Gheorghe Cozorici, Dina Cocea, Alexan
dru Repan.

» DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE » DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •

Unde nu e gard/
degeaba poarta

■ DIVERS

Gospodarul —

c

nier Filipeștii de Pădure, Combinatul de
oțeluri speciale Tîrgoviște, întreprinderea
de mașini grele București și întreprinderea
tehnico-medicală, cu sediul în sectorul 4 al
Capitalei. Păgubite cu bunuri, a căror va
loare variază intre 5 000 și 140 de mii de lei.
...29 noiembrie, ora 18. Leana Constantin •
— electrician la I.C.R.A.L., Amet Săli din
Călărași — de profesie... flotant în Capi
tală, și Marin Florian — lucrător la Indus
tria bumbacului între... două condamnări
pentru complicitate la furt calificat . în
dauna avutului obștesc și furt — se duc
(de ce verbul, de ce sublinierea, veți în
țelege din cele ce urmează) la secția me
canică II din cadrul întreprinderii de ma
șini grele București și, timp de 5 ore,
„meșteresc" la podul rulant, contactori de
argint in valoare de 67 188 lei. Este adevărat că Dumitru Ion — lucrător la I.B.C.C.
Jilava, în realitate argintar „reprofilat"
după o infracțiune amnistiată : deținere
de metale prețioase — nu le-a dat pe
„marfă" decît 7 700. Dar nu s-au descurajat.
Așa că au revenit și pe 9 și pe 22 decem
brie. Cind, la aceeași întreprindere, din
același șantier, în aceleași condiții, au mai
„procurat" și alți contactori de argint. Pre
judiciul total : 115 560 lei.
Pare de necrezut că intr-adevăr au intrat
In întreprindere pe lingă una din porți, pe
undeva pe unde nu exista nici măcar gard,
că s-au plimbat nestingheriți pe aleea din
tre hala de tratament și secția mecanică I.
apoi pe aleea dintre secția mecanică I și
depozitul de investiții, că s-au urcat
ca
în mărul din grădină — pe acoperișul secției mecanice II, că au intrat înăuntru pe
o fereastră spartă, că Și toate astea de
tre! ori în mai puțin de o lună de zile. De
necrezut, dar așa s-a întîmplat!
Iată de ce, în loc de orice comentariu,
credem necesar să cităm din Codul penal
prevederile art. 249, care reglementează in-

I

Smaranda
OTEANU

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 100 DE ANI

,/l

TaptuC

fracțiunea de neglijență în serviciu : „încăl
carea din bulpă de către 'un funcționar a
unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei de
fectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare în
semnată bunului mers al unei organizații
din cele prevăzute in art. 145 (organizații de
stat, obștești sau orice alte organizații care
desfășoară o activitate utilă din punct de
vedere social și care funcționează potrivit
legii — n.n.), ori o vătămare importantă
intereselor legale ale unei persoane, sau o
pagubă avutului obștesc, se pedepsește
cu...“. Și să întrebăm : oare, în acest caz și
in cele asemenea, nu este nimeni răspun
zător pentru faptul că o întreprindere are
poarță, dar n-are gard, că cine vrea și cine
nu vrea poate să „lucreze" într-o secție de
producție, că...
...Dpcă nu este nimeni răspunzător, cum
se mai poate vorbi despre răspundere ?

Procesul
birocrației
La prima vedere, dosarul 8985/81, in curs
de soluționare — după recurs — la Judecă
toria sectorului 2 din Capitală, este un do
sar penal. Și atita tot. Un dosar în care
inculpații se numesc Istrate Marin și Ristescu Ileana — delegați distribuitori la
I.S.D. București, Datcu Titi — șofer la
Transcom, Ciobanu Paulina — gestionară la
I.C.L. Alimentara 3, trimiși în judecată
pentru o afacere de 91 728,60 lei, din care
nu s-a stabilit. încă, exact’ cît a băgat fie
care în buzunar. Deci cine și cît trebuie
să plătească.
Afacerea s-a făcut cu apă minerală. în
niște condiții cu totul aparte, care fac din

ții... s-au gindit să-și procure venituri prin
acest dosar un adevărat dosar al birocra
ției. în loc de orice alte explicații, sugestii
mijloace necinstite".
și chiar concluzii, cităm un paragraf edifi
Nu le spunem care, ce și cum. Să nu dăm
cator din hotărirea instanței de judecată :
cine știe cui, idei. Precizăm doar că au
.... Aprovizionarea cu apă minerală a uni
reușit. Mai lesne decît vă puteți imagina. Și
tăților din cadrul municipiului București se
invităm cu toată răspunderea la o serioasă
efectua de către întreprinderea de spirt și
reflecție — pe teme de conștiință — cel pu
drojdie (I.S.D.) București, unitate speciali
țin pe toți acei care au inventat acest „sis
zată in îmbutelierea apei minețple, în care
scop delegații-distribuitori ai acestei în
tem de lucru" confundat cu un hățiș de
treprinderi preluau diferite cantități de apă
hîrtii inutile. Sau, mai bine zis, ,,utile"
minerală pe care le transportau, la unitățile
celor care au știut să profite de pe
comerciale, delegatul-distribuitor prezentinurma lor.
du-se împreună cu șoferul autocamionului
în speranța că de pe urma unor asemece urma să transporte cantitatea de apă
nea reflecții se vor naște și citeva propuminerală Ia depozitul I.S.D., unde primea
neri concrete de îmbunătățire a schemei de
un bon de predare-primire in care se men
ționa marfa ridicată.
orianizare și funcționare a comerțului cu
După’ aceasta, delegatul-distribuitor se
apă minerală. Schemă care, pină una, alta
prezenta la bițoul de expediție al I.S.D.,
îndepărtează prea mult izvorul de pahaunde se întocmea avizul de expediție pen ’ rele de pe mesele noastre.
tru cantitatea ce urma a fi livrată unități
lor alimentare.
La recepția mărfurilor, unitățile beneficiare, prin reprezentantul lor, întocmeau
fișe de recepție în patru exemplare, prin
care se confirma primirea mărfii ; două din
exemplare erau inmînate delegatului-distribuitor, care le anexa la avizele de expediție și preda toate aceste documente, im- ,
Din cererea de divorț a reclamantului C.I.:
preună. la I.S.D. București, care înainta apoi
„Faptul că este o ființă căreia nu-i place
actele la centrală în vederea facturării și
să muncească se dovedește și prin aceea
contabilizării lor, iar după ce se întocmea
că la data de 7.07.81, 21.05.81 și 19.01.82 a
factura-talon, pe fiecare unitate alimentară
fost prinsă de organele de control I.T.B.
. în parte, se introducea în bancă, în vederea
fără legitimație de călătorie.
efectuării plății — pentru cantitatea de apă
(Din dosarul nr. 1244/82. Judecătoria
minerală, sticle și navete livrate.
sectorului 4 din Capitală).
Celelalte două exemplare ale fișei de re
cepție rămineau la beneficiar, gestionarul
„Mi-a spus că va reuși- să se lase de
unității înscriind in raportul de gestiune,
băutură dacă vom avea un autoturism. Am
la închiderea unității, cantitățile de apă mi
fost de acord...".
nerală primite, anexînd și o copie a avizu
(Din dosarul nr. 5877/82, Judecătoria
lui de expediție".
sectorului 4 din Capitală).
Și concluzia logică. Mai mult decît logică :
„Datorită acestui sistem de lucru, incuipaFlorin CIOBANESCU

Imaginea realizată și trimisă
ziarului de Ion Mindrescu l-a
surprins pe Ilie Șpac, din cartie
rul Burdujeni al municipiului
Suceava, pornind la drum cu că
ruța încărcată de lină și alte
produse pe care să le predea la
fondul de stat potrivit contrac
tului încheiat. Este unul din cei
mai pasionați și vestiți crescători
de animale din partea locului.
In afară de oi și miei, el a mai
contractat un porc și trei tăurașl.
In timpul vacanțelor il ajută la
treabă și copiii săi, mai ales fata,
care este elevă la secția de zoo
tehnie de la liceul agroindustri
al. La sfirșltul anului — după
cum ne-a spus el — cind va
trage linie și va aduna ciștigvl
pe ’82, acesta va ajunge la cel
puțin 100 000 lei. E ceva 1

Biologul...
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sculptor
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Din caietul
grefierului

Iancu Mocanu este de profesie
biolog și lucrează la policlinica
județeană din Brăila. In timpul
liber, el se dedică sculpturii. Cu
migală și iscusință, sculptează
linguri de diferite modele. De
asemenea, rădăcinile unor arbori
le „metamorfozează" in chip și
fel, pină ajung adevărate opere
de artă. Peste 300 dintre lucră
rile sale pot fi admirate acum la
expoziția permanentă de etno
grafie din cadrul Muzeului din
Brăjla.

Rub'icâ 'ealizată de

Pelre POPA
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Cronica zHei
In perioada 1—6 noiembrie a.c., o
delegație a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S.,
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., prim-secretar al
Comitetului regional Moscova al
P.C.U.S.. președintele conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovieto-română, a făcut o vizită în tara
noastră, la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.
în cursul vizitei oaspeții au parti
cipat la manifestări dedicate aniver
sării Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești. județele Giurgiu și Brașov.
La Brașov, membrii delegației au
fost primiți la comitetul județean
P.C.R. de către tovarășul Marin
Enache. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului
județean de partid Brașov.
La încheierea vizitei, delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-română a
fost primită de tovarășul Cornel
Onescu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. președintele Consi
liului General A.R.L.U.S. La primire
a participat loan Botar, secretar al
I.R.R.C.S.

între 1—6 noiembrie, la îași s-a
desfășurat „Săptămina științei și teh
nicii pentru tineret", manifestare ajunsă la cea de-a treia ediție, orga
nizată de Comitetul județean U.T.C.
și dedicată Conferinței Naționale a
partidului. în cadrul simpozionului
„Priorități și perspective în creativi
tatea tinerilor ieșeni", principală ac
țiune de pe afișul acestei manifestări,
specialiști in domeniul științei și teh
nicii. profesori universitari și cerce
tători. conducători de întreprinderi și
institute de cercetare, ingineri și teh
nicieni. studenți. tineri muncitori din
unități economice aU susținut comu
nicări axate pe cele mai noi si re
levante aspecte din cimpul creativi
tății tehnice.

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis
o telegramă primului ministru al Re
gatului Țărilor de Jos, Ruud Lubbers,
prin care îi adresează felicitări cor
diale cu prilejul învestirii sale în

această funcție. In telegramă se ex
primă’ convingerea că relațiile de
prietenie româno-olandeze vor conti
nua șă se dezvolte, în folosul po
poarelor român și olandez, spre bine
le păcii și colaborării în Europa și în
lume.

★

Sîmbătă s-au încheiat la Suceava
lucrările celui de-al 7-lea Simpozion
național de istorie agrară a Româ
niei. manifestare științifică de presti
giu care a reunit specialiști din Ca
pitală și din țară, din institute de
cercetări, unități de învătămînt și
unități- de producție.
Programul simpozionului a fost în
tregit de o expoziție de documente
intitulată „File de istorie agrară", de
o vizită aplicativă cu caracter istoric,
etnografic și agricol în zona de nord
a Moldovei.
(Agerpres)
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IERI Șl AZI, ÎN DIVIZIA A J.A FOTBAL
Sîmbătă, în cadrul etapei ac14-a a
campionatului diviziei A la fotbal
s-au disputat șase partide.
Iată rezultatele : Steaua — F. C.
Constanța 2—2 (1—0), A.S.A. Tg.
Mureș — Sportul Studențesc 0—0.
F. C. Bihor — F. C. Argeș Pitești
3—2 (1—1), S.. C. Bacău — Petrolul
Ploiești 2—0 (1—0), Politehnica —

F.C.M. Brașov 1—2 (0—1). Politeh
nica — F. C. Olt 2—1 (1-0).
Celelalte trei partide ale etapei
(Dinamo — C. S. Tîrgoviște ; Uni
versitatea Craiova — Jiul Petroșani
și Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul
Hunedoara) se vor disputa astăzi de
la ora 14.

Olimpiada de șah
în runda a 6-a a Olimpiadei de
șah de la Lucerna (Elveția), echipa
feminipg
.României a întilnit for
mația Ai gliei, pe care a învins-o cu
2.5— 0,5. ' Alte rezultate : U.R.S.S. —
Suedia 2—1 ; Bulgaria — Austria
2.5— 0,5 ; Ungarig — Spania 2—1 ;
R. F. Germania — Italia 2,5—0.5 ;
R. P. Chineză — Argentina 2,5—0,5.
în clasament conduce U.R.S.S. (ca
15 puncte), urmată de România
(13,5 p.). Suedia (12 p.). Ungaria.
R. F. Germania, Bulgaria, R. P. Chi
neză, Anglia și Olanda (cu cite
11,5 p.) etc.

în turneul masculin, selecționata
României a întrecut cu 3,5—0.5
echipa Țării Galilor. Alte rezultate :
U.R.S.S. — Olanda 2—2 ; Iugoslavia
— R. P. Chineză 3—1 Cehoslovacia
— R. F. Germania 2—2 ; Anglia —
Islanda 3—1 ; Bulgaria — Chile
3—1 ; S.U.A. — Argentina 2,5—0,5
(1). Pe primul loc al clasamentului
se află U.R.S.S. (17,5 puncte), ur
mată de Olanda (17 p.), R. F. Ger
mania, Canada, Anglia, Cehoslova
cia (cu cite 16,5 p.) ; Echipa Româ
niei totalizează 15 puncte.

în cîteva rînduri'
® în turneul feminin al „Dinamoviadei" de volei, competiție ce se des
fășoară la Praga, echipa Dinamo
București a învins cu scorul de 3—2
(16-14, 10—15, 7—15, 15—7, 15—7)
formația Gwardia Varșovia.
® Azi se reia campionatul diviziei
A la rugbi : la București : Sportul
studențesc — Poli Iași (complexul
Tei, ora 10) și Dinamo — Știința Cemin Baia Mare (stadion Olimpia, ora

10,30). In țără : Farul Constanța —
R.C. Grivița roșie. Universitatea Ti
mișoara — Steaua, Știința Petroșani
— Gloria P.T.T. Arad, Rulmentul
Bîrlad — Rapid, C.S.M. Sibiu— Poli
Cluj-Napoca.
• „Crosul tipografilor", la a Xl-a
ediție, își dispută azi finalele pe țară,
întrecerile au loc, de la ora 8, p4 un
traseu in jurul Combinatului poligra
fie „Casa Scînteii", pe categorii : se
nioare, seniori, junioare, juniori.

S La întreprinderea „Tehnoton"
din lași a fost realizat aparatul de
radio cu numărul 4 400 000. In cei'
10 ani de existență, întreprinderea
ieșeană a realizat peste 70 tipuri
de aparate de radio portabile și
staționare, la care se adaugă in
stalații de televiziune cu circuit în
chis, casetofoane și radiocasetoloane, radioreceptoare auto și altele
H La filatura de bumbac cardat
din Focșani a intrat în funcțiune
secția vopsitorie. Odată cu aceas
ta, unitatea produce acum cu în
treaga sa capacitate proiectată.
ES I a Murgeni, județul Vaslui, așezare aflată în plin și viguros pro
ces de urbanizare, a fost construi
tă o nouă școală cu 16 săli de
clasă, cabinete și laboratoare pen
tru elevii liceului agroindustrial din
localitate. Tot aici, alte 40 de fa
milii s-au mutat în apartamente noi
și s-au încheiat lucrările de aducțiune a apei potabile.
B In incinta fostei braserii din
vecinătatea pieței de alimente nr.
1 din Satu Mare s-a amenajat un
restaurant cu autoservire. O mă
sură salutară, pentru că acum, aici,
se oferă și' se consumă cu prio
ritate, în condiții civilizate, o gamă
diversă de preparate culinare, în
soțite, la cerere, și de cite o bere.
B In municipiul Tulcea există un
Fmare număr de magazine de des
facere a legumelor și fructelor, dar
amplasate neborespunzător. In

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 7
noiembrie, ora 20 — 10 noiembrie, ora
20. In țară : Vremea va fi rece la în
ceput, apoi se va încălzi ușor. Cerul va
fi variabil, mal mult senin în jumătatea
de nord a țării. Izolat, în sudul țării
vor mai cădea precipitații slabe, mai
ales sub formă de ninsoare. Vîntul va
sufla slab, pînă la moderat, cu intensi
ficări locale în regiunile sudice. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 12 și minus 2 grade, pe alocuri
mai coborîte, iar cele maxime între
zero și 10 grade, mai ridicate în a doua
parte a intervalului. Se .va produce

industriilor
constructoare
reverberează gîndurile tu
turor constructorilor de
de mașini. La gradul înalt.
de tehnicitate al secției a
tractoare și mașini agrico
autoturisme craioveni.
le. de aeronautică-., . .„ȚJntșl djintre aceștia: eșțftț .-«ineuratosi tadustria romă-;
nească de profil, noi avînd
Din rindurile zecilor de
tehniqianijil Nicolae Dunmii de muncitori experi
în dotare 19 prese de 80
cea, în prezent șeful ate
mentați și a miilor de spe
lierului presaj ușor si mij
tone/forță. executate de co
lectivul întreprinderii de
lociu. un om cu o vastă ex
cialiști rodați în aceste
înalte școli ale exigenței
utilaj greu Craiova, peste
periență în construcția au
tomobilelor dobîndită în
150 came de scule realizate
tehnice a fost recrutat
la întreprinderile „Electronucleul de bază al colecti
cei peste 28 de ani de
timiș" — Timișoara. „Au
muncă, la întreprinderile
vului de oameni ai muncii
tobuzul" — București, de
din „Oltcit". După cum tot
de tractoare și autocami
autocamioane Brașov. de
aici au fost fabricate o se
oane din .Brașov. A parti
rie de utilaje, mașini și
cipat, în această vreme, la
matrițe Cîmpulung, pre
cum și ’ întreaga parte de
instalații care echipează
proiectarea tuturor sculelor
mecanizare a preselor grele
unele linii tehnologice de
și dispozitivelor destinate
fabricație a noului autotu
rism de mic litraj. Pe
acești minunați oameni ai
celui mai tînăr detașament
muncitoresc craiovean am
avut ocazia să-i cunoaștem
la lucru în momentele în
importante, executate de
industriei românești pro
cărcate de adînca emoție
întreprinderea de autotu
ducătoare
de tractoare,
generată de sentimentul
risme din Pitești".
autocamioane și autoturis
izpînzii. al bucuriei de a fi
Tehnica
ultramodernă
me de teren. „Din 1977
'participat cu brațele și
este evidentă și in cadrul
pînă în septembrie 1978 am
lintea la zămislirea unui
secției de vopsitorie. ale
lucrat la grupul de ingine
irestigios obiectiv al tehcărei instalații sint dintre
rie tehnologică al uzinelor
îicii inaintate. al satisfac
cele
mai complexe existen
„Citroen" din Paris. Apoi,
ției de a fi obținut califi
te
la ora actuală în lume,
pînă
la
sfîrșitul
lui
1979
am
cativul excepțional la acest
unde se asigură o calitate
făcut specializarea la uzi
veritabil examen al cu
excepțională autoturisme
nele firmei franceze de la
noașterii și mînuirii cu
lor. Am cunoscut aici pe
Rennes și Saint-Ouen. Ca
înaltă competentă a unor
reglorul Marin Baidac. care
atare, am cunoscut îndea
procese tehnologice la ni
lucrează Ia linia de fosfaproape dotarea și organiza
velul mondial actual.
tare-electroforeză. Lipsit de
rea partenerului nostru.
Pe tot parcursul dialogu
complexe, firești dealtfel
Avînd aceste argumente,
lui cu acești ași ai mese
în confruntarea cu tehnica
pot afirma că uzina de la
riei. în halele dotate cu in
foarte avansată. tînărul
Craiova este o adevărată
stalații automatizate, cu
Marin Baidac se destăinuie:
perlă a industriei construc
roboți de maximă comple
„Am trecut examenul per
toare de autoturisme din
xitate. unde totul se mișcă
fecționării profesionale la
Europa. Aceasta avînd în
în ritmurile pulsurilor in
uzinele „Citroen" din Pa
vedere. între altele, gradul
vizibile ale calculatoarelor,
ris. Am lucrat efectiv timp
ridicat de mecanizare și au
am descoperit adevăratele
de șase luni acolo. în me
tomatizare al procesului
dimensiuni ale responsa
seria pe care o fac acum
tehnologic, maniera de or
bilității. siguranței de sine,
la „Oltcit". Cînd m-am în
ganizare a producției, so
ambiției profesionale, dra
tors aici am participat la
luțiile ergonomice origina
gostei pentru marca uzinei,
montajul instalațiilor din
le. condițiile de muncă din
respectului pentru toti cei
secție, asa că le cunosc
tre cele mai bune. în secția
ce au colaborat și colabo
foarte bine, știu unde să
noastră, unde se execută
rează, de-a lungul și de-a
intervin dacă apare o pro
circa 600 de repere ce in
latul tării, la această biju
blemă. De fapt. întregul
tră în componența autotu
terie a lumii automobilisti
colectiv al secției dovedeș
rismului, vor lucra numai
ce care este „Oltcit". Aste o deosebită competentă
350 de oameni, productivi
cultînd destăinuirile cîtorva
profesională, fără de care
tatea fiind de cîteva ori
dintre ei. am simțit, că în
nu se poate executa un aumai mare decît în restul
cuvintele lor sincere se
(Urmare din pag. I)

zona centrală a orașului sînt 10, la
mică distanță unul de altul, în timp
ce in cartierul din zona industrială
a orașului, unde locuiesc aproxima
tiv un sfert din tulceni există doar
un singur magazin de legume și
fructe. Și, după ce că e singur, nici
nu este aDrovizionat cum trebuie I
ffl In Bazinul Domelor, județul
Suceava, s-au construit două noi
microhidrocentrale - la Coșna și
Higa. Ele asigură lumina pentru "
cabanele forestiere și satisfac și
alte cerințe ale sectoarelor de ex
ploatare a lemnului din zonă.
B In piața centrală a municipiu
lui Buzău s-o deschis un magazin
pe care buzoienii îl așteaptă de
mai mulți ani. El este specializat în
desfacerea vestitei ceramici de Minzălești.
01 Constructorii de locuințe din
Călărași s-au angajat să recupereze
restanțele și să se încadreze în
graficul de execuție a tuturor apar
tamentelor prevăzute pentru acest
an. Le amintim că au mai rămas
mai puțin de două luni pină la ora
scadenței
B Intr-o vîlcea, la marginea co
munei Izvoarele, județul Teleorman,
se află utilaje agricole, platforme
de. remorci scoase din uz, piese și
subansamble de la diferite mașini,
care au aparținut S.M.A. Zeci de
tone de fier vechi, care așteaptă o
mină de gospodar.

brumă și ceață cu depunere de chiciu
ră. în București : Vremea va fi rece
la început apoi se va încălzi ușor. Cerul
va fi variabil, favorabil precipitațiilor
slabe mai aleș sub formă de ninsoare.
Vîntul va sufla moderat, cu unele in
tensificări predominînd din sectorul
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și minus I grad,
iar maximele între 6 și 10 grade. în
unele dimineți se va produce ceață.
(Liana Cazacioc).

A apărut
Magazin istoric
nr. 11/1982

toturism de înaltă ținută
tehnică și estetică, capabil
de a penetra masiv pe pia
ța internațională".
De fapt, atributele fun
damentale ale acestui co
lectiv. din industria de
avangardă românească, sînt
tinerețea și competenta
profesională. Pentru acești
tineri, dintre care mulți
sint absolvenți ai liceului
industrial patronat de uzi
nă. „Oltcit" reprezintă o
șansă de afirmare și împli
nire a personalității fiecă
ruia, așa cum. dealtfel, ne

Autorii „Olfcitului"

cinema
H Concurs: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30: 1535; 18; 20,15.
H Oblomov („Zilele filmului sovie
tic") : STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 16;
19.
EJ Femeia din Ursa Mare : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
E3 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; 15,45; 18; 20,15. GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
B 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.
£3 Trandafirul
galben :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13: 15.30; 17,30: 19,45.
E Nea Mărin miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20.
□ Comoara din lacul de argint — 9;
11,15; 13.30; Ultimul cartuș — 15,30;
17.30; 19,30: COSMOS (27 54 95).
B Cine iubește și lasă : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17,15; 19.30.
E3 Așteptînd un tren : FLACĂRA
(20 33 40) — 15.30; 17.30; 19.30.
EJ Zestrea domnitei Ralu : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
H Mica romanță — 9; 11,15: Incendii
și locuri pîrjolite — 13.15: 15.30; 17,45;
20: TIMPURI NOI (15 6110).
E3 Tineret© fără bătrînețe — 9; 11;

Lebedele sălbatice — 15,15; 16.30; Pier
dut și regăsit — 13; 17,45; 19,45 : DOI
NA I16 35 38);
■ Pădurea spînzuraților : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
■ Margarete pentru castelană : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
B Dragoste la prima vedere: FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17.30; 19.30.
B Favoriții noștri răsfățați : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30: 17,30: 19,30.
H Cavalerii
teutoni :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 12,30: 15.45; 19.
S3 Nimic nou pe frontul de vest :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11.45: 14,30;
17,15; 20. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,30; 14,15; 17; 19.45.
B Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8.45; 11.30; 1^,15;
17: 19.45.
B Jandarmul se însoară : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.
W Piedone africanul : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11.30; 14; 16.45: 19.30.
MELODIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
B Cursa infernală: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: IR: 20.15.
B Lanțul amintirilor : LIRA (31 71 71)
— 15.30; 19.
B Trei oameni periculoși • GTULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20.
B Sphinx : PACEA (60 30 85) — 11 î
15: 17,15; 19.30.
B New York, New York : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 15.30: 19.
B Provocarea dragonului : COTROCENI (49 48 48) — 14; 16; 18; 20, UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.

mărturisea tînăra munci
toare Sanda Toma. „Cînd
am venit la „Oltcit". am
vrut să lucrez la Centrul
de calcul electronic, spre
care aveam o anume încli
nare. Nu s-a putut. în acel
moment, să fiu repartizată
acolo și am fost îndreptată
la secția de montaj gene
ral. Acum îmi pare bine.
Munca pe care o fac este
pasionantă. Secția este do
tată cu tehnică din cea
mai modernă, totul se- des
fășoară după rigorile unui
ritm foarte exact, ceea ce
impune o deosebită dexte
ritate a fiecăruia dintre
noi. Acum am dobindit-o și
nu mai doresc să trec la
centrul de calcul".
Spuneam, la începutul
acestor rînduri. că „Oltcit"
reprezintă o fructuoasă co
laborare româno-franceză.
Grandioasa construcție de
la Craiova se constituie în-,
tr-un motiv de nedisimula
tă mîndrie nu numai pen
tru noi. românii, dar si pen
tru partenerul francez. O
mărturisește, deschis fără
echivoc, _ domnul
Allain
Cordier,^ director adjunct
financiar din partea fran

B I se spunea „Buldozerul" : AURO

RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
B Safari Express : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
B star : ARTA (213186) — 9; 12;
15,30; 19.
H Acel blestemat tren blindat : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.15.
B Antoniu și Cleopatra : MODERN
(23 71 01) - 9; 12; 16; 19.

teatre
B Teatrul

Național
(14 7171, sala
mică) : Vlaicu Vodă — 10; Romulus

cel Mare — 15; Filumena Marturano

— 19,.30; (sala'Atelier) : Idolul și Ion
Anapoda — 10.30;- (sala mică a Pala
tului) : Gimnastica sentimentală —
15; 19.
S Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Deschide
rea stagiunii pentru elevi.
Concert
simfonic. Dirijor și comentator : Ni
colae Racu — 11.
B Opera Română (13 18 57) : Motanul
încălțat — 11; Lacul lebedelor — 18.
Teatrul de operetă (13 98 48) : Suzana — 10.30: Prințesa circului — 19 30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Menajeria de sticlă — 10: Voluptatea
onoare! — 15;
Gin-Rummy
— 19;
(sala Grădina Icoanei. 12 44 16) : Tartuffe — 10,30; Cabala bigoților — 19.
fl Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar

ceză al societății : „Fără
îndoială. „Oltcit" este una
dintre cele mai frumoase
uzine din Europa, iar țnbi.r,
francezii., ca și dumnea
voastră. ne mîndrim cu ea.
Colaborarea noastră, din
colo de obiectul său propriu-zis. s-a soldat cu un
lucru care mi se pare esen
țial : cunoașterea reciprocă
mai profundă pe plan
uman, realizîndu-se. prac
tic. o foarte strinsă legătu
ră între noi. chiar dacă
limba diferită a fost pinâ
la un moment dat. un ob
stacol. în timp, românii au
învățat franceza, iar fran
cezii au învățat româna.
Acum sintem în pragul de
marării producției de serie.
Deși conjunctura economi
că europeană nu este una
dintre cele mai favorabile,
automobilul craiovean este
așteptat7 cu deosebit inte
res pe piața occidentală. El
a fost văzut în Franța, a
fost apreciat de clienti
pentru performantele sale
și avem deplina convinge
re că va satisface toate exi
gențele cumpărătorilor. Co
laborarea noastră, expe
riența noastră au reușit.
Ne putem bucura împreu
nă de aceasta".
Așadar, de pe meleagu
rile Olteniei, de unde au
plecat în lume, chiar în
Franța, genialul Constantin
Brâncuși — părintele sculp
turii modeme. Henri Coandă — creatorul avionului
cu reacție. Nicolae Titulescu — neobositul luptător
în tranșeele păcii, oleacă
acum pe drunjurile lumii
autoturismul „Oltcit"? un
simbol al colaborării între
două țări din sisteme eco
nomice diferite, expresie
concretă a politicii de coo
perare și bună înțelegere
între popoare, politică pro
movată cu consecventă si
fermitate de președintele
republicii noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

cu sifon — 11; Efectul razelor gamma
asupra anemonelor — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Mîrîiala — 11; Stop pe autostradă
— 20.
.
B Teatrul de comedie
(16 6^60) :
Arma secretă a lui Arhimede
10;
Măseaua de minte — 15; Don Juan —
19,30.
B Teatrul „C.L Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Idioata — 10; De ce
dormi iubito? — 19,30; (sala Studio) :
Sentimente și naftalină — 10.30; Pen
siunea doamnei Olimpia — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : A cincea lebădă— 10: Jean,
fiul lui Ion — 15; Opinia publică —
19,30.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 11;
Belmondo al II-lea
—
19.30; (sala Victoria. 50 58 65) : Func
ționarul de la Domenii — 19.30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Efros saga — 11; Cîntați cu mine un
cîntec — 18.30.
B Ansamblul
„Rapsodia
română*4
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30: Ritmurile tinereții — 16:pZÎ-le
d-alea de-ale noastre — 19.
® Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Nu vă ascundeți după uși — 19.
B Circul București (11 01 20) :
Zoocirc — 10: 16; 19.30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77):
Ileana Sînziana — 10; 12: (sala Tea
trului „Ton Vasilescu") : Încotro, căluțule ? — 11.
B Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55) :
Pinocchio — 10,30; Cădere liberă —
19,30.

A 65-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Operă a proletariatului, a mase
lor populare din Rusia, însuflețite
și conduse de Partidul Comunist,
făurit de V. I. Lenin, Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie a
deschis, pentru prima dată, calea
transpunerii in viață a mărețelor
idei ale socialismului științific. Producînd o uriașă breșă în sistemul
mondial imperialist, demonstrînd
maselor oprimate de pretutindeni
că este pe deplin posibil să scuture
jugul asupririi și exploatării vic
toria revoluției a marcat începutul
unei epoci noi în evoluția omenirii,
în lupta popoarelor pentru liberta
te și independență națională, pen
tru progres social.
Sprijinit de milioanele de munci
tori și țărani, tinărul stat sovietic
a rezistat intervenției armate a im
perialismului. a ieșit biruitor din
crincena încleștare a războiului
civil, a pornit apoi cu entuziasm la
făurirea noii orinduiri. O nepieri
toare pagină de eroism au înscris
popoarele soyiștice în lupta împo
triva agresiunii hitleriste. aducind
o contribuție hotărîtoare la salva
rea omenirii de barbaria fascistă.
Marea sărbătoare de astăzi a po
poarelor sovietice are loc in preaj
ma unei alte aniversări de seamă
— implinirea a 60 de ani de la con
stituirea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste. Aceste două
mari evenimente sînt întîmpinate
cu un și mai puternic avînt în
uriașa activitate constructivă care
a transformat din temelii înfățișa
rea țării. în anii noii orinduiri a
fost, intr-adevăr, făurită o econo
mie puternică, cu o industrie de
prim' rang. De unanimă apreciere
se bucură realizările tehnicii și
științei sovietice in folosirea in
scopuri pașnice a energiei atomice,
în explorarea spațiului cosmic șl
în alte domenii. O puternică înflo
rire au cunoscut invățămintul și
cultura, s-a ridicat continuu nive
lul de trai al celor ce muncesc.
Potențialul material și spiritual
al Uniunii Sovietice crește neînce
tat prin înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-a! XXVI-lea Congres al
P.C.U.S. priyind dezvoltarea indus
triei și agriculturii, creșterea pro

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ministrul apărării națio
nale a transmis o telegramă de fe
licitare
ministrului
apărării
al
U.R.S.S.
Cu același prilej, au transmis tele
grame d,e felicitare organizațiilor și
instituțiilor similare din Uniunea So
vietică Consiliul Central al U.G.S.R..
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist. Consiliul Național
al Femeilor. Consiliul
General
A.R.L.U.S., Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii. Comitetul foști
lor luptători și veteranilor de război
împotriva
fascismului,
Consiliul
Național al Societății de Cruce Ro
șie. alte instituții centrale și organi
zații obștești.
.
■sr

ductivității muncii, accelerarea pro
gresului tehnico-științific, înain
tarea în continuare a țării pe calea
construcției comunismului.
Prin marile realizări dobîndite
In dezvoltarea economico-socială.
prin politica sa externă de nace și
colaborare. Uniunea Sovietică joa
că un rol de cea mai mare Însem
nătate în viața internațională con
temporană.
Poporul nostru urmărește cu cal
dă simpatie activitatea vastă des
fășurată de popoarele sovietice în
vederea dezvoltării multilaterale a
patriei lor, acordă o înaltă aprecie
re rezultatelor de seamă pe care
le-au obținut în toate domeniile ac
tivității sociale. Aniversarea Mare
lui Octombrie constituie un prilej
de a evoca tradiția bogată a rela
țiilor de prietenie și solidaritate
dintre forțele revoluționare.. înain
tate din cele două țări, dintre po
porul român și popoarele sovietice.
Aceste legături și-au găsit o stră
lucită expresie in bucuria cu care
proletariatul din România a salutat
victoria Revoluției din Octombrie,
în solidaritatea să cu tînăra putere
sovietică. Solidaritatea popor.ului
nostru cu primul stat al muncitori
lor și țăranilor s-a ridicat pe o
treaptă superioară odată cu crearea
Partidului Comunist Român, care a
militat neabătut pentru relații de
bună vecinătate și prietenie cu
U.R.S.S., a desfășurat o amplă și
neslăbită activitate împotriva fas
cismului, a pregătirii războiului antisovietic. Prietenia dintre popoarele
noastre a fost cimentată pentru tot
deauna prin sîngele vărsat în co
mun de ostașii români în bătăliile
purtate alături de armata sovietică
pentru eliberarea deplină a țării,
iar apoi pentru eliberarea Ungariei,.-Cehoslovaciei și a unei părți a
Austriei, pînă la victoria finală asupra nazismului.
Odată cu instaurarea puterii
populare în țara noastră, prietenia
și alianța cu marea țară vecină de
la răsărit a devenit politică de stat;
relațiile româno-sovletice au dobindit un conținut calitativ'superior și
s-au amplificat continuu. Cadrul
politico-juridic fertil al acestor re
lații constituindu-1 Tratatul de pri

Plecarea unor delegații ale organelor de partid
și de stat în U.R.S.S.
La invitația unor organe locale de
partid și de stat din Uniunea Sovie
tică, delegații ale organelor de partid
și de stat din mai multe județe și
municipii au plecat în U.R.S.S. pen
tru a participa la festivitățile prile
juite de cea de-a 65-a aniversare a
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie : delegația județului Satu Mare,
condusă de tovarășul loan Caița.
prim^vicepreședinte al Comitetului
executiv al consiliului popular jude
țean, în regiunea Zakarpatie —
R.S.S. Ucraineană ; delegația jude
țului Maramureș, condusă de tovară
șul Dumitru Ciuclea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al

SOLEMNITATEA DE LA MONUMENTUL LUI V.I. LENIN
Cu ocazia celei de-a 65-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. V.I. Drozdenko,
și membri ai ambasadgl au depus,
sîmbătă dimineața, coșuri cu flori la

etenie, colaborare șl asistență mu
tuală încheiat în 1948 și reînnoit in
iunie 1970, precum și Declarația co
mună, semnată la nivelul cel mai
înalt în noiembrie 1976.
întreaga evoluție a acestei rod
nice conlucrări pune în evidență
rolul hotărîtor pe care-1 au pentru
dezvoltarea conlucrării noastre le
găturile de strinsă prietenie dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice ;
însemnătatea excepțională a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev, care au impulsionat de fiecare
dată ansamblul raporturilor româno-aovletice, le-au deschis perspec
tive tot mai bogate.
Una din sferele cele mai dina
mice ale relațiilor noastre o consti
tuie colaborarea economică, conco
mitent cu amplificarea schimburilor
comerciale, sporind apreciabil pon
derea cooperării și specializării în
producție. Se dezvoltă, de aseme
nea, colaborarea tehnico-științifică,
este tot mai rodnica conlucrarea în
domeniul învățămîntului, artei, cul
turii..
Pe plan Internațional, România
și Uniunea Sovietică conlucrează
activ în vederea soluționării pro
blemelor fundamentale ale lumii
contemporane, pentru oprirea agra
vării situației mondiale, reluarea și
aprofundarea cursului spre destin
dere și înțelegere, pentru dezarma
re, pentru promovarea unei politici
noi; de pace și largă colaborare în
tre toate țările și popoarele.
Cu prilejul celei de-a 65-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, poporul român
adresează popoarelor sovietice cele
mai calde felicitări și urarea izvorită din inimă de a obține, sub con
ducerea P.C.U.S., noi succese în în
făptuirea mărețului program de
propășire generală a țării, exprimîndu-și convingerea că relațiile
de prietenie strinsă și colaborare
frățească româno-sovietică se vor
extinde și adinei mereu și de' aici
înainte, în interesul reciproc, al
cauzei socialismului și comunismu
lui, în folosul păcii și colaborării
internaționale.

Monumentul Iul V.I. Lenin din Capi
tală.
La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, al Consiliului popular
al municipiului București, ofițeri su
periori.

consiliului popular județean, în re
giunea Ivano-Franko — R.S.S. Ucrai
neană ; delegația județului Suceava,
condusă de tovarășul Mihai Găinariu,
secretar al Comitetului județean de
partid, în regiunea Cernăuți —
R.S.S. Ucraineană ; delegația județu
lui Botoșani, condusă de tovarășa
Eleonora
Moșneagu,
. .
președintele
Consiliului județean al sindicatelor
Botoșani, în raionul Fălești —
R.S.S.
Moldovenească ;
delegația
județului Vaslui, condusă de tovarășul Grigore Munteanu, primsecretar al Comitetului municipal
Vaslui al P.C.R., în raionul Leova —
R.S.S. Moldovenească [ delegația mu
nicipiului-Tulcea..) condusă de tovară
șul. XJatavian Ghiță. prim-secretar al
Comitetului municipal Tulcea al
P.C.R., în orașul Izmail — R.S.S.
Ucraineană ; delegația orașului Paș
cani, condusă de tovarășul Vasile
Pintilie, secretar al comitetului oră
șenesc de partid. în raionul Ungheni
— R.S.S. Moldovenească.
(Agerpres)

Dinamismul construcției
în orașe-erou
La Leningrad, in vremea
solstițiului de vară, o tul
burătoare lumină inundă
privirile 24 din 24 de ore,
destrămind hotarul dintre
zi și noapte. Sint fascinan
te nopțile albe ale orașu
lui I Sint fascinante acele
momente de după miezul
nopții cînd podurile de
peste Nova, mari șl grele,
se ridică maiestuoase pentru
a lăsa drum liber vapoare
lor. Mii de oameni. îndeosehi turiști din toată’lumea,
vin in acele ore pe cheiuri
oentru a se bucura de fru
musețea acestui spectacol
unic.
Cu 65 de ani în urmă, în
octombrie, de fapt în no
iembrie, corespunzător nou
lui calendar, vrem'ea solsti
țiului de vară trecuse. La
Leningrad se insera de
vreme. Nopțile erau lungi
și apăsătoare. Dar o lumi
nă mai tulburătoare decît
aurora boreală a sfișiat,
atunci. întunericul. Lumi
na Marii Revoluții. Vechea
societate a fost zguduită
din temelii ; în tumultul
istoriei o imensă fereastră
s-a deschis spre viitor.
Leningradul are vocația is
toriei. Desigur, marele oraș
trăiește in prezent. Dar el
și-a integrat, într-o perfec
tă armonie cu dinamismul
noilor sale preocupări, va
lori ce poartă mesaje din
alte vremuri. Sînt puține acele orașe ale lumii in care
se echilibrează atît de bine
moștenirea istorică și crea
ția acestor ani tumultuoși
din pragul celui de-al trei
lea mileniu al erei noastre.
Pentru a le cunoaște tre
buie să-i străbați străzile și
bulevardele pe jos. Nici o
carte, nici un film, nici un
album nu reușesc sfi-i re
dea farmecul așa cum o
tace orașul însuși, privit de
aproape.
Leningradul este al doi
lea mare' oraș al Uniunii
Sovietice. Aici trăiesc și
muncesc 4,6 milioane de
oameni. Aici se realizează
mai mult de jumătate din
producția de utilai energe
tic și electrotehnic a tării,
mai mult de jumătate din
producția de televizoare si
utilai electronic, peste 60
la sută din producția nava
lă. Aici isi au sediul peste
300 de mari institute de
cercetări sttihțifice. Aici
funcționează
numeroase
institute de învătămînt su
perior. mari teatre, baze
sportive și de agrement. Cu
alte cuvinte, orașul este
puternic ancorat in actuali
tate.
Dar Leningradul nu-și

uită trecutul. Cele 900 de
zile de blocadă din timpul
marelui război pentru apă
rarea patriei i-au adus su
ferințe cumplite. Au murit
peste un milion de oameni.
Au fost distruse străzile,
casele, monumentele. Dar
nici un singur hitlerist n-a
reușit să intre în oraș.
După război, apărătoriieroi ai orașului au dat din
nou dovadă de eroism, de
data aceasta pe baricadele
reconstrucției. Se căutau cu
asiduitate fotografii ale edificiilor importante, ale
monumentelor istorice, ale
instituțiilor de cultură și
artă. Oameni din toajă țara
care vizitaseră orașul îna
inte de război veneau la
Leningrad pentru a oferi
proiectanțllor imagini foto

exagerată. De-a lungul Nevei, constituind un specta
col unic, o adevărată „pa
radă a palatelor" se înfăți
șează privirilor. „Cap de
coloană" este strălucitorul
„Palat de iarnă", azi sediul
muzeului
„Ermitaj". cu
cele aproape două milioane
de exponate care l-au făcut
celebru în întreaga lume,
într-adevăr. la Leningrad
dinamismul vieții moderne
se armonizează cu imagini
le trecutului. Se impune. în
această privință, o preciza
re. Și anume, că armoniile
sint de ordin estetic. Pen
tru că tot ceea ce se con
struiește, azi. in orașul de
pe Neva — și se constru
iește masiv — distonează
funcțional cu edificiile ridi
cate intr-o altă epocă isto

însemnări de călătorie din U.R.S.S.
grafice din albumele lor de
amintiri. Se studia' detaliu
cu detaliu. Se refăcea clă
dire cu clădire. Și, treptat,
orașul și-a redobindit per
sonalitatea și frumusețea.
Cine ,vizitează Leningra
dul nu-și poate imagina că
bulevardele lui largi, pa
latele lui, parcurile șl gră
dinile, statuile nu au fost
dintotdeauna așa cum arată
azi... Pînă la Petrodvoreț
sint 30 de km. Se poate ajunge cu un vas-rachetâ^Hre
Neva. Dar drumul pe us
cat este mult mai Ispititor.
Autostrada străbate un de
cor desprins parcă din ta
blouri celebre cu păduri de
mesteceni. La capătul dru
mului. în cadrul natural de
o rară frumusețe al Gol
fului Finic. privirile sint
atrase de un edificiu im
punător ;
Petrodvorețul.
Este un impresionant mo
nument al arhitecturii, un
strălucitor „palat de vară",
cu săli fastuoase, cu fîntîni
ornamentale, cu grădini
feerice. Toate reunite într-o
imensă oglindă în care ora-,
șui iși privește «trecutul.
Dar cite astfel de oglinzi
nu are Leningradul 1
Acest minunat oraș are
privilegiul de a se fi înăl
țat pe un teren liber ; a
fost construit în întregime
în temeiul unui plan uni
tar. de către unii dintre cel
mai vestiți arhitecti al vre
mii. Totul este impresio
nant : armonia străzilor, a
clădirilor, valorificarea cu
ingeniozitate a cadrului na
tural. Pliantele turistice îl
numesc „Veneția. Nordului"
și metafora nu este deloc

rică. Tarii au construit pa
late. Au făcut risipă de
fast. Sînt. desigur, frumoa
se, sînt impunătoare monu
mentele ridicate de ei. Dar
<cel mulți. cel săraci și umi
liți nu aveau altă .șansă
decît să le privească de la
mare distanță. înăuntrul acestor palate, la marile re
cepții. la arogantele baluri,
nu pătrundeau decît „aleșii",
cei puțini care stăpîneau bo
gății, care stăpîneau oa
meni. Azi, la Leningrad, se
construiesc blocuri, mii de
blocuri în care sâ locuiască
oameni, să se bucure de
confort, de binefacerile ci
vilizației. Se construiesc
palate ale științei, în care
gindirea să lucreze in fo
losul oamenilor. Și se con
struiesc palate de cultură,
în care oamenii să se bucu
re de valorile artei, să tră
iască în lumea frumosului.
Dar și mai evidentă este
această distonantă cu tre
cutul la Moscova, capitala
Uniunii Sovietice. Aici, is
toria nu mai copleșește
prezentul cu atîtea impre
sionante monumente db ar
hitectură. Vestigiile trecu
tului sînt puține. Impună
toarea metropolă este in
totalitate reînnoită. Peste
90 la sută dintre clădirile
orașului de azi sînt con
struite în anii de după ce!
de-al doilea război mon
dial.
Moscova este un oraș
mare,
impresionant
de
mare, cu clădiri monumen
tale. cu bulevarde largi,
moderne, cu Diete imense,
încadrate intr-un peisaj ar
hitectural dominat de ima

ginea solidității. Iar oame
nii, mereu grăbiți, mereu
preocupați, mereu marcați
de ritmul alert in care se
desfășoară viata capitalei
sovietice, poartă în priviri
mîndria că rfcest oraș le
aparține, că fiecare este
stăpin al tuturor frumuse
ților lui.
Ne-a însoțit, prin Mosco,va. o arhitectă : Natalia Filipovskaia. în gîndurile ei.
în vorbele ei, în privirile ei
am deslușit cu deosebire
această unitate între om și
urbea în care trăiește. Spu
nea : „Iată această clădire
cu 30 de etaje ; am con
struit-o cu cițiva ani in
urmă". Sau : „Gara Kursk,
pe care am construit-o de
curînd, este modernă si
funcțională ; alături vom
ridica un hotel mare, mo
numental". Sau : „Este deja
gata macheta Centurii li
vezilor ; in curînd vom da
viață uneia dintre cele mai
grandioase lucrări de arhi
tectură din ultimii 40 de
ani"...
„Construim", „ridicăm" nu
sînt pimple vorbe la persoa
na întîi plural ; sînt expre
sii ale unei angajări depli
ne pe care le-am auzit de
seori, repetate ca un lait
motiv, în discuțiile ce le-am
purtat cu numeroși oameni
din capitala Uniunii Sovie
tice. Și poate că cea mat
impresionantă dintre armo
niile vieții moderne este
tocmai această trainică le
gătură sufletească dintre oraș și locuitorii săi. al căror
număr se apropie în prezent
de nouă milioane.
La Moscova se constru
iește mult. După victoria
Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, cînd capita
la tării sovietelor a . fost
transferată aici, Leniri, în
tr-o cuvintare rostită în
fața arhitecților, a formulat
principiile în temeiul căro
ra urma să fie reclădit ora
șul. Totul trebuia luat de
la început. Multe locuințe
erau din lemn ; zone întregi
erau fără canalizare, iar
iluminatul se făcea în cea
mai mare parte cu felinare.
Din vechiul oraș n-au ră
mas decît amintirile. Mos
cova este, azi, un oraș în
totalitate schimbat. în tota
litate modernizat.
Con
structorii au început deja
sa ridice clădiri din gene
rația a cincea : generația anilor ’90. Proiectele acestor
clădiri au. toate, un numi
tor comun : grija pentru
om. pentru bunăstarea luL,

Adrian VASILESCU
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România — în comentariile
presei internaționale
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prezentat de premierul Fuad Mohieddin
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Ziare și reviste, posturi de radio ți de televiziune din
diferite țări ale lumii dedică spații importante României
socialiste, relevind succesele obținute de poporul nostru,
activitatea neobosită desfășurată de secretarul general al

partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru dezvoltarea multilaterală a țării, pen
tru promovarea unei conlucrări largi, egale în drepturi
intre state, pentru o luma fără arme, o lume a păcii.

România și Grecia doresc să con
tor al poporului român,
___
al activității
state. Ea recomandă extinderea și
tinue pregătirile pentru o conferință
teoretice și practice a tovarășului
perfecționarea constantă a relațiilor
Ia nivel inalt a țărilor balcanice, care
Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea
cu țările socialiste, dezvoltarea le
să discute căile și mijloacele de întă
țării pe noi culmi de civilizație, pen
găturilor de 'cooperare și de solida
rire a încrederii și colaborării în
tru o lume mai bună și mai dreaptă.
ritate cu țările în curs de dezvoltare,
Balcani — scrie agenția iugoslavă
Ziarul „SELSKAIA JIZNI" infor
lărgirea relațiilor cu țările capitaliste
TANIUG, relatind despre convor
mează că de pe banda de montaj a
dezvoltate, pe baza coexistenței
birile de la București dintre tovară
uzinei de tractoare de la Craiova au
pașnice".’
șul Nicolae Ceaușescu și primul mi
ieșit 20 000 de tractoare.
Săptăminalul portughez „PONTO"
nistru grec, Andreas Papandreu.
publică articolul „România — de la
„România : pregătiri pentru Confe
La rindul său, agenția CHINA
tradiții
la opțiuni politice". „Depă
rința Națională a P.C.R.", sub acest
NOUA scrie : „Președintele
,,~
Româșind etapele istorice și exmplele pe
titlu, săptăminalul „HORIZONT",
niei, Nicolae Ceaușescu, și primul
care acestea le oferă, este de subli
din R.D.G., scrie : „După dezbateri
ministru grec, Andreas Papandreu.
niat faptul că România a fost prima
ample, oamenii muncii din România
au arătat că ambele țări vor acționa
țară care a recunoscut Portugalia
au aprobat planul pe 1983. El urmă
pentru transformarea Balcanilor in
rește ca printr-o producție sporită
nouă, după 25 aprilie", continuă
tr-o zonă a păcii și cooperării priete
să îmbunătățească continuu nivelul
„Ponto", adăugind : „începînd cu
nești". România — scrie agenția —
poporumaterial și spiritual al vieții
acea dată, relațiile bilaterale nu au
dorește, și este hotărită, să dezvolte
lui, Documentul, adoptat la plenara
încetat să se dezvolte în toate dome
larg cooperarea in Balcani și să acC.C. al P.C.R., derivă din planul
niile. A fost, practic, o redescoperire
ționeze pentru so
bilaterală care a
luționarea diferi
condus la o dez
telor probleme și.
a schim
© „O politică externă constructivă, îndreptată spre voltare
a neințelegerilor
burilor comercia
pe calea tratative
le și culturale, tu
relansarea destinderii, respectarea independenței ristice
lor, pentru 'trans
și. sportive
formarea Balcani
și, mai important
naționale
și
dezvoltarea
colaborării
pașnice
între
lor intr-o zonă a
decit toate, uma
state" © „România, președintele Nicolae Ceaușescu ne".
colaborării pașni
ce, fără arme nu
Ziarul grec
joaca un rol important în eforturile pentru transfor „EFPRES"
cleare ?i baze mi
a pu
litare străine.
blicat
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, lipsită de arme „Orientăriarticolul
Agenția FRANCE
de bază
PRESSE
relevă
nucleare și baze militare străine" @ „O țară a afir și tendințe ale
chimiei românești
că
„propunerea
mării progresului tehnico-științific"
în cursul cincina
României privind
lului 1981—1985",
organizarea unei
în care subliniaconferințe la nivel
ză că „majorarea medie anuală va
cincinal pentru perioada 1981—1985,
inalt a conducătorilor țărilor balcani
adoptat la cel de-al XII-lea Congres
fi în perioada respectivă de 10,2 la
ce, crearea unei zone denuclearizate
al P.C.R. El ține cont în prioritățile
sută pe ansamblul ramurii și de
in această regiune și dezvoltarea re
sale de situația complicată de pe
15—22 la sută pentru grupurile de
lațiilor bilaterale s-au aflat in cen
piața mondială, care nu a rămas fără
produse cu un grad înalt de prelu
trul convorbirilor pe care primul mi
repercusiuni
pentru
economia
româ

crare".
nistru grec, Andreas Papandreu. le-a
nească".
avut in cursul vizitei sale oficiale in
In cadrul ciclului de emisiuni inti
Revista cehoslovacă „SVET HOSPORomânia".
tulat „Dezarmare sau neant". TELE
DARSTVI", în articolul „Creșterea
Ziarul italian „LA GAZZETTA
VIZIUNEA CANADIANA a transmis
volumului comerțului exterior al Ro
DEL MATINO" publică o relatare
un comentariu consacrat poziției
mâniei", subliniază că, din anul 1950,
sub titlul „Angajarea activă a Româ
României în problema dezarmării,
cînd România a trecut la conducerea
niei pentru liniște în Balcani".
apreciind-o ca fiind „pozitivă, plină
planificată a economiei ei naționale,
întîlnirii recente dintre tovarășul
de personalitate și mereu actuală".
„numărul țărilor cu care întreține
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat,
Comentatorul emisiunii a subliniat
raporturi economice și comerciale a
președintele Comitetului Executiv al
că „președintele Nicolae Ceaușescu a
sporit de la 29 la 150", iar „volumul
Organizației pentru Eliberarea Pa
susținut cu consecvență și realism
comerțului ei exterior de 41 de ori".
lestinei, agenția T.A.S.S., ziarul so
obiectivul de semnificație istorică ce
„In exportul românesc a sporit per
vietic „IZVESTIA" îi consacră mate
constă
in realizarea dezarmării mon
manent aportul produselor industriei
riale ce relevă că, în cursul convor
diale,
in scopul apărării vieții și ci
prelucrătoare,
al
industriei
construc

birilor, părțile au condamnat cu hovilizației in lume".
toare de mașini" și „a crescut sub
tărire agresiunea Israelului în Liban,
Ziarul „CORREIO BRAZILIENSE"
stanțial și exportul de produse chi
masacrele din taberele de refugiați
publică un articol in care se arată,
mice și al industriei de consum".
palestinieni, subliniind că se impun
printre
altele : România de azi, prin
Evocînd apariția la Londra a lucră
retragerea imediată a trupelor israe
cuvintul președintelui său, Nicolae
rii „Nicolae Ceaușescu și calea româ
liene din Liban și garantarea inde
Ceaușescu, promovează ideile co
nească spre socialism", ziarul „THE
pendenței, suveranității și integrității
laborării și înțelegerii intre popoare,
HERALD", din Zimbabwe, publică
. teritoriale a acestei țări.
respectului reciproc și unirii efortu
articolul „Președintele CeaușeScu in
presă,
Agenția tunisiană
de
rilor tuturor națiunilor pentru elimi
prim plan".
T.A.P., scrie că președintele Nicolae
narea definitivă a folosirii'forței sau
'Agenția ițaltană de presă ECOCeaușescu
„a reiterat sprijinul
3 amenințării cu forța in relhț iile In
MOND PRESS inserează' în buletir
constant al României pentru cauza
ternaționale. „în opinia președintelui
nul său un articol dedicat politicii
poporului palestinian și recunoașterea
României, soluționarea problemelor
externe românești. „Adresindu-se
drepturilor lui la autodeterminare".
complexe cu care omenirea este
Organizației Națiunilor Unite, pre
întilnirea
tovarășului
Nicolae
astăzi confruntată reclamă democra
ședintele Nicolae Ceaușescu a insistat
Ceaușescu cu Yasser Arafat s-a aflat,
tizarea relațiilor internaționale. întă
asupra importanței vitale a proble
de asemenea, în atenția agenției cu
rirea colaborării și solidarității intre
mei dezarmării, in primul rind a ce
baneze de știri PRENSA LATINA,
popoare, in special pentru realizarea
lei nucleare, cerind să se treacă la
a
agențiilor.
austriacă
A.P.A.,
aspirației 3 vitale a umanității care
măsuri concrete și prezentînd modali
FRANCE PRESSE. REUTER și
este Întărirea păcii și securității intățile concrete de realizare a ei.
ASSOCIATED PRESS.
ternaționale".
România afirmă necesitatea unei
în paginile presei internaționale re
(Agerpres)
găsim ecoul elogios al efortului creaample dezvoltări a relațiilor dintre
t

CAIRO 0 (Agerpres). — în progra
mul de politică internă și externă al
guvernului egiptean, prezentat de
primul ministru, Fuad Mohieddin, în
Adunarea Poporului, transmite agen
ția M.E.N., se arată că evenimentele
majore ale anului 1982 din viața Egiptului au fost retragerea finală a
Israelului din Sinai și semnarea
„Cartei de integrare" cu Sudanul. în
continuare, el a menționat o serie
de măsuri menite să ducă la crește
rea producției și la dezvoltarea in
continuare a economiei.

Premierul a chemat statele arabe
să se unească pentru a-si rezolva
problemele lor. Egiptul — a spus el
— iși intensifică, de asemenea, re
lațiile cu țările africane și in spe
cial cu țările din bazinul Nilului. în
acest context, el a criticat politica de
discriminare rasială promovată de
Africa de Sud. precum și ocuparea
ilegală a Namibiei de către autori
tățile de la Pretoria. Vorbitorul a
trecut apoi in revistă relațiile tării
sale cu statele de pe alte'continente,
scotind în evidență dorința de coope
rare a Egiptului.

Critici aspre fata de implantarea
de noi așezări israeliene în Cisiordania
TEL AVIV 6 (Agerpres). — în
ciuda protestelor stîrnite pe plan in
ternațional. Israelul intenționează să
creeze noi implantări israeliene în
teritoriul de pe malul de vest al
Iordanului. După cum informează agentia Associated Press, ministrul
adjunct israelian al agriculturii a anunțat că, in următoarele 12 luni, gu
vernul urmează să construiască sau
să extindă 20 noi astfel de așezări.
Totodată, el a relevat că se urmăreș
te înființarea altor 57 noi implan
tări. pină in 1987. care să fie locui
te de aproximativ 60 000—80 000 de
evrei.
Aceste planuri ale cabinetului au atras critici din partea formațiunilor
politice de opoziție. Postul de radio
israelian a anunțat că doi deputați din
partea Partidului Muncii, membri ai
Comitetului pentru probleme externe
si securitate al parlamentului. Victor
Shem-tov și Yossi Sarid, au subliniat
că proiectele menționate agravează
situația din teritoriul de pe malul
de vest al Iordanului, adăugind că
vor prezenta comitetului o moțiune
de urgentă cerind încetarea comple
tă a creării de noi implantări. Pe
de altă parte, partidul Chinoui a apreciat că ultimele măsuri anunțate
creează obstacole în calea procesu
lui de pace, cerind. totodată. înceta
rea imediată a punerii lor în prac
tică.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Grupul țărilor arabe la O.N.U. a
înaintat președintelui Consiliului de
Securitate o scrisoare prin care cere
convocarea urgentă a consiliului pen
tru a examina chestiunea continuă
rii de către Israel a politicii de im
plantare de colonii in teritoriile arabe palestiniene ocupate — o gra
vă încălcare a legilor internaționa
le în general și a rezoluțiilor O.N.U,
adoptate în această problemă.
Cererea grupului țărilor arabe, pre-

zentată în numele său de delegatul
Marocului la O.N.U., se referă la
declarația unui reprezentant al mi
nistrului israelian al agriculturii, care
a spus că guvernul său intenționea
ză implantarea a -încă 20 de așe
zări israeliene în Cisiordania ocupa
tă. unde plănuiește ca. pină în 1987,
să stabilească 160 de asemenea așe
zări cu o populație de 100 000 de oameni.

CAIRO 3 (Agerpres). — Decizia gu
vernului Israelului de a înființa noi
implantări israeliene în Cisiordania
constituie o nouă încercare de a des
tabiliza procesul de pace din Orien
tul Mijlociu, se subliniază intr-un co
municat al Ministerului Afacerilor
Externe al Egiptului, difuzat de agentia .M.E.N.
JAKARTA 6 (Agerpres). — Indo
nezia si Pakistan au lansat un apel
la retragerea completă a trupelor is
raeliene din teritoriile arabe ocupa
te. precum și a „forțelor străine" din
alte zone ale Golfului — se arată in
comunicatul comun dat publicității la
încheierea convorbirilor dintre șeful
statului indonezian, Suharto, și pre
ședintele
pakistanez,
Mohammad
Zia-ul Haq, care a efectuat o vi
zită oficială de cinci zile la Ja
karta.

BEIRUT. — într-un interviu acor
dat agenției France Presse. Walid
Joumblatt, președintele Partidului
Socialist Progresist din Liban, a de
clarat că ciocnirile armate din zona
de munte de la est și sud-est de
Beirut riscă să antreneze o destabi
lizare în .întreaga țară. El a subliniat
că incidentele au izbucnit după inva
zia in această regiune'a armatei is
raeliene. O soluție nu este posibilă,
a estimat Walid Joumblatt. decît
dacă armata libaneză își asumă sar
cina asigurării securității in zonă.

I Agențiile de presa transmit:
VICTIME ALE MALNUTRIȚIE1. Aproximativ 40 milioane de copil din
America Latină mor in fiecare an, ca urmare a malnutriției - a declarat,
la Lima, Gerd Behrendt, reprezentantul în Peru al Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.0.). El a adăugat că 30
la sută din populația continentului latino-american, estimata la 358 mi
lioane de locuitori, tiăiește intr-o sărăcie ciuntă.
PREȘEDINTELE ARGENTINEI,
generalul Reynaldo Bignone, a afir
mat că țara sa este dispusă să în
treprindă toate eforturile pentru a
se ajunge la o soluție pașnică a di
ferendului privind Insulele Malvine
(Falkland), aflate in prezent sub

L

controlul Marii Britanii, transmite
agenția France Presse. Acum este
rindul Marii Britanii să-și manifes
te voința de a se conforma rezo
luției votate miercuri de către Na
țiunile Unite, a precizat el intr-un
mesaj radiodifuzat adresat națiunii.

A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Raportul prezentat de V. Grișin
la adunarea solemnă de la Moscova
MOSCOVA 6 (Agerpres). — în raa deschis noi orizonturi in fața 50■ portul prezentat la adunarea solem
cietății socialismului dezvoltat, a innă de la Moscova, consacrată celei
dlcat calea realizării efective a pude-a 65-a aniversări a Marii Revo
ternicului lui potențial economic,
luții Socialiste din Octombrie, V. Gritehnico-științific și spiritual, a oferit
șin, membru al Biroului Politic al
partidului și poporului un program
C.C, al P.C.U.S., prim-secretar al
concret și limpede de activitate nu
Comitetului orășenesc Moscova al
numai in cel de-al 11-lea cincinal,
P.C.U.S., a arătat că poporul sovietic
ci și pe perioada pină în 1990. în
intimpină cea de-a 65-a aniversare a
treaga viață a țării se desfășoară in
Revoluției din Octombrie într-o , prezent sub influența lui crescindă.
atmosferă de mare avint moral-poliReferindu-se la problemele inter
naționale, raportorul a subliniat ca
tic, prin noi fapte de muncă în lupta
pentru îndeplinirea prevederilor is
racterul pașnic al politicii externe
torice ale celui de-al XXVI-lea Con
sovietice, contribuția practică adusă
gres al P.C.U.S.
de U.R.S.S. la lupta pentru frînarea
cursei înarmărilor, consolidarea secu
Uniunea Sovietică realizează în
rității. a încrederii reciproce pe o
prezent o cincime din producția in
dustrială mondială. S-a innoit cali
bază justă, a jalonat principalele di
tativ baza țehnico-materială a agri
recții ale politicii externe sovietice
pe viitor.
culturii. A crescut considerabil pro
Relevind că, în ultimii ani, Uniu
ducția ei globală. Construcțiile capinea Sovietică a lansat importante
. tale au atins o amploare uriașă. în
inițiative de pace, a căror realizare
fiecare cincinal sint date în exploa
.ar putea stăvili acumularea armelor
tare mii de noi întreprinderi indus
aducătoare de moarte, iar apoi ar re
triale. noi magistrale de transport. De
asemenea, Uniunea Sovietică pășește
duce stocurile lor, vorbitorul a sub
liniat că nu există un tip de aimă
in primele rinduri ale progresului
pe care U.R.S.S. să nu fie gata să-l
tehnico-științific și culturii. Cresc in
limiteze sau să-l interzică pe baze
vestițiile statului pentru dezvoltarea
reciproce. Tocmai de pe aceste pozi
invățămintului public și a culturii.
ții U.R.S.S. urmărește să se ajungă Ia
Socialismul — a subliniat, de ase
înțelegeri constructive în cadrul ne
menea. vorbitorul — a oferit oame
gocierilor de la Geneva privind limi
nilor sovietici ceea ce orinduirea ca
tarea armamentelor, nucleare in Eu
pitalistă nu este capabilă să ofere :
ropa, privind limitarea și reducerea
increderea in ziua de mii'ne, dreptul
armamentelor strategice.
la muncă ferm garantat, invățăminîn încheierea
raportul
Viktor
tul și asistenta medicală gratuite, >
Grișin a spus : Oamenii sov< fi pri
noile relații dintre oameni, bazate pe
vesc cu încredere in viitor. . .eltultaprincipiile colectivismului și întraju
tele dezvoltării țării sbvietice in cei
torării tovărășești^ avind o uriașă va
65 de ani constituie :p, 'mărturie in
loare socială, ale participării active a
contestabilă a justeței' ț . viabilității
maselor Ia conducerea treburilor sta
învățăturii marxist-lenini^'-e. a jus
tului și societății.
teței căii alese de noi. Ne așteaptă o
Principalul rezultat social-politic al
muncă încordată, creatoare pentru
drumului parcurs de patria Iui Oc
traducerea in viață a țelurilor nobile
tombrie îl constituie edificarea socia
și umaniste ale construcției comu
lismului dezvoltat, crearea statului
niste.
socialist al întregului popor. El se
bazează pe alianța trainică dintre
clasa muncitoare, țărănime și inte
lectualitate.
Noul președinte
O contribuție inestimabilă la ela
al Camerunului
borarea creatoare și transpunerea in
viață a politicii partidului nostru în
a
depus jurămîntul
țară și pe arena internațională — a
spus el — o aduce Leonid Breinev,
YAOUNDE 6 (Agerpres). — Noul
secretarul general al C.C. al P.C.U.S..
președinte al Camerunului, Paul
președintele Prezidiului Sovietului
Biya, a depus jurâmîntul, sîmbătă,
Suprem al U.R.S.S. Un important ja
preluind oficial funcția supremă [in
lon istoric in viața societății sovieti
stat, in urma demisiei din motive de
ce l-a constituit cel de-al XXVI-lea
sănătate a lui Ahmadou Ahidjo,
Congres al P.C.U.S. în centrul hotătransmite agenția Reuter.
ririlor acestuia se află omul muncii,
fostul șef al statului va rămîne In
nevoile și trebuințele lui. Congresul
continuare președinte al Partidului
Uniunea Națională Cameruneză, pre
cizează sursa citată.

~i

HANS-DIETRICH
GENSCHER,
ministrul afacerilor externe -al
R.F.G., a fost reales președinte al
Partidului Liber-Democrat in cadrul
congresului partidului.
ECONOMIA MONDIALA va cu
noaște 0 criză similară maj-ii dep'reAttțnl'din anii ’30 in căzu] că pu
se va renunța la practicile comer
ciale protecționiste. a declarat, la
un seminar organizat la Mtinchen,
Karl Heinz Narjes, membru al
Comisiei Pieței comune. In acest
context el și-a exprimat temerea
în legătură cu Înăsprirea măsuri
lor protecționiste ale S.U.A. in ra
porturile sale cu Piața comună.

„CARE APRECIAȚI A FI PRINCIPALUL PERICOL IN LUMEA DE ASTAZI?"
tema

unei

anchete de

presă

în țările occidentale

și

un

® „CARE ESTE CEL MAI SERIOS MOTIV DE NELINIȘTE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ȘI PENTRU ȚARA
DUMNEAVOASTRĂ ?“
© „CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE PRINCIPALA
CAUZĂ A ÎNCORDĂRII DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ ?“

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Co
misia Pieței comune a prezentat gu
vernelor celor zece țări membre un
amplu document in problemele fblosirii forței de muncă, ale șomajului, care afectează la ora actuală
peste 11-milioane persoane.
Raportul atrage atenția în mod
deosebit asupra situației tinerilor
______
fără locuri de muncă, precum și asu
pra faptului că perspectivele econo
mice pentru anul 1983 nu sint deloo
încurajatoare, ceea ce va însemna un
surplus de un milion la uriașa arma
tă de șomeri din țările Pieței co
mune.

c/e t/umâztea

răspuns categoric

S. O. S., sosiile!

INARMĂRIL
Opt cunoscute cotidiene occidentale de mare tiraj, ziarul american
„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" și ziarele vest-europene „FINAN
CIAL TIMES" (Anglia), „LE MATIN" (Franța), „IL SOLE - 24 ORE" (Italia),
„N.R.C. HANDELSBLAD" (Olanda), „AFTENPOSTEN" (Norvegia), „EL PAIS"
(Spania), „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" (R.F.G.) au organizat,
împreună cu Institutul Atlantic (un centru de studii și cercetări cu sddiul la
Paris) și Institutul de sondare a opiniei publice Louis Harris, o amplă și
inedită anchetă, care s-a desfășurat simultan in rindurile populației din
cele opt țări respective, participanții fiind solicitați să răspundă Ia douâ
principale întrebări :

Problema șomajului
examinată în C.E.E.

Anrss" Buildup
Worries Europeans
QUESTION £ Which <?f ‘he îoUowing ore your
greatest concftn’ș tor yourseif and yeur country ț

/

Uo comentariu elocvent pe mar
ginea sondajului „Amplificarea
eforturilor de înarmare ale
S.U.A. neliniștește pe (vest)europeni"

de îngrijorare, după cum arată re
CHELTUIELILE MILITARE, partiConcluziile anchetei sint profund
zultatele sondajului din Italia (62 la
cipanții
fiind
întrebați
(desigur,
cu
semnificative prin faptul că, dincolo
sută). Anglia (40 la sută), R.F.G. (38
nedisimulată
ironie
!)
dacă
nu
apre

de părerile politice, de virsta sau
la sută).
ciază aceste cheltuieli ca fiind
ocupația celor care au participat la
La fel de semnificative sint și răs
„inadecvate", respectiv, „prea mici".
sondaj, s-a evidențiat un larg con
punsurile la cealaltă- principală în
sens asupra problemelor apreciate . Răspunsul este profund incriminato
trebare, referitoare la cauzele încor
rul pentru cei care propovăduiesc șl
ca fiind in momentul de față cele
dării internaționale. In această pri
determină escalada continuă a buge
mai amenințătoare, și anume : cursa
vință deosebit de interesant este
telor de război : doar 5 la sută din
înarmărilor, șomajul, inflația, ș'i,
faptul că, în afara cursei înarmări
francezi, olandezi, norvegieni au dat
alături de acestea, rata ridicată a
DOBINZILOR
lor,
PROBLEMA
CLEK.
’—LTT.
un
răspuns
afirmativ
și
chiar
și
in
dobinzilor.
ÎNALTE apare ca unul din princi
S.U.A. procentajul nu atinge decit
Nu intimplător, comșntînd pe pri
palii factori incriminați : 50 la sută
9 la sută, restul considerînd că intrema pagină rezultatele sondajului,
din francezi și-au exprimat părerea
barea este o glumă, Este și normal,
„International Herald Tribune" își
că nivelul ridicat al dobinzilor prac
dacă ne gindim că’' bugetul militar
intitulează articolul : „AMPLIFICA
ticate de S.U.A. reprezintă un ele
american a atins astronomica cifră
REA EFORTURILOR DE ÎNARMA
ment care amenință serios stabilita
RE ALE S.U.A. NELINIȘTEȘTE PE • de 178 miliarde de dolari. „Eventua
tea internațională. Se dovedește,
litatea ipotetică că s-ar cheltui prea
(VEST) EUROPENI". Așa cum re
așadar, încă o dată, in ce măsură
puțin pentru înarmări este ultima
levă autorul articolului,, comentato
preocupă această problema nu numai
Pe lista preocupărilor în toate țările
rul și analistul politic Joseph Fit
țările slab dezvoltate (a căror dato
unde s-a. desfășurat sondajul", co
chett, „armele nucleare
(respectiv
rie externă a atins nivelul incredi
mentează J. Fitchett, și laconismul
proiectele de amplasare a noilor ra^
bil de 600—800 miliarde de dolari
acestui comentariu spune totul.
chete nucleare — n. r.) reprezintă
tocmai datorită spiralei vertiginoase
un foarte serios motiv de îngrijorare,
a ratei dobinzilor), dar chiar și state
Pe măsură ce cheltuielile militare
cei mai preocupați fiind olandezii,
cu un înalt nivel de dezvoltare eco
sporesc. în aceeași proporție crește
ceea ce, desigur, nu constituie o
nomică, cum este Franța.
și ȘOMAJUL, realitate ce-și găsește
surpriză dacă ținem seama de am
reflectare în îpgrijorarea unanim
In aceq^și ordine de idei, ca să
ploarea demonstrațiilor antinucleare
cităm țn continuare concluziile zia
împărtășită in toate ștatele' aminti
din Olanda (tocmai ca o recunoaș
ristului american, „activitatea S.U.A.
te : pentru nu mai puțin de 75 Ia
tere a acestei realități propagarea
sută din vest-germani și spanioli. 69
ca supcrputerc in țările lumii a
tot mai intensă în întreaga lume oc
la sută din francezi și 68 la sută din
treia constituie un alt grav motiv de
cidentală a curentului împotriva ar
englezi, șomajul reprezintă cea mai
preocupare", care este pus în legă
melor atomice a primit, în presa in
serioasă preocupare, conflrmind gra
tură cu instabilitatea mondială.
ternațională, așa cum bine se știe,
vitatea unul fenomen ce nu-și are
în fine, „neliniștea (unor cercuri
denumirea de „olandită").
neoficiale americane — n. r.) în le
precedent in ultima jumătate de
secol.
,
în mod firesc și în strinsă legătură
gătură cu mișcările neutraliste si
Deopotrivă cu șomajul. însoțitorul
pacifiste vest-europene a fost total
cu neliniștea provocată de acumu
ei
permanent,
INFLAȚIA,
adaugă
respinsă ca nefondată"," relevă mai
larea armamentului nuclear, sonda
poveri și mai apăsătoare pe umerii
departe „International Herald Tri
jul de opinie indică serioasa preocu
maselor de cetățeni. 50 Ia sută din
bune". în' același timp, vest-euro
pare existentă în Franța, Italia, Soafrancezi, de pildă, sau 46 la sută din
penii resping in proporție de 59 ia
nia (42 la sută din totalul celor an
italieni impărtășindu-și adînca pre
sută (R.F.G ), 53 la sută (Norvegia),
chetați) ca și în alte țări in'privința
POSIBILITĂȚII IZBUCNIRII UNUI
ocupare față de această situație. ' 51 la sută (Olanda) etc. opinia unor
CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII ȘI
cercuri din S.U.A., in sensul că Eu
RĂZBOI GENERALIZAT, cu conse
A VIOLENȚEI în țările occidentale,
ropa occidentală nu ar contribui in
cințe imprevizibile.
ca
urmare
a
șomajului
și
inflației,
mod echitabil la cheltuielile militare
Printre posibilele motive de neli
este, de asemenea, un serios motiv
ale alianței atlantice.
niște, organizatorii s-au referit și la
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Lo întrebarea „Care este principalul dumneavoastră motiv de preocu
pare
- vest-europenii răspund fără echivoc : șomajul șl inflația •
Comentînd la rindul său rezulta
tele anchetei, cotidianul parizian
„LE MATIN" se oprește îndeosebi
tocmai asupra acestor din urmă as
pecte, subliniind „diferențele sensibile de opinie dintrc Franța și
S.U.A.. francezii punind in lumina
amenințarea pe care o reprezintă
dobinzile ridicate americane și insis-

tind asupra aspectului economic al
problemei, in timp ce americanii
stăruie asupra problematicii mili
tare". Este o situație, opinează coti
dianul francez, care evidențiază „lip
sa reciprocă de iluzii a (vest)europenilor și americanilor in ce privește
relațiile in interiorul alianței atlantice“.

Fără îndoială, pe marginea sondajului de opinie realizat in cele
opt țări se pot trage multe concluzii, inclusiv in legătură cu raportu
rile interatlantice. Principala concluzie privește insă convergența pă
rerilor asupra marilor primejdii pe care le implică continuarea com
petiției înarmărilor, cu efectele ei pe plan politic — accentuarea
tensiunii, spectrul tot mai amenințător al războiului — și pe plan
economic — șomajul, inflația, dobinzile ridicate — realități ce evi
dențiază, o dată mai mult, necesitatea de a se adopta neîntirziat acele
măsuri pe care le dictează rațiunea și luciditatea, pentru a se pune
sub control evoluții ce ar putea avea consecințe din cele mai nefaste
pentru prezentul și viitorul umanității.
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„PrivițLJ și... urmați-le exemplul I". Priviți-I pe Winston Chuț șll,
resuscitat, consumind deliciosul iaurt cu zmeură - și cereți iaurt î. Ia
băcanul din colț. Uitați-vă la Marlene Dietrich cu ce pastă se spălă
pe dinți — și cumpărați la fel !
Emisiunile T.V., jurnalele cinematografice, revistele ilustrate, afișele
de pe garduri il arată pe John F. Kennedy lăudînd cămășile „Arrow",
așa cum Jimmy Carter, cunoscut ca nefumător, apare pufăind țigările
mentolate „Salem", în timp ce Henry Kissinger prezintă praf de copt
pentru budinci. Bineînțeles, personajele nu sint autentice - este vorba
de dubluri sau, cum se mai numesc, sosii, adevărate copii ambulante
parcă trase la indigo după celebritățile originale.
Intr-o primă generație, sosiile au fost utilizate in scopuri serioase,
de pildă în anii celui de-al doilea război mondial sosii ale lui Eisen
hower sau Montgomery se lăsau „văzute" în locuri sau ipostaze de natură să deruteze serviciile secrete inamice asupra intențiilor reale.
După perioada eroică, noua generație a sosiilor a înflorit în era
comercială, invedind publjcitatea occidentală. Unde a prezenta un
înalt prelat ’eligios făcind reclamă unei paste contra bătăturilor nu este
considerat un gest ireverențios, lipsit de tact, decență sau bun simț.
Reclama este sufletul comerțului, iar sosiile au devenit sufletul reclamei.
Ceea ce l-a inspirat pe un as al publicității americane. Ron Smith,
să creeze societatea „Celebrity Look-alike" — care închiriază sosii, utili
zabile ia comanda clientului. Fiima are ramificații largi, și-a creat
sucursale la Londra, Tokio, Paris, dispune de o colecție de sute de
dubluri, recrutate din toate mediile (un „Cassius Clay" a fost tinichigiu
șomer, un „Chades Bronson" — învățător concediat, o „Marilyn Monroe”
- casnică scăpătată). Total este să semene fizic cît mai bine cu ori
ginalul, pe care il copiază la mimică, ținută, mers, îmbrăcăminte (sosia
președintelui S.U.A. chiar și-a botezat nepoții cu nume identice cu ale
nepoților acestuia).
Desigur, perspectivele firmei Iul Ron Smith sint deosebit de largi.
Pentru calmarea opiniei pu-blice, strategii războaielor atomice „pre
ventive" sau „limitate" și-ar putea trimite sosiile să predice, de la
amvoanele bisericilor, iubirea între oameni Acei senatori care au vo
tat pentru reluarea producției de arme chimice ar putea apărea in
rolurile de promotori ai spray-urilor pentru parfumat încăperile, prota
goniștii creditelor militare s-ar putea lăsa filmați lingă „cutia milei”
ca agenți âi societăților de binefacere sau făcind chetă pe străzi în
scopuri filantropice, iar generalii N.A.T.O. — conducînd manifestații con
tra amplasării euro-rachetelor.
Mai periculoase sint insă sosiile de a treia generație — respectiv
prin extensiunea la omonime. Prin core răposatul general Pershing a
reînviat sub înfățișare de rachetă, la fel ca zeii mitologiei Pluto și Haăes,
așa cum Poseidon s-a reîncarnat ca submarin nuclear, iar Nimrod vinătorul ca bombardier naval.
Iar pericolele crefc, chiar zilele acestea Edward Teller (personal, nu
sosia lui) nemulțumit cu alocarea a doar 1.07 miliarde dolari De 1983
o solicitat la cel mai înalt nivel sporirea fondurilor pentru cercetările in
domeniul unor noi arme nucl.ecre - și ele de „a treia generație" — cu
cimp electromagnetic, laser și neutroni rapizi.
Proiecte care amenință întreaga planetă - cu atît mai periculoase
cu cît nu se știe dacă din galantarele firmei lui Ron Smith sau, in gene
ral, din galaxie ori univers, se va putea procura vreo sosie a globului.
De aceea, unica soluție este zădărnicirea respectivelor proiecte. De
către oamenii simpli, prin acțiunea lor directă și unită.
A lor proprie, nu a sosiilor - căci popoarele nu pot avea înlocui
tori sau dubluri.

R. CAPLESCU
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