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Astăzi, la Ctadio și T. V.
Astăzi, in jurul orei 8,45 posturile noas

tre de radio șl televiziune vor transmite 
ceremonia plecării delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Populare Po
lone, condusă de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secrctar al Comitetului Central al 
Paii iiu ui Muncitoresc Unit Polonez, și 
Jozcî Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Parti- 
lului Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, care la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a făcut o vi
zită oficială de prietenie in țara noastră.
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VIZITA DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE
A REPUBLICII POPULARE POLONE

MITINGUL PRIETENIEI ROMANO-POLONEZE DIN CAPITALĂ
Marea sală a Palatului Re

publicii a găzduit, joi după- 
amiază, mitingul prieteniei ro- 
mâno-poloneze, organizat cu 
prilejul vizitei oficiale pe care 
o face in țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și 
a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, de
legația de partid și guverna

Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvînfarea tovarășului
WLADYSLAW GOMULKA

Dragi tovarăși și prieteni,

De cîteva zile, tovarășii Wla
dyslaw Gomulka, prim-secietal
ai Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de M:- 
mștii al Republicii Populai e 
Polone, și alți conducători ai 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și ai guvernului Republi
cii Populare Polone sint oas
peții țării noastre. Oamenii 
muncii din România au pri
mit cu simpatie și caldă ospi
talitate tovărășească pe solii 
poporului polonez. Doresc ca și 
cu prilejul acestui miting con
sacrat prieteniei româno-polone 
să adresez. stimaților noștri 
oaspeți — și, prin ei. între
gului popor polonez — un cald 
.salut din partea poporului ro
mân, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a gu\ci
nului Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In cursul zilei acesteia am 
semnat noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă — eveniment deosebit 
de important în evoluția as
cendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilate
rală dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. (Vii a- 
plauze). Continuînd în con
dițiile de azi prevederile 
vechiului tratat — care a 
avut un rol de seamă în în
tărirea prieteniei și colaboră
rii româno-polone — actualul 
Tratat înscrie o nouă și im
portantă pagină în cronica re
lațiilor de solidaritate frățeas
că dintre cele două țări și po
poare. Pornind ce la realiză
rile ambelor popoare în edifi
carea noii orînduiri, de la sta
diul la care au ajuns raportu
rile dintre ele, ținînd seama 
de schimbările petrecute in 
viața social-politică contempo
rană europeană și in lume, 
noul Tratat stabilește cadrul și 
coordonatele de bază ale dez
voltării in continuare a cola
borării. alianței și prieteniei 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă. (Aplauze).

Forța și viabilitatea prevede- 
riloi înscrise în Tratatul pe 
care l-am semnat azi rezidă in 
comunitatea orînduirii sociale 

mentală a Republicii Populare 
Polone.

Desfășurat sub semnul tradi
ționalei prietenii dintre poporul 
român și poporul polonez, al re
lațiilor frățești dintre cele două 
țări, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, mitingul a reunit 
mii de reprezentanți ai oame
nilor muncii din București, 

a celor două țări, a țelurilor 
și aspirațiilor lor fundamentale, 
in dorința celor două popoare 
de a coopera activ pe drumul 
socialismului, progresului și 
păcii. (Aplauze).

Raporturile de prietenie și 
colaborare româno-polone au 
bogate tradiții in lupta secu
lară dusă de cele două popoare 
pentru apărarea și afirmarea 
ființei lor naționale, pentru li
bertate și progres. Partidele 
comuniste, forțele revoluționare 
din cele două țări au militat 
întotdeauna pentru întărirea Și 
dezvoltarea legăturilor româno- 
polone, au acționat solidar in 
lupta împotriva exploatării și 
asupririi. împotriva impe
rialismului. a fascismului, 
pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor

încheierea convorbirilor 
oficiale româno-poloneze

Joi dimineața, la Consiliul de 
Stat s-au incheiat convorbirile ofi
ciale intre delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Polone.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., llie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte ol 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mânescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almâșan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
miniere și geologiei, Vasile Vlad 
și Ion Florescu, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae Eco- 
bescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Grigore Băr- 
gâoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colabora
re și cooperare economică și teh
nică, Tiberiu Petrescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro

precum și personalități marcan
te ale vieții științifice șl cul
turale, generali, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai. Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi mili- 

populare. Prietenia româno-po- 
lonă s-a ridicat pe o treaptă 
calitativ superioară și a că
pătat un conținut nou in anii 
de după eliberarea țărilor noas
tre de sub jugul fascist, în pe
rioada construirii socialismului.

In ultimul sfert de veac, Ro
mânia a obținut progrese sub
stanțiale pe calea dezvoltării 
economice și sociale, și-a sporit 
considerabil potențialul mate
rial și spiritual. Dintr-o țară 
cu o industrie slab dezvoltată 
și o agricultură înapoiată, Ro
mânia a devenit astăzi un stat 
cu o economie dinamică în curs 
de modernizare, cu o știință 
și cultură înfloritoare, cu un 
nivel de viață în continuă
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mânia la Varșovia, George Marin, 
director in Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea poloneză au luat 
parte tovarășii Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Jozef Cyran
kiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Bo
leslav/ Jaszczuk, membru al Biiou- 
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Adam Willmann, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la 
București, Stanislaw Trepczynski, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.U.P., șef de secție la C.C. 
al P.M.U.P., Marian Renke, mem
bru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.M.U.P., Wladyslaw Napie- 
raj, director in Ministerul Aface
rilor Externe.

In ultima zi a convorbirilor, 
desfășurate intr-o atmosferă prie
tenească, de deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc, cele 
două delegații au procedat la 
un larg schimb de vederi in pro
bleme actuale ale situației inter
naționale.

(Agerpres) 

tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră.

La miting au asistat șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Faldurile drapelelor Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone împo
dobeau fundalul sălii, incadrind 
urarea, înscrisă în limbile ro
mână și poloneză: „Trăiască

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarășe și tovarăși,

îmi revine cinstea de a vă 
saluta în numele delegației de. 
partid și guvernamentale po
loneze. La invitația organelor 
superioare de partid și de stat 
ale României socialiste, am so
sit la dumneavoastră intr-o vi
zită de prietenie. In timpul 
șederii noastre de cîteva zile 
în țara dumneavoastră, oamenii 
muncii din București ca și din 
Craiova, unde am fost, au ma
nifestat față de noi, reprezen
tanții poporului polonez, senti
mente sincere și profunde de 
prietenie, ne-au arătat nenu
mărate dovezi de simpatic și 
frăție. Permiteți-mi să exprim 
de la această tribună recunoș
tința fierbinte pentru primirea

Semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă

In după-amiaza zilei de 12 no
iembrie, la Consiliul de Stat a 
avut loc solemnitatea semnării 
Tratatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.

Tratatul a fost semnat, din 
partea română, de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri ; din partea polo
neză de tovarășii Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, llie Verdeț, Flo
rian Dânălache, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Dumitru Popa, 

prietenia, colaborarea și alianța 
frățească dintre poporul român 
și poporul polonez!"

La ora 16,45, în aplauzele a- 
sistenței, iau loc în prezidiu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Wladys
law Gomulka, prim-secretar al 

frățească a delegației noastre, 
și, în același timp, să vă trans
mit dumneavoastră și întregu
lui popor muncitor din Repu
blica Socialistă România un 
salut cordial din partea Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și a 
guvernului Republicii Populare 
Polone, din partea întregului 
popor polonez. (Aplauze puter
nice).

Cu puțin timp în urmă am 
semnat Tratatul de colaborare, 
prietenie și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Socialistă 
România. Acest tratat exprimă 
voința de a întări pe mai de
parte prietenia și alianța care 
unesc cele două state ale noas
tre și care rezultă din comu
nitatea orînduirii sociale și din

Dumitru Popescu, Ștefan Voitec, 
Mihai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mânes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Ion Circei, Vasile Vlad, Mihai 
Bujor Sion, Ion Florescu, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Polonă, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului.

Au luat parte tovarășii Boles- 
law Jaszczuk, Mieczyslaw Jagielski, 
Adam Willmann, Jaromir Oche
duszko - membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone, Sta
nislaw Trepczynski, șef de secție 
la C.C. al P.M.U.P,, Marian Ren
ke, adjunct de șef de secție ia 
C.C. al P.M.U.P., și alte persoa
ne oficiale care însoțesc delega
ția poloneză.

După semnarea Tratatului, in 
aplauzele celor prezenți, condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări și-au strins căldu
ros miinile.

(Agerpres) 

Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, Jozef Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, care, cu 
cîteva minute în urmă, au sem
nat Tratatul de prietenie, co-

(Conliniiare în pag. a 3-a)

interesele fundamentale ale Po
loniei și României.

Tratatul anterior încheiat in 
urmă ou peste 20 de ani — in 
anul 1949 — s-a dovedit pe de
plin corespunzător. Actualul 
Tratat prevede noi posibilități 
și noi sarcini, care rezultă atit 
din realizările celor două state 
frățești, cit și din schimbările 
ce au avut loc sub influența 
puternică a socialismului în 
Europa și în lume.

Tratatul polono-român, ca și 
alte tratate încheiate între alte 
țări socialiste, pornește de la 
principiile internaționalismului 
socialist, egalității in drepturi, 
avantajului reciproc, și ajuto
rului prietenesc. Tratatele în
cheiate între diferitele state so
cialiste exprimă năzuința justă 
de a îmbina interesele naționale 

- cu interesele și aspirațiile co
munității socialiste. a cărei 
dezvoltare și unitate constituie 
cel mai important sprijin al 
statelor și popoarelor noastre 
in lupta împotriva imperialis
mului — pentru pace, libertatea 
popoarelor și socialism. Acest 
caracter îl are și tratatul po
lono-român. semnat acum. (A- 
plauze prelungite).

In perioada de cotitură, cind 
sub loviturile eroicei armate 
sovietice și ale armatelor popu
lare de eliberare, care au lup
tat umăr la umăr cu armata 
sovietică pe frontul decisiv al 
războiului, a pierit cel de-al 
III-lca Reich hitlerist, au fost 
hotă rite problemele fundamen
tale ale viitorului nostru. Au 
avut loc schimbări ireversibile 
în domeniul social și al orîn
duirii sociale care au dus la 
eliberarea energiei creatoare a 
maselor populare. Au apus 
pentru totdeauna vremurile 
cînd în noțiunea de ,.Europa 
orientală11 intrau, state și stă
tulețe. pe t care puterile impe
rialiste le tratau ca proprii 
semicolonii și le foloseau ca in
strumente in politica lor anti- 
sovietică. Dezvoltarea dinami
că a economici, învățământu
lui și culturii, marile cuceriri 
sociale. întărirea noilor forme 
ale orînduirii și relațiilor so- • 
cialc — toate acestea sînt cu
ceriri ale acestei perioade fără 
egal atit in istoria Poloniei, 
cit și a României. O deosebită 
importanță pentru realizarea a- 
cestor sarcini mărețe a avut co
laborarea bilaterală și mullila-

(Continuare în pag. a 3 a)
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Cu planul 
cincinal îndeplinit

D epoul C.F.R. Petroșani
Colectivul Depoului dr. locomotive C. F. R. Petroșani ra

portează indepliniiea, la 10 noiembrie a.c., a sarcinilor de 
transport prevăzute pentru anii 1966-1970, succes merituos ce 
se datorest bunei activități desfășurate de mecanici și fochiști, 
de întregul colectiv de muncă, sub conducerea organizațiilor 
de partid, in toți anii cincinalului.

Numai in primele 10 luni ale anului in curs s-au realizat 
economii la prețul de cost, in raport cu depășirea planului, in 
valoare de 257 000 lei, productivitatea planificată a fost reali
zată in proporție de 104,76 la sută, consumul specific a tost 
redus, in această peiicadâ, cu 6,26 Ia sută, ceea ce repre
zintă o economie de 761 tone combustibil convențional.

Realizarea cu 50 de zile înainte de termen a sarcinilor 
planului cincinal permite ca pină la sfirșitul anului harnicul 
colectiv de muncă ol depoului să transporte peste prevederi 
500 trenuri de marfă și 350 trenuri de persoane pe distanța 
Petroșani - Simeria.
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CONFERINȚE

I
1J

I

ai In scopul informării oameni- 
î! lor muncii asupra politicii ex
il terne a partidului și statului 
II nostru, in baza programului de
■ ! activitate al comisiei de propa- 
î! gandă, invățămint, știință și
■ î cultură de pe lingă Comitetul
■ i municipal de partid, in lunile
■ ■ noiembrie-decembrie a.c., in
■ i fața membrilor de partid și a
■ i celorlalți oameni ai muncii din
• I municipiu vor fi expuse urmă-
• i toarele conferințe : „România
■ ; - factor activ in lupta pentru
• • pace și securitate internațio
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nală", „Respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta - factor impor
tant in asigurarea păcii" și 
„Colaborarea și alianța fră
țească a României cu țările 
sistemului mondial socialist".

Conferințele vor fi expuse de 
către membri ai Comitetului 
municipal de partid in adunări 
generale ale organizațiilor de 
bază precum și la Casa de 
cultură, cluburi și cămine cul
turale.

RECEPȚIA
OFERITA DE DELEGAȚIA 

POLONEZĂ
Joi seara, delegația de partid ;i 

guvernamentală a Republicii 
Populare Polone, condusă de to
varășul Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, și tovarășul Jozef Cyrankie
wicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, au oferit o 
recepție în onoarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Românii.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, llie Verdeț. Ma
xim Berghianu, Florian Dănălachs, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas,
Manea Mănescu, Dumitru Popa,
Dumitru Popescu, Leonte Ră'itu,
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu,
Stefan Voitec, Petre Blajovici. Ion 
Stanescu, precum și Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor externe, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul Ro
mâniei in Republica Populară Po
lonă, membri ai C.C. al P.C.R., ai 

Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții ten 
trale și organizații obștești, oamer.i 
de știință și cultură.

Au luat parte Boleslaw |a-- 
czuk, membru al Biroului Politi., 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Mieczyslaw Jagielski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Adam Will
mann, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Jaromir Oche- 

'duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București — 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Polone, precum și alte per
soane oficiale care însoțesc dele
gația poloneză.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

înaintea începerii recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale. 
celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosfera caldă, prietenească.

Tovarășul 
Jozef Cyrankiewicz 

a făcut o vizită 
protocolară 
tovarășului 

Ion Gheorghe 
Maurer

Joi după-amiază, tovarăș j1 
Joz.el Cyrankiewicz. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, a făcut o vi
zită protocolară tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Cu acest prilej, în numele to
varășului Wladyslaw Gomulka 
și al său personal, tovarăș il 
Jozef Cyrankiewicz a adresai 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
cele ntai călduroase urări de 
bine și însănătoșire grabnică.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a luat parte / Corneliu 
Mănescu, ministrul ailcerilor ex
terne.

Cerințe mari în fața colectivului sectorului III al minei Lonea :

Creșterea randamentului la frontale, 
folosirea productivă a timpului de lucru

Dintre loturile nesatisfâcătoore 
ale octivității sectorului III de la 
E. M. Lonea, două se individua
lizează mai cu seamă : pe de o 
parte, indicatorul productivității 
muncii in abatajele frontale, care 
se situează la un nivel scăzut, 
iar pe de altă parte, prezența la 
lucru în vederea prestării schim
bului, unde se raportează zilnic 
un număr mare de nemoti- 
vate, învoiri etc.

După cum s-a mai relatat in 
coloanele ziarului, recent, la unul 
dintre fronturile lungi ale secto
rului III a început să se aplice 
sistemul de podire cu schelet 
metalic de platbandă, ca element 
de rezistență a poditurii, in sco
pul creării unor condiții îmbună
tățite pentru extragerea cărbune
lui clin feliile inferioare. Nod? 

tehnologie este pe cale de a fi 
extinsă. Dar randamentele obți
nute in frontale, pină in prezent, 
per ansamblu, sint departe de a 
da satisfacție ; acestea consem
nează cifre cu mult sub „cota" 
dotării, a posibilităților existente. 
Astfel, media realizărilor pe luna 
octombrie a.c. este cuprinsă abia 
intre 5,01 tone/post, la abatajul 
frontal nr. 67 (brigada condusă 
de loan Cojocaru) și 5,25 tone/ 
post la frontalul nr. 68 (brigada 
lui Simion Balea), ceea ce - să 
recunoaștem - e mult prea pu
țin față de 7-8 tone/post, cit se 
prevăzuse să se atingă într-o 
primă fază... „Podirea cu plasa 
metalică specială, schimbarea 
neîntirziotă a transportoarelor 
TR-2 cu TR-3, consolidarea tem
porară, cel puțin, a sterilului, 

prin umectarea zonei exploatate, 
care va asigura un tavan mai 
consistent, moi puțin curgător 
- ne-a declarat ing. Petru Stupu, 
șeful sectorului — sint principa
lele inițiative luate, ce trebuie 
duse corect (s. n.) pină la ca
păt, cit mai grabnic cu putință, 
pentru ca productivitatea muncii 
să nu mai ridice problemele de 
azi... Evident, se impune să nu 
pierdem nici o clipă din vedere 
necesitatea continuării omogeni
zării formațiilor de lucru antre
nate în executarea lucrărilor de 
abataj respective... In adunările 
recente de dare de seamă și ale
geri in cadrul organizațiilor de 
bază, cu ocazia „zilei brigadieru
lui",. comuniștii au arătat lipsa 
acută de transportoare cu ra- 
clete, pinioane, piese de schimb. 

care au fost cerute Centralei de 
multă vreme, in repetate rinduri, 
și nu s-ou dat...

Centrala cărbunelui Petroșani 
trebuie să-și spună cuvintul răs
picat, concret in această privin- 
tâ, printr-o aprovizionare reală, 
sigură...

In altă ordine de idei, din 
cele constatate la fața locului, 
s-a dedus că, în perioada care 
urmează, in atenția corpului teh
nic, ingineresc și mediu, este ne
voie să stea necondiționat cali
tatea realizării tavanului artifi
cial la frontale, pentru că, de 
modul de execuție a acestui o- 
biectiv, vor depinde rezultatele 
viitoare. Asistența tehnică se r ~ 
îmbunătățită, trebuie să crească 
exigența și răspunderea celor 
chemați să dea conținut concret 

acestei importante îndatoriri. 
Subliniem cu insistență faptul ca 
atare, pentru că s-au petrecut 
multe surpări, care au atras după 
sine pierderi însemnate de pro
ducție. Șefii de brigadă, maișl.ii 
trebuie să releveze oamenilo» ae 
care-i coordonează, ori de .ite 
ori se ivește prilejul, imperot'v.ji 
efectuării corespunzătoare a lu
crărilor prevăzute de tehnologia 
din abatajele frontale, căci numai 
astfel se va ajunge la o scădere 
considerabilă a volumului de 
muncă fizică la feliile următoare, 
la dispariția unor operațiuni su
plimentare neproductive (moala-

Ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 4-a)
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„ÎN VIATĂ,
TOTU-I SA FII OM"

• De 20 de ani, mereu primul ales

• ,,Principiul muncii melc — co- 

laborarea“

@ Salt prin generații în meseria 

de miner

• Fapte nespectaculoase, dar cu 

cită rezonanță...

1

La comitetul de partid ol mi
nei Petrila ne-om angrenai in 
discuții aprinse. Subiectul : oa
menii minei și vrednicia lor. Prin 
față ne-cu defilat profilele ima
ginare ale multor mineri petri- 
leni care se înfruntă cu strofe
le strălucitoare si dure de căr
bune, cate doboara recorduri, 
care-i învață și pe alții meserie, 
ii învață să muncească, să ’ie 
comeni. Discuția s-a oprit, după 
un timp, in jurul unui nume. Ci
neva l-a caracterizat complet m 
puține cuvinte :
- Sâ fii ales 29 de ani la 

rind secretar de partid înseamnă 
co tovarășii de muncă te prețu
iesc, că văd in tine exemplul 
mereu viu, că iti opreciază ale
rtele, că sini conștienți de certi
tudinea izbinzilor. Așa ce'O nu-i 
Io indemîna oricui.

Intr-adevăr. Să fii 20 de u"'i 
la rmd alesul comuniștilor dintr-un 
colectiv de muncă, este un top 
pe cit de semnificativ, pe atil de 
normal pentru minerii petrileni. 
. In frunte cu tovarășul secretar 
de partid al sectorului am în
vins mulie greutăți. El ne-o învă
țat întotdeauna să prețuim mun
ca, să prețuim binele. Cum să 
nu-l stimezi ? Cum să nu-l alegi 
mereu călăuză ? Puteți să "tați 
de vorbă cu el. Si dacă cunoaș
teți la oameni vă veți convinge 
că nu exagerez cu nimic".

Aceste cuvinte ferme de minei 
mi-ou stirnit mai mult curiozita
tea de a-l cunoaște pe acest 
om, pe acest secretar de porlid. 
Am intrat cu sfială in biroul șe
fului sectorului II. Bănuiam că 
va fi acolo și omul pe core-l cău
tam. Mu era. Adjunctul șefului 
de sector, tinărul inginer Beno- 
ne Cosfinoș mi-a spus că-i in 
mină, dor că trebuie să iasă 
Se ODropia ora încheierii șutului. 
_Dacă-î vorbo să-mi spun păre
rea desore dînsul. oflați că este 
un m^ol de vrednicie, pricepere 
și conștiinciozitate — ne spunea 
inginerul Benone Costinaș. Moi- 
stru cu multe carate, foorte bun 
orqonizotor al muncii, calculat, 
sever cu sine și cu subalternii ; 
multora ne-o fost bun părinte și 
sfătuitor".

Nu peste mult timp, in ace
lași birou, m-am aflat față în 
foță cu omul ce-mi fusese reco
mandat în otitea superlative. 
Un om puternic, sănătos, pe care 
munca aspră de miner, de 31 de 
ani, nu l-o șubrezit. Dimpotrivă, 
l-a menținut sprinten și viguros. 
Are, după cum îmi spunea, mine
ritul în singe, ii simte pulsul cu 
maximă precizie. Meseria aceas
ta dură dar frumoasă i-a fost 
cotolizatorul forte in viață. „Ta- 
tăi meu o fost miner. Miner a 
fost și bunicul. Cu bunicul am 
lucrat cot la cot in mină, la Ro
șia Montană. Aveam numai 15

CELULA
..Aș vrea să-1 dați pe ginerele 

meu la ziar. Și asta nu oin râu- 
ta'e. N-am avut și nu am ni
ne. u el. Mă gindesc insă că 
citindu-l în presă, prietenii și 
prietenele lui, opinia publică 
l-ar determina să se întoarcă 
ja soția sa și la cei doi copii 
ai lor care-1 așteaptă. Să ter
mine u barurile și cu cafe
nelele: să se facă și el om de 
casă". Și. grijuliul socru ne-a 
dat N amănunte despre situa
ția fiicei sale Și a ginerelui său, 
acuzîndu-1 din răsputeri pe gi
nere, evident. Am dat imediat 
curs rugăminții maistrului Con- 
st.mtin Bursuc, de la mina Pa-
roșeni. și am pornit in an-
chetă

In ianuarie 1967. luliu An-
dra.ș. in virstă de numai 20
de an i și-a găsit aleasa ini-
mii — pe Lucreția Bursu ■ —- de
38 ani . In scurt timp s-au că-
sătorit. In iunie, același an,
luliu a plecat in armată, iar
peste putină vreme Lucreția a 
adus pe lume primul moște- 
n ‘or : pe Iulian — Claudiu. \- 
veau apartamentul lor fru
mos. se părea ră viața va de
curge normal. După terminarea 
stagiului militar. luliu s-a re
angajat la termoeenliala Paro- 
.ș In asă au inc put diver
ge nțele.- Soții i.și ar in au ■ u- 
vrile de ocară, se invii.u. ui 
reciproc de infidcltlale. Intre 

ani. Asta era in 1939. Intre 8 
aprilie — 8 noiembrie 1948 m-am 
aflat printre brigadierii care au 
dot asaltul final pe șantierul na
țional Bumbești—Livczeni. Păstrez 
o amintire plăcută din ocea zi de 
8 noiembrie 1948 : Medalia mun
cii. Intre timp mi-om făcut arma
ta și m-am intors Io Roșia. Am 
mai lucrat aici pină in 1950".

Din 1950, biografia lui Gheor- 
ghe Ccnaru o urmat aceeași tra
iectorie ca și biografia minei Pe- 
trilo, cu care s-a contopit, intr-un 
tot unitar și dinamic. Atunci, în 
1950, a intrat pentru prima oară 
in obatajele Petrilei, pe care "u 
le-a mai părăsit. Găsise aici 
oameni buni, curajoși. Li s-a ală
turat repede, cu istețimea, entuzi
asmul și priceperea sa. Ortacii 
au simții imediat in el un urna; 
puternic, un îndrumător. Și l-au 
ales secretar de partid ol secto
rului II. Curba pregătirii solo 
profesionale și a maturității po
litice a urcot continuu. In 1954 a 
absolvit școala de maiștri. Pri
mele mari succese le-o savurat 
pe cind lucra in brigada lui 
Petru Pecsa. fiind declarat, ală
turi de alți mineri, printre cei mai 
buni muncitori din Volea Jiului. 
Intr-o vreme căzuse in declin sec
torul IV. Conducerea minei a ho- 
tărît : „Să treacă acolo Cenoru". 
Si lucrurile ou fost aduse Io nor
mal. Secretarul de partid și mai
strul Cenaru cunoștea bine sece
tele meseriei, cunoștea bine se
cretele muncii cu oamenii. Apoi 
s-o reîntors la II. In 1958, secto
rul in core lucra el. în care el 
era secretor de partid, o fost de
clarat primul pe bazin, fiind re
compensat cu „Casca de aur", 
distincție pe care sectorul II a 
menținut-o mai mulți ani.

In perimetrul vast al produc
ției minei Petrila, in core ou ac- 
ționot ani Io rind muncitori des
toinici, destinul lui Gheorghe 
Cenaru a făcut corp comun cu 
colectivul, o rămas o perpetuă 
componentă a sa. O altă dere
glare s-a produs in 1964 intre 
particulele acestui întreg : secto
rul II investiții șchiopăto. Era 
necesoră o minte ageră, o mină 
forte care să scoată sectorul din 
impas. Toți ochii s-au îndreptat 
din nou către secretarul de par
tid și moistrul Cenaru. RezultJ- 
tele au fost imediate : sectoiul 
II investiții s-o menținut cinci ani 
la rind fruntaș pe exploatare și, 
de citeva ori, chiar pe bazin, 
intre sectoarele similare de la 
celelalte mine.

La mina Petrila se vorbește cu 
respect despre Gheorghe Cenaru. 
In discuția cu dinsul i-am adresat 
o uzată, dor mereu actuală, în
trebare : căror secrete dotoreczn 
succesele sale ?

Vorbea cu simplitate și con
vingere : „Sînt conștient de suc

Of BMĂ II SOCItlițll - BOMBARDATA Of
timp familia și-a sporit efec
tivul eu micuța Caria — Lu
cia. pe care luliu Andraș n-o 
recunoștea drept fiica lui. Că
minul se șubrezea cu fiecare 
zi. luliu și-a luat pentru ul
tima oară lucrurile din casă 
și a plecat la părinții săi. tot 
in Paroșeni. Mica ambarcațiu
ne se scufundase.

Am sunat la ușa apartamen
tului 26 din blocul 15 de pe 
strada Independenței — Aero
port. Ni s-a deschis greu. Ma
ma Lucreției Andraș s-a scu
zat : .,Mi-e teamă ori de cite 
ori vine cineva. Ginerele um
blă să ne fure copilul (pe Iu
lian — Claudiu).

Am discutat cu luliu Andraș. 
.Se considera absolut nevinovat, 
iși acuza soția pentru imora
litate. ..In timp ce eu am fost 
in armată, ca a umblat cu alți 
bărbați. Fetița nu este a mea. 
Nu mai putem sta împreună. 
Eu voi lua copilul, ea va ră- 
mine u fetița11. Pentru el. lu
liu .Andraș nu avea nici un 
reproș. El nu greșise cu nimi . 
părăsindu-și cu atita ușurință 
soția și ropiii (pentru că cei 
doi, copii sint totuși ai lui).

Tatăl lui luliu a fost ceva 
mai i ’alist. ..Ce să le mai fac? 
Le-am spus de atitea ori îna
inte de i se ăsători : măi co
pii, iveli grijă! Nu vă jurați 
_u dr.goslea! Nu m- u ascul

cesele mele in muncă. Dar nu-mi 
oporțin in totalitate. Adică ele 
nu-s numai ole mele. Le-om ob
ținut cu ajutorul oamenilor, prin 
forțo colectivului. Principiul meu
□ fost întotdeauna aceloși : sin
gur nu izbutești nimic. Sau docă 
izbutești ceva nu-i lucru dura
bil. De aceea m-om consultat 
întotdeauna cu cei din preajma 
mea. Și in activitatea de produc
ție și in aceea de organizație. 
Și m-am înțeles cu oamenii. 
Ne-om înțeles reciproc".
- Atit ?
- Păi ce să vă moi spun ? 

Mi-am iubit profesia. Am muncit 
totdeauna cu pasiune. In 31 de 
ani de minerit, corpul meu n-a 
primit injecție, gura mea n-a sim
țit gustul de țigară, nimeni nu 
m-a văzut mergind decit pe o 
singură cărare, in fișa mea de 
pontaj nu s-a strecurat nici din 
greșeală vreo obsențo nemoii- 
vată. Și n-om trăit in izolare. 
Mi-a plăcut viața. Nu mi-om lip
sit organismul de ceea ce a avut 
nevoie.

Priveam omul din fațo mea. 
Un om sincer și modest. îmi spu
nea că el n-a făcut, ca alții, acte 
de eroism, n-o doborit nici ra
corduri. El o muncit cu pasiune, 
cot la cot cu subalternii săi ; el 
le-o coordonat activitatea ooii- 
tică. Dar a munci astfel 31 de
□ ni, cum se poate caracteriza ? 
Poate n-a doborit nici recorduri. 
Dor a fi primul ales al comuniș
tilor vreme de 20 de oni la rind 
nu este oare un record ? Poate 
că n-o realizat nici inovații ; dar 
a ști să orgonizezi munco politică 
și profesională intr-un colectiv de 
mineri, presupune perseverență, 
pricepere, inițiativă ? Mă gm- 
deom cu respect la vorbele lui • 
„în vioță totu-i să fii om".

Satisfacțiile profesionale ale 
lui Gheorghe Cenoru s-au com
pletat reciproc cu cele familiore. 
Are o locuință frumoasă, o sobe 
grijulie și doi copii ascultători. 
Cel more, loan, a terminat liceul 
fiind printre primii din clasa lui 
și, după întoorcerea din armata, 
intenționează să meargă la fa
cultate. Mezinul, Mircea, este 
elev in clasa o IX-a la Liceul 
industrial - secția construcții de 
automobile — din Pitești. Drept 
stimulent la o Olimpiodă de ma- 
temotică, onul trecut a făcut o 
excursie in Franța.

...N-om regretat că l-am cunos
cut la mina Petrila pe unul dintre 
cei moi destoinici oomeni ai ei : 
pe minerul de 31 de ani, pe mai
strul de 16 ani, pe secretarul de 
partid de 20 de ani - Gheorghe 
Cenaru. Asemenea oomeni dau 
forță și strălucire colectivelor in 
care lucrează ; asemenea oameni 
sint port-dropel pentru generații.

Dumitru GHEONEA

tat. S-au jucat. Din joaca lor 
avea să se nască primul co
pil. Au fost nevoiți sa se că
sătorească. Noi, părinții, a tre
buit să acceptăm. N-aveam in-

• Și luna de miere durează tot... 30 de zile
• Ce factori conferă nesiguranță primului pas în căsnicie ?
• Doar băieții sînt de vină ? !
• Copiii nu-nțeleg necazul

cotro. Nu bănuiam urmările".
Pină aici, a mers ancheta 

noastră in vara anului trecut. 
Dar n-am scris in ziar așa 
cum fusesem rugați. Ne gin- 
deam că poate cei doi se vor 
impâca, iși vor reface cămi
nul. vor redeveni soți buni, a- 
lături de copiii lor. Iar dacă 
scriem acum, o facem pentru 
ă acea ambarcațiune scufun

dată a atras după sine alta, 
pentru că un alt cămin s-a 
năruit cu ușurință. Asemenea 
maistrului Constantin Bursuc, 
de la mina Paroșeni. filatoarea 
Paraschiva Puiu. de la „Visco- 
z , • Lupcni. ne roagă să scriem 
in ziar despre soțul ei care a 
părăsit-o și trăiește cu' fiica 
maistrului Bursuc",

Am pornit din nou în an
chetă. Și nu pentru a împăca

— Bine, dar omul nu ne-c. 
spus nimic, nu a venii nicioda
tă la sindical sâ reclame ceva. 
Dacă ne spunea, ii rezolvam 
problema ! In linii mari, expri
mat poate cu alte cuvinte, a- 
cesta a fost argumentul pre
zentat drept justificare pentru 
nesoluționarea unei probleme 
vitale a unui om. a unui mi
ner din Vulcan, unul din acei 
muncitori liniștiți, devotați, a 
căror principală trăsătură de 
caracter — bunul simț — se 
trădează încă de la prima pri- 
vb<’ înainte de a relata po
vestea. se cuvine să facem 
o remarcă asupra argumentu
lui ..justificativ" : după cele pe
trecute, ne asumăm dreptul de 
a pune la indoială afirmația 
interlocutorului nostru de la 
sindicat. Cu alte cuvinte, de 
a nu crede inlrutotul cu daca 
omul se adresa sindicalului, 
problema i-ar fi fost de la sine 
rezolvată.

★

Dumitru Lupoaie este anga
jatul minei Vulcan de aproape 
10 ani. Fire liniștită (întot
deauna iși vede de treabă), u- 
nanim apreciat pentru conști
inciozitatea lui. minerul a căzut 
repede in anonimatul atit de 
nedrept și crud al oameniloi 
cu care nu avem probleme — 
cum s-au exprimat. poate, 
mulți dintre conducătorii lui. 
Dacă am spune că în sufletul 
lui Lupoaie încape atit bună
tate .și omenie cit să poată 
împrumuta și altora, tot nu 
vom reuși să-l descriem in așa 
fel incit cititorii să aibă o 
imagine fidelă a realității. G 
modestie înnăscută (pe care 
prea mulți din jurul lui n-au în- 
țcles-o) l-a împiedicat întotdea
una. și pretutindeni, să-și e- 
vidențieze calitățile, să-și re
clame drepturile. Soția mineru
lui e o femeie la fel de mo
destă și plină de bunătate, li 
seamănă ca fire, și, cum se 
petrec lucrurile de obicei, con
viețuirea îndelungată le-a fa
cilitat amîndurora un nevăzut 
împrumut de calități.

Dintre copiii lui Lupoaie nu 
i-am cunoscut pe toți. Nu l-am 
cunoscut pe Toader (in virstă 
de 24 de ani), un muncitor ca
re continuă tradiția tatălui la 
aceeași mină. Nu le-am cunos
cut nici pe Axenia și Valeria 
(21. respectiv. 18 ani), două 
muncitoare harnice dintre ca
re una și-a înjghebat de cu- 
rind propriul cămin, la con
solidarea căruia a contribuit 
cu singura zestre de care dis
punea : cu cinstea. Cea de a 
doua, angajată și ea in dîmpul 
muncii, iși aduce conștiincioa
să ciștigul obținut cu trudă, 
in familie, pentru a-i spori 
bugetul. L-am cunoscut insă 
pe ambițiosul Gheorgliițti (16 
ani), care urmează in prezent 
o școală de calificare la Lu- 
peni. Am cunoscut-o și pe 
Felicia (15 ani). Ea nu a în
vățat decit două clase prima
re, pentru care fapt un medic, 
un învățător și un director do 
școală vor fi puși cîndva în 
fața unui proces de conștiință. 
Domnica (13 ani) și Maria (12 
ani) urmează cursurile clasei a 

lucrurile. Nu avem această 
putere. Ci doar pentru a cu
noaște mai bine și acest din 
urmă caz, pentru a spune aici 
citeva cuvinte despre ușurința in 

dragoste, despre greșeala pe 
care o fac unii tineri care dau 
buzna in căsnicie fără a se 
gindj cum va fi ea. La „Vis- 
coza” Lupeni. Paraschiva Puiu 
ne-a vorbit, fără oprire, des
pre căsătoria ei cu Petrică 
Puiu, in urmă cu opt ani, cind 
ea avea abia 16 ani, iar el 20. 
Ne-a vorbit despre primii pa
tru ani de fericire, cind a venit 
copilul.

Cazul lui Andraș și al lui 
Puiu au uncie tangențe i și 
unul și celălalt s-au schimbat 
după venirea din armată: și 
unul și celălalt au plecat de 
la soțiile lor. Interlocutoarea 
nu-și reproșa absolut nimic: 
singurul vinovat este soțul ei 
care ,.a început sâ bea, să vină 
noaptea tirziu acasă, să mă 
bată, să umble cu alte femei. 

VI, fiind colege, lon-Dumitru 
(10 ani) este in lașa a 111-a. 
Nu pica învață, dar este... is
teț la minte. In sfirșit. Ilie Lu
poaie („iedul" asei, de numai 
4 ani) încheie șirul acestei nu
meroase familii compusă din 
nouă copii, și cu părinții unspre
zece. Locuința in care trăiesc 
este cu totul improprie — o 
cameră de 3X4 și o bucătărie 
— inregistrind un deficit de 
spațiu de-a dreptul îngrijoră
tor. Pentru a ne face o idee 
mai cuprinzătoare despre ne
dreptatea in are a trăit a- 
<castă familie amintim doar 
faptul vă situația durează de

Unii go munca.
alții cu...
confortul ?

• Problemele oamenilor cu care „nu avem 
probleme** • Din contractul colectiv s-a pierdut 
o... îndatorire • O lecție de demnitate oferită 

de un miner

7 ani de zile (deci șapte în
mulțit cu 365 de nopți. înmul
țit cu 11 persoane egal 28 105 
nopți/om de neodihnă), timp 
in care minerul, cu bunul simț 
cc-1 caracterizează, a recurs la 
rezolvarea ei întotdeauna pe 
calea înțelegerii, a omeniei !

— V-a^ ruga, dacă se poate, 
să mă ajutați cu o locuință, 
să nu stau așa strimtorat.

Rugămințile au sunat in van. 
Nu a găsit nici înțelegere, și 
nici simburele de omenie pe 
care-1 căuta. Cererile adresate 
în scris minei au rămas an 
de an nesoluționate, sau rezol
vate formal.

★

de a pă-O sinceră dorință 
trunde in labirintul acestui caz 
ne-a condus la comitetul sindi
catului minei Vulcan. Oricum, 
a asigura fiecărui salariat o 
locuință corespunzătoare este o 
îndatorire de căpetenie a unită
ții. înscrisă in contractul 
muncă, preluată an 
contractul colectiv. 
această îndatorire 
formalitate? (Dacă 
zolvăm. dacă nu ce să-ți fa
cem ? I) Cum s-a metamorfo

de 
de an in 
A devenit 
o simplă 
putem re-

zat ea in conștiința color răs
punzători ? Desigur, spațiu de

Copilul se află la socri de pe 
cind avea două luni și soțul 
meu nu-i trimite nici un ban. 
M-a amenințat că mă omoară. 
Cu asemenea bărbat nu se mai 

I
poate trăi". Apoi ne-a debitat 
o serie de amănunte „absolut 
adevărate" — după cum afir
ma dinsa, care s-au dovedit 
eronate in urma anchetei noas
tre.

Din discuția cu Petrică Puiu 
au ieșit la suprafață multe 
adevăruri In glasul acestui ti- 
năr harnic și simpatic am des
lușit sinceritate, pe chipul lui 
bronzat cu praf de cărbune 
din abatajele Paroșeniului am 
Aitit in același timp neodihnă, 
nedumerire și o umbră de op
timism in viitoarea sa legătură 
familială. „Da, nc-am înțeles 
bine 4 ani de • zile. Apoi au 
intervenit ai ei să dicteze în 
familia mea. Soția nu mă mai 

«■primea acasă cu aceeași căl
dură și afecțiune. A început 
să umble cu alții. Eram nor- 

locuit nu se găsește oricind, 
așa. cit ai bate din palme. Dar. 
in șapte ani de zile.. ? Facem 
această remarcă mai ales ști
ind că in unitățile C.C P. cos
tul chiriei este suportat, ca o 
meritată gratilicație, de către 
întreprindere, pentru a înlesni 
permanentizarea cadrelor de 
bază ale minei. Și. nu sint rare 
cazurile cind, sub pulpana gra- 
lificației, datorită unei insu
ficiente orientări in acordarea 
locuințelor, s-au strecurat fe
nomene ontrare familiei Lu
poaie. Adică nu de pa' ne ori 
întreprinderea a suportat, și su
portă. Ș.; spațiul, excedentar al 

unor apartamente (cu 2 sau 3 
camere) repartizate unui s.u- ur 
salariat, fără familie.

— II cunosc pe Dumitru Lu
poaie, ne-a relatat Ion Pașca, 
președintele comitetului sindi
cal. E un miner foarte bun. 
11 știu de cind era la mine in 
grupă.

De atunci, tovarășul l’așca a 
fost investit de către colectiv 
cu încredere, fiind ales să <on- 
ducă treburile de sindicat pe 
mină, să lupte pentru intere
sele muncitorilor. De multe ori 
in noua muncă a avut prilejul 
să rezolve probleme asemănă
toare, dar de fostul ortac Du
mitru Lupoaie a uitat cu de- 
săvîrșire deși ii cunoștea prea 
bine situația familială. Astăzi, 
dacă distilăm activitatea pre
ședintelui dorind să consemnăm 
i ile cazuri asemănătoare a re
zolvat. in eprubeta imaginară 
nu se adună prea multe pi
cături. In rest, grafice, pla
nuri, dări de seamă, rapoarte. 
Rodul muncii lui Dumitru Lu
poaie a fost cuprins in aceste 
grafii v și raportat, cu frun
tea sus. d<? către președintele 
care nu a știut să vadă decit 
salopeta minerului. Totul e re
zolvat dar „mai sint unele ne
mulțumiri pe care nu le-am pu

NEUTRONI
vos. neliniștit. Am călcat, spic 
regretul meu, alături. Am în
ceput să beau. De x iteva ori 
am bătut-o. Nu puteam indu
ra programul ce mi-l impunea, 
Apoi am pictat de la ea. A- 
vem un copil. Are 6 ani. El 
o viața mea. Părinții mei il 
îngrijesc cum m-au crescut și 
pe mine. Fosta mea soție spu
ne că iși iubește copilul ? ! 
Baliverne. In .șase ani a mers 
doar de citeva oii. atunci cind 
am rugat-o eu, să-l vadă. îmi 
voi reclădi căminul fără ea, 
dar alături de copilul meu. a- 
lături de copiii actualei și vi
itoarei melc partenere de via
ță. Știu că nu va fi ușor. Dar 
sintem tineri, muncim și ciș- 
tigăm bine, ne înțelegem in 
toate".

Evident. Petrică Puiu. ca și 
luliu Andraș a greșit. Evident, 
Paraschiva Puiu, ca și Lucre
ția Andraș. a greșit. Patru ti
neri intre 16 și 20 de ani s-au 
îndrăgostit fulger, s-au căsă
torit fulger, au adus copii pe 
lume. Apoi, cind au văzut că 
viața nu e toată o lună de,mie
re, au început să bată in re
tragere. Fiecare și-a găsit ali
biuri. argumente cu care să-1 
acuze pe celălalt. Fiecare a 
apucat in cite o direcție gre
șită. Acum, toți suferă de pe 
urma propriei naivități, a pro
priilor răzbunări. Patru tineri 

tut cuprind “. Și-apoi : „Lu
poaie vrea o casă întreagă; de 
unde să-i găsim asemenea lo
cuința pentru atiția copii ?“ 
Pentru președintele de sindicat 
problema e foarte grea, in 
timp ce pentru un reporter — 
nespecialist, necunoscător al 
posibilităților locale — a fost 
mai simplă. întrebat dacă e 
dispus să cedeze spațiul ocu
pat (in aceeași locuință) mi
nerul Gheorghe Petruț vecin 
cu Lupoaie a răspuns cu foar
te multă înțelegere. Iată că s-a 
găsit de- . o soluție... Dar pen
tru aceasta a trebuit să vină 
la fața locului o terță per
soană.

■Ar

Cazul Lupoaia nu a fost re- 
I 'mal de nimeni. Dar ciți tre

ble iu să-1 reclame ? Opt din 
cei nouă copii s-au perindat 
prin școli, au trecut prin fața 
a zeci de profesori și învăță
tori. cu toții datori să cunoas
că posibilitățile lor de a în
văța. dar nici unul curios să 
le afle. ..Ba, intr-o zi a venit 
o tovarășe învățătoare, ne-a 
povestit minerul, fi mi-a ce
rut-o pe Felicia să i-o dau ca 
fată in casă" Deși strimtorat 
și cu un buget financiar sub 
ce] modest, minerul nu și-a 
dat fata, oferind in schimb în
vățătoarei o reală lecție de 
de^nilate.

Mai mulți salariați de la 
mină ne-au cerut să nu dăm 
publicității cazul minerului Lu
poaie. știind că acum. în cea
sul al 12-lea el se va rezolva.

— Dacă vor fi criticați și 
sindicatul, și gospodarul, și șe
ful de sector sau conducerea 
minei — factori care au avut 
prilejul să-i înlăture necazul — 
s-ar putea ca ei să reacționeze 
greșit, iar lupoaie să suporte 
consecințe neplăcute Minerul 
nu i-a reclamat pe nici unul 
dintre aceștia.

Avem convingerea că lu ru
tile nu se vor petrece după 
temerile acestora. Avem con
vingerea că Dumitru Lupoaie 
va fi înconjurat cu drasoste 
și solicitudine, că-i vor fi re
cunoscute calitățile dovedite 
pină acum in muncă, aportul 
in producție.

Societatea socialistă oferă oa
menilor muncii condiții do 
viață mereu îmbunătățite. Mă
surile ce se iau. pretutindeni, 
pentru ridicarea gradului de 
•onfort sînt desprinse din e- 
forturile -ontinue de ridicare 
a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru. U- 
neori, regretabil. înregistrăm și 
excepții. O asemenea excepție 
este familia minerului Dumi
tru Lupoaie care a fost ani in 
sir nedreptățită, r •fuzîndu-i-se 
confortul la care aspirăm cu 
toții. Nutrim certitudinea ă la 
mina Vulcan, pe marginea a- 
cestui caz. se vor lua acele 
măsuri care să contribuie Ia 
recunoașterea drepturilor ce se 
cuvin salariaților, la acorda
rea neintîrziată a acestor drep
turi, intr-un < uvint. la reabili
tarea ideilor de dreptate și e- 
■hitate socială.

1. MUSTAȚĂ

au dat buzna in viață pe ușa 
principală și ar um ies pe scara 
de serviciu. Mai rău este că, pe 
lingă ei suferă și alții — cei 
trei copii — care nu au nici 
o vină Acum copiii nu-nțeleg 
necazul Dar mai tirziu...

„Noi — spunea Lucreția An
draș — adică cu și Puiu, am 
ajuns la înțelegerea de a porni 
maj departe, in viață. împre
ună. Ne iubim reciproc, ne iu
bim copiii. Cu fostul meu soț 
nu se mai putea trăi. El arc 
lumea lui prin cafenele, are 
femeile lui".

Am discutat aceste cazuri la 
comitetul de partid al minei 
Paroșeni. Ni s-au spus cuvinte 
frumoase despre Petrică Puiu. 
Ni s-a vorbit cu înțelegere des
pre căsătoria lui cu Lucreția 
Andraș. Dar pină coi doi vor 
fi soți legitimi mai durează. 
Pină atunci vor trebui clari
ficate două divorțuri. Pină a- 
tunci, toți cei patru soți au 
obligația morală și socială de 
a-și reanaliza atitudinile, com
portamentele pentru ca cei trei 
copii ai lor să aibăx părinți 
buni, care să-i creas ă in ar
monic. cu căldură și sensibi
litate umană. Pentru aventurile 
iei tine ale părinților să nu su
fere — cum se iritimplă de 
tegulă — mai tirziu. copiii.

G. DINU

De la 
necalificat

subinginer
I n fost zidar al șantierului 

ile construcții din Vulcan este, 
acum, tv.dcnt la /-acuitatea de 
construct/: din Timișoara — *rc- 
ția subingineri. l e tea reușitei 
lui la /ai uitate s-a răspîndit 
pi de in tot șantierul. Comentă- 
ride se înnoiau ușor, cu mu'lă 
satisfacție.

I 'asile l iran, căci despre el 
c vorba, a făcut intr-adevăr o 
a^euiunc remarcabilă in împli
nirea sa profesională, ca cm. 
Vine pe șantier in 1962 cu mi
mai patru c!a<e elementare și 
fără nici o meserie. In toamna 
aceluiași an sc înscrie în clasa a 
V-a la cursurile fără frecvență, 
iar paralel cu aceasta urmează 
și cursurile de calificare pentru 
meseria de zidar.

Inii au trecut. Din toamna 
lui 1966, pc I asile Tiran, de 
acum zidar, îf intilmm înscris 
in claa a L\-a la cursurile se
rale ale liceului. In cei patru 
am ai liceului s-a numărat prin
tre cei mai buni dintre colegii 
de clasă, avînd medii numai de 
la 7 in sus. bacalaureatul l-a luat 
cu S.5O și. o dată cu aceasta, 
gîndul i-a zburat spre o /acui
tate de matematică. L-a atras, 
însă, pină la urmă, vechea pa
siune <i plămădirii înălțimilor; 
s-a înscris și a reușit la Timi
șoara.

L-am întrebat în ziua cind 
<i plecat la 1 imișoara, ce simte 
cind părăsește șantierul?

— "șantierul mi-a adus cali
ficarea, cunoștințe profesionale 
pe care le-am îmbinat cu cele 
acumulate în școală. Imi pa-: 
rău că plec, dar știu că după 
absolvirea facultății tot aia coi 
reveni și deci simt o mare bucu
rie sufletească. De altfel, în anii 
de studii superioare nu mă voi 
rupe de mutica practică, ci » 
voi continua la Timișoara, pe 
șantierul unde m-am transferat 
pentru a putea urma cursurile 
serale la subingineri și. unde, 
sper, să împletesc învățătura u 
experiența ce mi-o vor împărtă
și constructorii de acolo.

— In opt ani de zile ai meat 
trepte remarcabile, poate ne
sperate atunci cind ai făcut pri
mul pas. Au conftibuit și alții 

, la reușitele tale?
— M: se par puține și sărace 

cuvintele cu care aș vrea să mul
țumesc partidului și statului nos
tru pentru condițiile minunate de 
Învățătură create ttncr>’iului ’ro
mâniei socialiste, de care și cu 
am benefit iat din plin In icești 
ani de lumină. Cu mulțumirt in 
mimă, cu stimă profundă nu >e 
îndreaptă gindurile și spre comu
niștii șantierului, acei oameni ;<î- 
tre oameni gata oricind să .tea 
tovarășului de muncă un dat 
prețios, o îndrumare utilă, un 
imbold, o încurajare in momente
le de răscruce ale vieții In imi
te acele momente hotărîtoarc ale 
împlinirii mele au fost întotdea
una alături de mine membru de 
partid 1‘ene C.osma. maistru prin
cipal și secretar al organizației de 
bază de pe șantier, mavtrid Chto 
Coricani, șeful lotului și m nt- 
bru al organiziițici de bază, Ște
fan b.m, șef de brigadă

— I ’ei icni din nmt iii șan
tier, aici ?

— .l /a f marea mea dorință. 
I ulcami.ui i sc vor adăuga in 
viitorii ani noi valențe urbanis
tice și deci sint dormi de a 
contribui pe mat departe la do- 
bindirea lor...

Iulian IORDACHE
Vulcan
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ci cștere. A mai rămas o lună 
și jumătate piaă la sfirșitul 
acestui an — ultimul an al 
actualului cincinal — și putem 
spune că perioada 1966—1970 
se va încheia cu depășirea rit
murilor de creștere a produc
ției industriale prevăzute de 
Congresul al IX-lea. In protida 
greutăților provocate de cala
mitățile naturale din primă
vară, planul pe acest an și pe 
întregul cincinal se va realiza 
cu succes, cemonstrind eloc
vent forța economiei și marile 
resurse ale societății noastre 
socialiste, forța unui popor stă- 
pin pe destinele sale, hotărit 
să-și făurească viața liber, așa 
cum o dorește. (Aplauze).

Incc-pind cu anul 1971. vom 
trece la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidu
lui. a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, care va ridica patria 
noastră pe noi trepte ale pro
gresului, civilizației și culturii, 
apropiind-o de țările avansate 
din punct de vedere economic. 
Stins unit în jurul Partidului 
Comunist — conducătorul în
cercat al națiunii noastre so
cialiste— poporul român își con
sacră cu elan energia și capaci
tatea creatoare îndeplinirii aces
tui program, înfloririi continue 
a patriei noastre socialiste, vic
toriei comunismului in Româ
nia. (Aplauze prelungite).

In țara noastră sînt cunoscu
te și apreciate succesele obți
nute de Polonia iu anii con
strucției socialismului. Intr-un 
timp istoric scurt, poporul po
lonez și-a refăcut patria după 
dezastrul războiului, a lichidat 
înapoierea moștenită de Ia ca
pitalism, a transformat Polonia 
intr-o țară cu o industrie pu
ternică și o agricultură în pli
nă dezvoltare, a obținut reali
zări importante in creșterea ni
velului său de trai material și 
cultural. Poporul român se bu
cură din toată inima de marilo 
înfăptuiri ale poporului polo
nez și îi urează succese tot 
mai mari in dezvoltarea eco
nomiei și culturii, in făurirea 
unei vieți îmbelșugate, in pro
pășirea patriei pe drumul socia
lismului. (Aplauze puternice).

Realizările însemnate dobîn- 
dite de România și Polonia au 
creat posibilități tot mai largi 
pentru dezvoltarea fructuoasă 
a colaborării bilaterale in toa
te domeniile de activitate. Con- 
statind cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor noastre 
economice, doresc să relev că, 
față de 1965, schimburile co
merciale și-au sporit volumul 
în 1970 de aproape două ori. 
■S-a extins și diverși fi dat co
laborarea tehnico-științifică și 
culturală. Schimburile de dele
gați si informații, vizitele re
ciproce au permis mai buna 
cunoaștere a experienței con
strucției socialiste din cele'două 
țări. Un rol hotărîtor la întă
rirea prieteniei dintre Româ
nia și Polonia îl are dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez pe baza principiilor mar- 
>:sm-leninismului și internațio- 
nalismulni proletar.

Tratatul semnat astăzi des
chide un nou capitol în isto
ria relațiilor româno-polone. 
Ambele țări sînt hotărîte să 
dezvolte și mai mult colabora
rea reciproc avantajoasă pe 
multiple planuri. In cincinalul 
viitor. livrările reciproce de 
mărfuri vor spori eu circa 60 la 
sută față de realizările perioa
dei 1966—1970. ponderea prin
cipală deținînd-o, ca și pînă 
acum, mașinile și utilajele. Cu 
toate acestea, constatăm că e- 
xistă noi posibilități de dezvol
tare a schimburilor economice 
și îndeosebi a cooperării în do
meniul producției, științei și 
tehnicii In discuțiile pe care 
le-am avut, am hotărit să va
lorificăm mai bine aceste po
sibilități, să găsim noi căi 
privind dezvoltarea in con
tinuare a colaborării in 
domeniul industriei miniere și 
al metalelor, neferoase, indus
triei metalurgice, construcțiilor 
de mașini, chimice, al agricul
turii. comerțului exterior și in 
alte domenii. Ne exprimăm con
vingerea că aceste constatări și 
dorința comună exprimată vor 
duce la lărgirea pe mai departe 
a colaborării noastre în intere
sul construcției cu succes a so
cialismului in cele două țări, 
cauzei socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice),

Dind expresie principiilor ce 
caracterizează relațiile de tip 
nou dintre țările socialiste, 
Tratatul stabilește că dezvol
tarea raporturilor dintre Româ
nia și Polonia în toate ‘dome
niile se va întemeia și in vi
itor pe egalitatea deplină in 
diepluri, respectarea indepen

denței și suveranității, avanta
jul reciproc, întrajutorarea to
vărășească, stimă și neamestec 
in treburile interne.

România și Polonia sînt țări 
iubitoare de pace, ele depun 
eforturi neslăbite pentru salv
gardarea securității internațio
nale; sperăm că prin acțiu
nea unită a tuturor popoarelor 
se va preintimpina izbucnirea 
unui nou război mondial, se 
va pune stavilă politicii de 
dictat și agresiune. In același 
timp, adoptăm măsurile nece
sare pentru apărarea împotri
va unui atac dîn afară. In 
acest spirit, în Tratatul semnat 
astăzi se exprimă angajamentul 
solemn al României și Poloniei 
că, in cazul unui atac armat 
asupra uneia dintre ele de 
către un stat sau un grup de 
state, cealaltă parte, exercitîn- 
du-și dreptul inalienabil de 
apărare individuală sau colec
tivă, conform Cartei O.N.U., 
ii va acorda neîntirziat ajutor, 
prin toate mijloacele de care 
dispune, inclusiv ajutorul mili
tar necesar respingerii atacului 
armat Sperăm insă, tovarăși, 
că această prevedere nu va tre
bui s-o folosim niciodată; vom 
acționa în direcția aceasta ! 
(Aplauze).

Ținînd seama de toate pre
vederile de care am vorbit, 
putem afirma că Tratatul co
respunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale fiecăreia din
tre cele două țări, năzuințelor 
popoarelor noastre de a trăi in 
bună vecinătate și prietenie, 
de a se ajuta reciproc în o- 
pera de făurire a socialismu
lui; totodată el contribuie la 
întărirea forței sistemului mon
dial socialist, slujește cauzei 
progresului și păcii în Europa 
și in întreaga lume. (Aplauze).

Doresc, de asemenea, să sub
liniez importanța faptului că 
noul Tratat consemnează unele 
obiective esențiale ale politicii 
externe a celor două țări.

Tratatul dă glas voinței Ro
mâniei și Poloniei de a contri
bui în continuare la dezvolta
rea prieteniei, colaborării mul
tilaterale și unității dintre toate 
statele socialiste. * Partidul și 
statul nostru situează in mod 
constant această preocupare în 
centrul politicii lor externe. 
România promovează coopera
rea cu țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, își îndeplinește neabă
tut obligațiile ce derivă din a- 
partenența la Tratatul de la 
Varșovia și totodată dezvoltă 
colaborarea politică, economică, 
militară și tehnico-științifică cu 
toate celelalte țări socialiste. 
Considerăm că amplificarea 
relațiilor de colaborare trebuie 
să ducă la ridicarea fiecărei 
țări, la înflorirea fiecărei na
țiuni socialiste, libere și in
dependente și, pe această ba
ză. la sporirea potențialului 
întregului sistem mondial so
cialist. la întărirea unității sa
le, la creșterea influenței idei
lor socialismului în lume, la 
triumful păcii. (Vii aplauze).

România și Polonia afirmă 
în noul Tratat hotărîrea de a 
promova neabătut politica de 
coexistență pașnică între state 
cu sisteme sociale diferite, cțe 
a-și uni eforturile și de a con
lucra, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate popoa
rele lumii, la asigurarea păcii 
și securității, la soluționarea ma
rilor probleme care stau în 
fața omenirii. In acest spirit, 
România militează cu consec
vență pentru promovarea unor 
relații noi între state, la te
melia cărora să stea egalitatea 
in drepturi, respectarea inde
pendenței și suveranității, nea
mestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc. Viața 
arată că numai pe baza aces
tor principii. înscrise și in 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite, se poate realiza o cola
borare rodnică între state, pot fi 
preîntimpinate ciocnirile arma
te, sursele de conflict, se poate 
asigura instaurarea unei păci 
durabile in lume. (Aplauze). 
Realizarea unei asemenea
păci. interesele securității 
internaționale cer elimina
rea forței și a amenință
rii cu folosirea forței, a politicii 
do dictat și dominație promo
vată de imperialism, impun so
luționarea tuturor problemelor 
litigioase interstatale pe cale 
politică, prin tratative purtate 
in spirit de egalitate și stimă 
reciprocă. Practica demonstrea
ză in mod convingător că ex
tinderea colaborării și coope
rării dintre state slujește pro
gresului fiecărei națiuni, pre
cum $’ îmbunătățirii climatu
lui politii mondial, statornici
rii încrederii in raporturile in
ternaționale. Călăuzită de aces
te principii, atașată profund 
cauzei destinderii și cooperării, 
Republica Socialistă România 

dezvoltă relații de bună înțe
legere și colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orinduirea socială, acționează 
statornic pentru așezarea ra
porturilor internaționale pe ba
za principiilor la care m-am 
referit.

Preocupată de realizarea des
tinderii pe plan mondial, țara 
noastră militează pentru stin
gerea cit mai grabnică a fo
carelor de conflicte și încor
dare care mai persistă 
pe diferite meridiane ale glo
bului și care constituie gra
ve pericole pentru întreaga o- 
menirc. Milităm pentru înceta
rea războiului din Vietnam, 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Vietnam și din Peninsula In- 
dochineză, pentru ca popoarele 
vietnamez, laoțian și cambod
gian să fie lăsate să-și rezolve 
singure problemele în confor
mitate cu propria lor voință, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice). Ne pro
nunțăm, de asemenea, pentru so
luționarea pe cale pașnică, poli
tică a conflictului din Orientul 
Apropiat, în spiritul Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, considerînd ne
cesară retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea independen
ței și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din această zo
nă, rezolvarea situației popu
lației palestiniene în conformi
tate cu interesele și aspirațiile 
sale naționale. Viața arată că 
în condițiile actuale nu se mai 
poate asigura soluționarea du
rabilă a problemelor interna
ționale fără participarea tutu
ror statelor, mari sau mici, fără 
să se țină seama de dorința 
popoarelor de a trăi libere, 
fără a se respecta dreptul sacru 
al fiecărui popor de a decide 
singur, nestingherit, asupra pro
priului său destin. (Aplauze 
vii, prelungite). In zilele 
noastre se afirmă, mai puternic 
ca oricind, voința popoarelor 
de a trăi liber, de a-și făuri 
și consolida statele lor națio
nale, de a-și dezvolta de sine 
stătător viața economică și so
cială, potrivit intereselor lor 
vitale: forțe populare uriașe, 
nemaicunoscute în istorie, iau 
parte activă la lupta împotriva 
politicii de dominație imperia
listă și neocolonialistă, pentru 
progres social, independență na
țională. democrație și pace; 
nimic în lume nu poate și nu 
va putea împiedica victoria a- 
cestor năzuințe ale popoarelor. 
(Aplauze puternice).

Trăind în Europa, atît po
porul român cit și poporul 
polonez sînt profund interesate 
ca pe continentul nostru să 
fie instaurat un climat trainic 
de pace și securitate, să se 
dezvolte colaborarea și încre
derea între state. Fără îndoia
lă, pentru înfăptuirea securită
ții pe continent este necesar 
să se pornească de la reali
tățile concrete apărute în pe
rioada postbelică, în primul rînd 
de la recunoașterea inviolabi
lității granițelor statornicite 
după încheierea războiului, in
clusiv a frontierei Oder-Neisse; 
se impun, de asemenea, recu
noașterea de către toate sta
tele a Republicii Democrate 
Germane, normalizarea relații
lor cu ambele state germane 
și asigurarea participării lor 
la viața politică internațională.

Tara noastră promovează ac
tiv ideea securității europene, 
desfășoară ample contacte cu

MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-POLONEZE
(Urmare din pag. 1)

Iaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă.

In prezidiu iau loc, de ase
menea. membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Polone — Bo- 
leslaw Jaszczuk, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw 
Jagielski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Adam Will- 
mann, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București.

In prezidiu se află tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț. Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Dumi
tru Popa, Ștefan Voitec. Cor- 
neliu Mânescu. ministrul afa
cerilor externe, general-co
lonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului for
țelor armate, șef al Marelui Stat 

toate statele interesate, indife
rent de orinduirea lor socială, 
în vederea creării climatului 
destinderii și securității pe con
tinentul nostru. Știm că în a- 
cest sens și Republica Populară 
Polonă desfășoară o intensă ac
tivitate politică și diplomatică.

In această ordine de . idei, 
România apreciază că un im
portant act pozitiv in efortul 
de normalizare a relațiilor pe 
continent, pe calea lichidării 
reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial, il constituie 
semnarea Tratatului sovieto- 
vest-german.

Potrivit tratatului pe care 
l-am semnat, România și Po
lonia se angajează să militeze 
în continuare pentru îmbună
tățirea situației din Europa, 
pentru întărirea securității și 
asigurarea păcii, pentru extin
derea colaborării între statele 
europene.

Considerăm că o . con
tribuție însemnată la îmbună
tățirea situației in Europa ar 
aduce încheierea cu succes a 
tratativelor dintre Republica 
Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei, norma
lizarea relațiilor dintre R.F.G. 
și alte țări socialiste, precum 
și stabilirea de relații, pe baza 
dreptului internațional, între 
cele două state germane.

Promovarea "cauzei securității 
și colaborării pe continentul 
nostru ar fi favorizată de ți
nerea Conferinței general-cu- 
ropene — propusă de țările 
noastre și de celelalte state 
participante la Tratatul de la 
Varșovia —, idee ce se bucură 
de adeziunea unor cercuri tot 
mai largi ale opiniei publice 
de pe continent.

O mare importanță pentru 
destinderea situației inter
naționale, pentru salvgar
darea păcii mondiale con
siderăm că ar avea opri
rea cursei înarmărilor, tre
cerea la măsuri practice de 
dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară. In acest 
context, apreciem că ar avea 
efecte deosebit de pozitive li
chidarea blocurilor militare, 
desființarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state, retra
gerea trupelor străine in grani
țele naționale.

După cum e cunoscut. Ro
mânia acționează cu consec
vență pentru dezvoltarea unor 
largi relații de bună vecină
tate, înțelegere și colaborare 
multilaterală cu toate țările 
balcanice, fără deosebire de o- 
rinduire socială, pentru trans-; 
formarea Balcanilor intr-o zonă 
a colaborării și păcii, lipsită 
de arme nucleare. Sînt cunos
cute, în țara noastră totodată, 
inițiativele poloneze privind 
crearea unei zone demilitari
zate în Europa centrală, pre
cum și înghețarea înarmărilor 
nucleare .și termonucleare in a- 
ceasță regiune.

Sîntem hotăriți să acordăm' 
și în viitor o atenție neslăbită 
activității pentru crearea de 
zone denuclearizate, ale păcii 
și bunei vecinătăți între state.

O manifestare pregnantă a 
voinței tuturor statelor de a 
participa activ la viața inter
națională, de a-și spune cuvîn- 
tul asupra destinelor păcii, de 
a acționa în direcția unei po
litici de colaborare și destin
dere, pentru aplicarea princi
piilor Cartei O.N.U. în relațiile 
internaționale a constituit-o cea 
de-a 25-a sesiune jubiliară a 
Adunării Generale a Organiza

Major. Eugen Jebeleanu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul țârii 
noastre la Varșovia, Cristea 
Ciobanu muncitor la Uzinele 
„23 August", și Maria Mareș, 
studentă la facultatea de științe 
juridice.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Polone și Republicii Socialiste 
România.

Mitingul a fost deschis do 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

La miting au luat cuvintul 
tovarășii Cristea Ciobanu. mun
citor Ia Uzinele ,23 August", 
scriitorul Eugen Jebeleanu, vi
cepreședinte al F.U.S., și stu
denta Maria Mareș. 

ției Națiunilor Unite. Viața e- 
vidențiază că Organizația Na
țiunilor Unite poate juca un 
rol mai important în asigura
rea păcii și dezvoltarea cola
borării internaționale, cu con
diția participării active și cu 
drepturi egale la activitatea ei 
a tuturor statelor lumii. In acest 
scop se impune îmbunătățirea 
activității O.N.U., realizarea uni
versalității depline a acestei 
organizații prin restabilirea 
drepturilor legitime'ale Repu
blicii Populare Chineze în 
O.N.U., primirea ambelor state 
germane și a altor țări 
în această organizație, oglin
dind astfel mai fidel realită
țile lumii contemporane.

Poporul român este hotărit 
să acționeze și în viitor cu 
toată energia și perseverența 
pentru instaurarea unui climat 
de destindere, înțelegere și 
largă colaborare internațională, 
pentru salvgardarea păcii și se
curității tuturor popoarelor. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși și prieteni, 
Vizita pe care au făcut-o în 

țara noastră în aceste zile to
varășii Gomulka, Cyrankiewicz 
și ceilalți membri ai delega
ției poloneze, convorbirile pur
tate intre delegațiile noas
tre. in cursul cărora s-au 
reafirmat dorința și interesul 
comun pentru lărgirea colabo- 
lării reciproce, Tratatul semnat 
astăzi constituie un moment 
de seamă in dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și alianță 
dintre popoarele român și po
lonez.

Doresc să exprim convinge
rea profundă a partidului și 
guvernului țării noastre că înche
ierea și semnarea noului Tratat, 
transpunerea în practică a pre
vederilor sale vor contribui la 
întărirea și mai puternică a 
prieteniei și colaborării dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre popoarele 
român și polonez, vor servi 
cauzei nobile a întăririi uni
tății și coeziunii țărilor socia
liste, creșterii forțelor socialis
mului și păcii în lume.

Pcrmiteți-mi, dragi tovarăși, 
în încheiere, ca in numele 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Gu
vernului țării noastre, al între
gului popor român, să urez 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Guvernului Republicii 
Populare Polone, întregului po
por polonez, mult succes in 
activitatea pe care o desfășoa
ră pentru edificarea noii orîn- 
duiri sociale, pentru întărirea 
și apărarea păcii în lume. (A- 
plauze).

Trăiască prietenia româno- 
polonă !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste 1

Trăiască pacea și colaborarea 
între popoare pe planeta noas
tră !

★
La sfirșitul cuvîntării, asis

tența se ridică în picioare și 
aplaudă îndelung. Minute în șir, 
se ovaționează pentru dezvol
tarea continuă a legăturilor de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, pentru colaborarea din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă.

Intimpinat cu puternice a- 
plauze, a luat cuvintul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvintul tovarășul Wla- 
dyslaw Gomulka.

Asistența a subliniat, în re
petate rînduri, cu îndelungi a- 
plauze, cuvîntările rostite. Mi
tingul a relevat sentimentele 
de prețuire, stimă și prietenie 
ce și le nutresc reciproc po
poarele român și polonez.

La sfirșitul mitingului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și VVla- 
dyslaw Gomulka își string mîi- 
nile cu căldura, salută miile de 
participant la miting. Minute 
în șir se aplaudă pentru dez
voltarea continuă a legăturilor 
de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez. pentru întărirea colabo
rării rodnice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii 
în lume.

WLADYSIAW GOMULKA
(Uimare din pag. 1) 

teralâ a statelor socialiste, ba
zată pe fundamentul comunită
ții de idei, țeluri și aspirații.

Pe baza propriului efort e- 
ficace și a unității statelor so
cialiste — garanție sigură pen
tru suveranitate și securitate, 
forță motrice a progresului 
multilateral — cele două state 
ale noastre au obținut mari 
succese în dezvoltarea pe caLea 
socialismului. Producția indus
trială globală a Poloniei este 
în acest an aproape de 15 ori 
mai mare decit in anul 1938, 
iar producția agricolă este a- 
proape de 2 ori mai mare, în 
ciuda condițiilor climaterice ne
favorabile din ultimii doi ani. 
Am devenit un stat industrial- 
agrar, în care aproape 70 la 
sută din populație își asigură 
existența din activități in afara 
agriculturii. Din punct de ve
dere al numărului salariaților 
cu studii superioare și medii, 
raportat la populație, Polonia 
se situează la nivelul celor mai 
dezvoltate țări din Europa.

Am construit bazele unei in
dustrii -moderne. In prezent, 
ne aflăm, ca și alte state so
cialiste, în fața sarcinii de a 
introduce pe scară largă cuce
ririle revoluției tehnice-științi- 
fice. Acestui scop îi slujește 
programul de dezvoltare inten
sivă a economiei naționale ca
re, punînd in valoare forța 
motrice a progresului tehnicii 
și științei, va contribui la o 
creștere rapidă a productivi
tății muncii și la îmbunătăți
rea calității producției, la o 
creștere economică și mai efi
cientă și la ridicarea nivelului 
de trai al populației.

Noi apreciem și privim cu 
respect realizările României so
cialiste dobîndite sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân. Republica Socialistă Ro
mânia ocupă un loc de frunte 
în Europa în ceea ce privește 
dinamismul dezvoltării și rit
mul de creștere a producției in
dustriale, ca și a venitului na
țional. Intr-un ritm rapid are 
loc. de asemenea, generalizarea 
învățămîntului. dezvoltarea ști
inței și culturii. (Vii aplauze).

O dată cu progresul econo
mic rapid, în cele două țări 
ale noastre s-a dezvoltat cu suc
ces colaborarea polono-română. 
Schimburile comerciale dintre 
Polonia și România au crescut 
față de anul 1948 de aproape 
11 ori, cifrîndu-se la circa o 
jumătate de miliard zloți/va- 
lută anual. In actualul cinci
nal. schimburile reciproce au 
crescut în medie, anual, cu 12 
la sută. Aproape jumătate din 
livrările reciproce reprezintă 
astăzi mașinile și instalațiile 
industriale. Avantaje importan
te oferă ambelor țări colabo
rarea crescîndă tehnico-științi
fică care deschide calea spre 
cooperare și specializare. Toate 
acestea au permis ca pentru 
următorii 5 ani să se prevadă 
o creștere de peste 60 la sută 
a schimburilor comerciale reci
proce. Schimbul de mașini și 
instalații va cunoaște cel mai 
înalt ritm de creștere. Sîntem 
convinși că există posibilități 
pentru sporirea în continuare 
a schimburilor în anii 1971— 
1975, îndeosebi prin crearea 
unor condiții favorabile pentru 
dezvoltarea specializării și coo
perării în producție, ceea ce 
depinde în mare măsură de co
ordonarea investițiilor planifi
cate pentru cincinalul următor 
în anumite domenii ale produc
ției.

Pe măsura creșterii economi
ce a fiecăreia dintre țările 
noastre, an de an se ridică în 
fața noastră sarcini noi, care 
rezultă din nivelul superior de 
industrializare și_ din caracte
rul mai complex al economiei 
naționale. Asigurarea ritmului 
corespunzător de dezvoltare, și 
menținerea pasului cu progre
sul tehnic mondial nu pot fi 
concepute fără o întărire a le
găturilor economice dintre ță
rile socialiste, fără adinei rea 
coordonării, specializării și co
operării industriale in relațiile 
bilaterale și în cadrul C.A.E.R. 
Aceasta este o problemă de im
portanță fundamentală atit pen
tru creșterea potențialului eco
nomic al fiecăreia din țările 
socialiste, cît și pentru crește
rea pe mai departe a forțelor 
lagărului socialist in ansam

blu. Progresul în domeniul in
tegrării economice condiționea-" 
ză, de asemenea, contribuția 
mai efectivă a țărilor noastre 
la diviziunea internațională a 
muncii și la competiția eficien
tă cu capitalismul. De aseme
nea, nu trebuie să subapreciem 
importanța proceselor de inte
grare care au loc în lumea ca
pitalistă.

Țolul nostru comun, suprem, 
este menținerea păcii. Partici- 
pind la Tratatul defensiv de 
la Varșovia ne aducem contri
buția la lupta comună a sta
telor lagărului socialist pentru 
transformarea Europei intr-un 
continent al stabilității pașnice, 
pentru crearea unui sistem de 
securitate colectivă în intere
sul tuturor popoarelor. Viața 
a confirmat justețea și clarvi
ziunea politicii externe a sta
telor socialiste care din pri
mele momente după termina
rea celui de-al doilea război 
mondial au luptat cu fermitate 
pentru consolidarea și recu
noașterea statu quo-ului terito- 
rial-politic și respectarea de
plină a integrității și suvera
nității tuturor statelor. De 
această politică solidară și 
consecventă a statelor so
cialiste s-a sfărîmat politica 
războiului rece dusă de impe
rialism al cărui îndîrjit 
purtător de cuvînt din Eu
ropa a fost în trecut R.F.G. 
Desfășurarea evenimentelor a 
dejucat întru totul concepțiile 
revizioniștilor, vest-germani. Cal
culele lor privind rezolvarea 
problemelor europene de pe po
ziții de forță au suferit un e- 
șcc. In R.F.G. s-a ajuns să-și 
spună cuvintul forțe mai rea
liste și interesate în îmbunătă
țirea relațiilor cu țările socia
liste. O expresie a arestui fapt 
îl constituie Tratatul dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., care a des
chis perspectiva normalizării 
relațiilor în Europa.

In prezent, între Polonia și 
R.F.G. au loc la Varșovia, du
pă cum se știe, tratative care 
se pare că intră în faza finală. 
Normalizarea relațiilor recipro
ce dintre Polonia și R.F.G. 
poate avea loc numai pe baza 
recunoașterii frontierei polone
ze pe Odra și Nysa ca defini
tivă și inviolabilă și a renun-x 
țării la orice pretenții terito
riale în prezent și în viitor, 
încheierea unui asemenea tra
tat va reprezenta un pas im
portant pe calea viitorului paș
nic al Europei.

Interesele păcii cer ca gu
vernul R F.G. să-și normalizeze, 
de asemenea, relațiile cu cele
lalte țări socialiste. îndeosebi 
cu R D.G. — celălalt stat ger
man suveran și egal în drep
turi. întrucît perspectiva Euro
pei pașnice este legată inse
parabil de participarea cu 
drepturi depline a R.D.G. în 
concertul statelor europene.

Insă lupta forțelor socialis
mului pentru dezvoltarea paș
nică a continentului nostru va 
continua. Forțele care ar dori 
să continue vechea politică a 
războiului rece și să submineze 
relațiile cu țările socialiste nu 
încetează să acționeze. Ele se 
folosesc de sprijinul celor mai 
reacționare cercuri ale capita
lului. precum și ale cercurilor 
agresive ale imperialismului, că
rora nu le convin destinderea 
și colaborarea pașnică și care 
ar dori să torpileze procesul 
de normalizare început, apelînd 
la vechile tradiții ale naționa
lismului și militarismului ger
man.

Tn prezent, scopul de o deo
sebită importanță al acțiunii 
tuturor forțelor interesate în 
coexistenta pașnică trebuie să 
fie pregătirea și desfășurarea 
conferinței gencral-europene în 
problema securității și colabo
rării. Această conferință va re
prezenta o etapă importantă pe 
calea creării unui sistem efi
cient de securitate colectivă in 
Europa și a depășirii treptate 
a împărțirii Europei în două 
grupări militare opuse. Mer- 
gind pe această cale se va 
putea, de asemenea, rbzolva 
problema — atît de importan
tă pentru toate țările — re
ducerii înarmărilor, ijicepînd cu 
reducerea trupelor staționate pe 
teritorii străine.

In procesul de normalizare 
a relațiilor dintre cele două 
părți ale Europei o mare în
semnătate va avea dezvoltarea 

colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale, precum 
și măsurile întreprinse în co
mun în vederea realizării unor 
acțiuni care necesită eforturi 
multilaterale pe scară euro
peană

In prezent, țările socialiste din 
Europa răsăriteană sînt parte
neri egali ai țărilor capitaliste 
dezvoltate din Europa. Dato
rită cuceririlor noastre sociale 
și economice am încetat de a 
mai fi rude sărace în familia 
popoarelor europene. A avut 
loc o reducere însemnată a 
disproporțiilor izbitoare din 
trecut privind nivelul economic 
al diferitelor părți ale Euro
pei, care subminau stabilitatea 
Pe continentul nostru. Astăzi, 
statele membre ale C.A.E.R. 
reprâzintâ un potențial uriaș, 
cu cei 360 de milioane de oa
meni, 32 la sută din producția 
industrială mondială, un mare 
potențial creator, rezerve inepui
zabile de materii prime și nu
meroase cadre cu. calificare din 
ce în ce mai înaltă. Poziția 
noastră economică se va in'âri 
fără îndoială necontenit o dată 
cu progresul integrării socia
liste. Dezvoltarea schimburilor 
comerciale reciproc avantajoase 
cu țările capitaliste, contactele 
largi pe plan tehnic și știin
țific, cooperarea în producția 
mărfurilor pentru piața euro
peană și țări terțe permit o fo
losire mai judicioasă decit pî
nă in prezent a potențialului 
creator al Europei.

Renunțarea' la folosirea for
ței in relațiile dintre state, 
acțiunile în direcția dezarmării, 
precum și dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre Eu
ropa de est și vest vor con
tribui la întărirea păcii mon
diale. în folosul tuturor po
poarelor.

Atmosfera de destindere și 
normalizare a relațiilor din 
Europa -este înveninată de in
tensificarea politicii agresive a 
imperialismului în alte zone 
ale lumii și, în primul >înd, 
în Asia de sud-est și in O<-.co
tul Apropiat. Statele socialiste 
vor sprijini și în viitor popoa
rele atacate de imperialism, 
vor apăra suveranitatea lor și 
vor tinde spre rezolvarea paș
nică a crizelor și stingerea fo
carelor de conflicte. Asigura
rea unei păci drepte în Indo
china necesită acceptarea, ca 
bază de înțelegere, a planului 
în 8 puncte al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud. ca
re pornește de la dreptul :na- 
lienabil al poporului vietnamez 
de a decide singur asupra vi
itorului său. Tn Orientul Apro
piat este necesară realizarea în 
întregime a rezoluției Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., li
chidarea tuturor urmărilor a- 
gresiunii israeliene și asigura
rea securității tuturor statelor 
din această parte a lumii.

Poziția celor două state a- 
liate — Polonia și România — 
față de problemele majore ale 
luptei actuale pentru pace, a- 
portul lor la întărirea unității 
comunității socialiste, solidari
tatea cu lupta internațională a 
clasei muncitoare și cu mișca
rea de eliberare națională, par
ticiparea în comun la dezvol
tarea potențialului economi»- al 
lagărului socialist definesc e- 
sența tratatului semnat astăzi. 
Am încheiat acest tratat co 
convingerea că el corespunde 
celor mai vitale aspirații ale 
popoarelor noastre, intereselor 
libertății și progresului, păcii 
și socialismului. (Aplauze).

Primiți, tovarăși și prieteni, 
salutul fierbinte și urările cor
diale de noi succese In rea
lizarea planurilor, de piospe- 
ritate. pe care le adresăm 
Partidului Comunist Român și 
întregului popor român.

Trăiască și să se întărească/ 
prietenia polono-română 1

Trăiască pacea și socialis
mul ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

★
întreaga asistență. în picioa

re. ovaționează îndelung pentru 
prietenia dintre poporul român 
și poporul polonez, pentru co
laborarea rodnică dintre cele 
două țări. Îndelungi aplauze 
subliniază sentimentele de sti
mă și înaltă prețuire ce le nu
tresc reciproc popoarele român 
și polonez.

PROGRAMUL

pentru 
săptămîna 

viitoare

DUMINICĂ 15 NOIEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii și școlori.
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Fotbol : Petrolul - Dina

mo București.
14.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor. Lume, lu
me — film omagial în
chinat Măriei Tănase.

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

16.30 Studioul „N".
18,00 Unde-i greșeala ? - e- 

misiune-concurs.
19,00 Cintec și joc din Țara de 

Sus.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic. O proprictă- 

reasâ ciudată - Premieră 
pe țară.

21,55 Șapte note in cheia soi.
22,35 Telejurnalul de noapte.

LUNI 16 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Sceno și ecranul.
18.40 Muzică populară.
19,00 Ce sînt și ce trebuie să 

fie centralele industriale ? 
(3).

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Teatru foileton. Războiul 

celor două roze (IV).
20,50 Ocolul țării in opt luni. 

Se întrec echipele repre
zentative din municipiul 
București și din județele 
Buzău, Ilfov și Teleorman

22,00 Dinamica societății ro
mânești.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Telesport. Aspecte de la 

finalele Campionatelor 
europene de box — ju
niori. înregistrare de ia 
Miskolc.

23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 17 NOIEMBRIE

10,00—11,00 Teleșcoala.
18,00 Deschiderea emisiunii.

Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.

18.30 La 1 600 grade Celsius
— emisiune pentru tiner .1. 

18,55 Cintați cu noi. Frogmen-
te din spectacolele pre
zentate de Ansamblul de 
pionieri și elevi plin Tg. 
Mureș și alte formații ale 
copiilor, participante la 
Festivalul de la Belgrad, 
ediția 1970.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Trofeul Carpați la hand

bal masculin.
20.30 Premieră TV. Ciuta de 

Victor Ion Popa.
22,00 Prim plan. Șerban Cio- 

culescu.
22.30 Tekj.....olul de noapte.
22,40 Muzicorama.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 1« NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron -» enci
clopedie pentru elevi.

18.30 Cabinet economic TV. 
Legislația privind protec
ția muncii și 'practica.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Hondbal masculin. Ro

mânia - U.R.S.S. (repri
za a ll-a). Transmisiune 
directă de la Cluj.

20.30 Tele-cinemateca. Ameri
ca, America (partea I).

22,00 Cadran internațional.
22.30 Gala marilor interpret! 

români. Lucia Stănescu.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 19 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18,40 Handbal masculin: 
U.R.S.S. — Iugoslavia 
(repriza a ll-a). Transmi
siune de la Cluj.

19,10 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Handbal masculin : Ro

mânia - Ungaria (repriza 
a ll-a). Transmisiune de 
la Cluj.

20.30 Film serial. Noile aven
turi ale lui Huckleberry 
Finn.

21,00 Portul.
21,30 Opereta in... diapozitive.
22,00 Teleglob. Prin Bulgaria.
22,20 Poșta TV. de Ion Buche-

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Varietăți pe peliculă. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 20 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală.

18,00 Un „Cămin" cu și despre 
'.bărbați. *

18.50 Revista economică.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.

-20,15 Film artistic : America, 
America (partea a ll-a).

21,35 Mai aveți o întrebare ?
Dialog din adincul pă- 
mintului. O invitație Io 
o expediție în adincul 
păminlului - la Peștera 
Muierii.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SIMBATĂ 21 NOIEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiu'uî 
Emisiune in limba qerma 
nă.

18,10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete !

Bună seara, băieți I
19.15 Publicitate
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară
20,00 Handbal masculin : Ro

mânia - Iugoslavia (re
priza a ll-a). Transmisei 
ne de la Cluj.

20.30 Tele-enciclopedia.
21.30 Film serial. Incoruptibilii. 

Coniacul de Bouverais.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Comici vestiți ai ecranu

lui. Chariot.
23,00 Cintec de dor. Transmi

siune de la restaurantul 
„Bucur".

23.30 închiderea emisiunii.
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VIATA INTERNAȚIONALACOLOCVII■

Partidului Comunist Francez

TABLOU ALGERIAN

1

vast proces
" de 

stătătoare, roate eforturile

consacrat semicentenarului fondării

■ ■

PARIS 31. — Corespondentul Agerpres, Georges 
Dascal. transmite : Simbălă s-a deschis la Paris, la sediul 
Insiiiutului „AJaurice Thorez", colocviul consacrat semi
centenarului fondării Partidului Comunist Francez. Par
ticipă 28 delegații ale institutelor de istorie ale partide
lor comuniste, muncitorești și democrate din Europa. A- 
frica și Asia. Din Republica Socialistă România ia parte 
la colocviu Ștefan Voicu. membru al Comitetului Central 
al P.C.K.. redactor șef al revistei .Lupta de clasă", 
președinte al Academiei de științe sociale și politice.

NAȚIUNILE UNITE 31.
Corespondență de la trimisul 
special Agerpres, Adrian Iones- 
cu i Adunarea Generală a 
O.N.U. dezbate, în aceste zile, 
două proiecte de rezoluție — 
unul prezentat de 16 țări din 
grupul statelor neangajate, iar 
altul de către S.U.A. — în le
gătură cu situația din Orientul 
Apropiat.

Pe marginea acestor rezolu
ții au luat cuvîntul o serie de 
delegați. Fwono, reprezentantul 
Ugandei, sublinia că i „O pace 
reală în regiune implică drep
tul suveran al popoarelor de

U.R.S.S. : Noua clădire a Universității 
din Tașkent.

Lucrările 
conferinței 

Uniunii 
Comuniștilor 

din 
Iugoslavia

BELGRAD 31. — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite t Simbătă au con
tinuat la Belgrad lucrările pri
mei conferințe a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Cea 
de-a treia zi a lucrărilor a fost 
consacrată dezbaterilor privind 
dezvoltarea relațiilor socialiste 
în agricultură și sarcinile U- 
niunii Comuniștilor in acest 
domeniu.

Seara, participanții au adop
tat rezoluții „Cu privire la si- 

actuală și sarcinile 
și „Cu privire, la dez

voltarea relațiilor socialiste în 
agricultură și sarcinile U.C.I.".

Cuvîntul de închidere a con
ferinței a fost rostit de pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz 
Ti to.

aicl de a-și alege propriul lor 
destin". Cerind retragerea for
țelor israeliene din teritoriile 
ocupate, delegatul Ugandei s-a 
pronunțat pentru găsirea unei 
formule care să permită asi
gurarea existenței tuturor sta
telor din zona respectivă.

Reprezentantul Marocului, 
Benhima, a sugerat Adunării 
Generale să reactiveze misiu
nea lui Gunnar Jarring, pen
tru ca problema Orientului A- 
propiat să fie readusă în ca
drul inițiativei O.N.U., iar e- 
Iementele unei soluții să țină 
cont cu prioritate de interesele 
țărilor din această zonă.

Exprimind sprijinul S.U.A. 
față do rezoluția Consiliului 
de Securitate, ambasadorul a- 
merican Yors a cerut menți
nerea încetării focului în ve
derea facilitării soluționării si
tuației din această regiune. In 
același timp, el a exprimat o- 
poziția țării sale față de a- 
doptarea de către Adunarea 
Generală a unor rezoluții care 
să „completeze, să interpreteze 
sau să detașeze doar unele e- 
lemente din rezoluția Consi
liului de Securitate, al cărei e- 
chilibru a fost cu grijă asi-

gurat după lungi și laborioase 
negocieri".

Au uzat de dreptul de repli
că delegații R.A.U. și U.R.S.S., 
El Zayyat și, respectiv, Iakov 
Malik. El Zayyat a susținut 
dreptul Adunării Generale de 
a recomanda o anumită linie 
de conduită Consiliului de Se
curitate. La rîndul său, Iakov 
Malik a exprimat părerea că 
discursul delegatului S.U.A. a 
urmărit să distragâ atenția A- 
dunării Generale și a opiniei 
publice mondiale de la conți
nutul propriu-zis al rezoluției 
Consiliului de Securitate, de la 
necesitatea de a fi pusă in a- 
plicare în ansamblul ei, inclu
siv retragerea trupelor israc- 
liene din teritoriile arabe ocu
pate.

Reprezentantul Franței la 
O.N.U., Kosciusko Morizet, a 
cerut Adunării Generale „să-și 
facă auzită vocea" în vederea 
aplicării rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967. El a reafirmat sprijinul 
Franței pentru misiunea lui 
Jarring relevînd, totodată, ne
cesitatea găsirii 
unanim acceptate 
interesate și care să aibă 
ranția O.N.U.

unei soluții 
de părțile 

ga-

Mare operațiune
de percheziție în Ecuador

Inaugurarea tîrgului

QUITO 31 (Agerpres). — A- 
preximativ 14 000 de soldați și 
polițiști au participat vineri la 
una din cele mai mari ope
rații de percheziție întreprinsă 
vreodată in capitala Ecuadoru
lui in vederea descoperirii lo
cului unde este ținut ostatic 
comandantul forțelor aeriene; 
generalul Cesar Sandoval, ră
pit recent de persoane necunos
cute. Au fost cercetate fără 
vreun rezultat concret, case 
particulare, spitale și instituții. 
In timpul raziilor au fost re
ținute peste 400 de persoane

considerate „suspecte".
In legătură cu răpirea, două 

grupuri separate de guerilă — 
„Raphael Brito" și „Los Bol- 
setudos" — au trimis comuni
cate presei în care își asumă 
responsabilitatea răpirii. In 
mesajul trimis de gruparea 
„Raphael Brito11 se cere elibe
rarea unor deținuți politici, re
deschiderea celor patru univer
sități precum și demisiile pre
ședintelui Velasco Ibarra și ale 
ministrului apărării, Georges 
Velasco, în schimbul eliberă
rii generalului.

de mașini-unelfe de la Osaka
— Coresponden- 

Florea —
Osaka,
Yodo,
de-al

Țuiu, 
pe țăr- 
a fost 
cincilea 
mașini-

TOKIO 31. - 
tul Agerpres, 
transmite : La 
mul fluviului 
Inaugurat cel
tîrg internațional de 
unelte apreciat în discursurile 
rostite la festivitatea de des
chidere drept „cea mai mare 
manifestare internațională de 
specialitate”. Ministrul indus
triei și comerțului exterior.
Kiichi Miyazawa, a subliniat
participarea numeroasă la tîrg. 
ce se ține din doi în doi ani 
alternativ cu tîrgul din Tokio, 
precum și rolul pe care îl

joacă el in prezentarea celor 
mai noi realizări în domeniul 
respectiv și în intensificarea 
relațiilor economice și comer
ciale dintre țările tuturor con
tinentelor.

In cele 3 600 de standuri, 
amplasate în nouă pavilioane, 
expun 750 de firme și compa
nii din 19 țări, intre care și 
România. Sint prezentate cele 
mai diferite exponate din do
meniul mașinilor-unelte, inclu
siv ultimele realizări privind 
aplicarea comenzilor program 
și numerice la mașini-uneltc.

România prezintă în standul

firmei „Mitsubishi Shojî Ka- 
isha" — reprezentanta între
prinderii mașini-export pentru 
vânzarea mașinilor-unelte ro
mânești pe piața japoneză — 
mașina universală de frezat și 
alezat „AF-85“, produs al Fa
bricii de mașini-unelte și agre- 

’ gate din București, mașina de 
frezat roți dințate „FD-320", 
produs ai Uzinei mecanice Cu- 
gir, și Shapingu] „SH-700", fa
bricat de întreprinderea „în
frățirea" din Oradea.

Exponatele românești prezen
tate la Osaka au și fost vin- 
dute.

la a 16-a aniversare 
a declanșării luptei armate 

de eliberare
ALGER 31 (Agerpres). — La 

_ noiembrie, poporul algerian săr
bătorește împlinirea a 16 ani de 
la declanșarea luptei armate pentru 
eliberare, care avea să ducă la 
proclamarea independenței de stat, 
la 5 iulie 1962. Marcată în fie
care an de festivități care au loc 
în numeroase orașe algeriene, i- 
ceastă dată constituie un prilej 
de consemnare a realizărilor obți
nute în perioada ce a trecut de 
la dobîndirca independenței națio
nale. In momentul de față, Algeria 
este angajată într-un 
de dezvoltare a unei economii 
sine -------, ------ ....... .
fiind mobilizate pentru progresul 
țării. Măsuri importante adoptate 
cu scopul de a elibera bogățiile so
lului și subsolului de dominația 
monopolurilor străine s-au împletit 
cu cele destinate dezvoltării multi
laterale a economiei. Printre rea
lizările majore se numără rafină
riile de la Alger și Arzcw, cel 
dinții combinat siderurgic de la 
El Hadjar, complexul de motoaie 
Diesel și tractoare de la Constan
tine etc.

Actualul plan cvadrienal de 
dezvoltare economică (1970—1973) 
prevede alocarea în domeniul indus
triei a 48 la sută din cei 26,4 
miliarde dinari afectați investi-

țiilor. Adevărat „an al 
negru", 1970 va consemna o pro
ducție record de 60 milioane tone 
țiței, datorită descoperirii unor 
noi zăcăminte petrolifere sub nisi
purile fierbinți ale Saharci. Parti
ciparea statului la extracția 
prelucrarea bogățiilor petrolifere 
crescut considerabil ca urmare 
naționalizării filialelor din Algeria 
ale unor mari trusturi străine, re
vizuirii regimului fiscal aplicat com
paniilor franceze și extinderii cîm- 
pului de operațiuni și sferei atribu
țiilor societății naționale de hidro
carburi „Sonatrach". Aceasta deține 
în prezent peste 50 la sută dm 
totalul acțiunilor din ramura pe
trolieră, precum și monopolul pro
ducției, transportului și comerciali
zării gazelor naturale.

Agricultura beneficiază în peri
oada planului amintit de 23 la 
sută din investiții. In vederea creș
terii producției agricole se vor ex
tinde suprafețele ctiltivabile prin 
efectuarea unor importante lucrări 
hidrotehnice.

Eforturi remarcabile se depun, 
de asemenea, pentru îmbunătățirea 
sistemului de învățămînt și 
rea cadrelor naționale de 
litate, nccesaie în diversele 
nii de activitate.

PÂMINTUL S-AR PUTEA RACI

CA URMARE A LIPSEI

RAZELOR SOLARE

forma- 
specia- 
dome-

Comunicai comun 
privind convorbirile dintre 

delegațiile P. C. Francez 
și P. S. 1. din Germania

PARIS 31 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor dintre 
delegația Partidului Comunist 
Francez și delegația Partidului 
Socialist Unit din Germania a 
fost dat publicității un comu
nicat comun, in care se arată 
că părțile au procedat la un 
larg schimb de păreri cu pri
vire la activitatea celor două

partide, precum și în principa
lele probleme internaționale. 
Părțile apreciază că, în momen
tul de față, există condiții fa
vorabile pentru asigurarea pă- 

Europa și, 
pregătirea 

in proble- 
bolaborării

r
I
I 
I
1

KYOTO 31 (Agerpres). — 
„Pămîntul ar putea reveni la 
era glaciară dacă poluarea 
atmosferică va depăși o anu
mită limită" a declarat prof. 
Yoshikazu Yamamoto de la 
Universitatea din Tokio cu pri
lejul lucrărilor Congresului So
cietății Meteorologice japoneze 
care are loc Ic Kyoto. Savan
tul japonez a relevat că nu
mai 50-80 la sută din razele 
solare, care se îndreaptă spre 
pămint, ating suprafața ;a 
întrucît razele infraroșii sini 
absorbite de către1 vaporii de 
apă și de bioxidul de carbon 
din atmosferă. El a relevat, 
totodată, că razele so
lare vizibile sint, de ase
menea, susceptibile difrac
ției ca urmare a prezenței 
moleculelor de azot și oxigen, 
precum și a particulelor de 
praf. Dacă volumul de praf 
depășește o anumită limită 
a spus Yamamoto, Pămîntul se 
va răci ca urmare a lipsei ra
zelor solare.

cii și securității în 
îndeosebi, pentru 
viitoarei conferințe 
melc securității și 
pe continent. Securitatea euro
peană, se arată in comunicat, 
reprezintă un imperativ al zi
lelor noastre și la realizarea 
ei trebuie să participe toate 
statele continentului.

Delegațiile P. C. Francez și 
P.S.U.G. au mai adoptat o de
clarație în care se pronunță 
pentru stabilirea cit mai grab
nică de relații diplomatice in
tre Franța și R. D. Germană. 
Totodată, ele și-au exprimat 
sprijinul pentru toate măsurile 
menite să conducă la regle
mentarea raporturilor dintre 
cele două state.

150 DE CUTREMURE

CASERTA 31 (Agerpres) - 
In localitatea Mignano Monte- 
lungo au fost înregistrate alte 
patru noi cutremure de po- 
mînt. De la începutul lunii 
septembrie în acest oraș au 
avut loc aproximativ 150 de 
mișcări seismice, fapt ce a 
determinat ca o treime din lo
cuitori să-l părăsească.

© La Sofia a fost semnat 
an document cu privire la 
coordonarea planurilor eco
nomice ale R. P. Bulgaria 
și R. D. Germane pe viitorii 
5 ani, informează agenția 
BTA. In urma convorbirilor 
desfășurate intre o delegație 
bulgară, condusă de Tano 
Țolov, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării", și 
o delegație a R.D.G.. condusă 
de Gerhard Schurer, preșe
dintele Comisiei de Stat a 
Planificării, s-a stabilit ca 
livrările reciproce de mărfuri 
și serviciile dintre cele două 
țări în viitorii cinci ani să 
se ridice la 2 300 000 000 ru
ble, adică mai mult decit 
întregul schimb de mărfuri 
din ultimii 10 ani.

Irlanda de nord

ARME PENTRU IMOBILIZAREA 

DETURNATORILOR

Noi momente
NEV/ YORK 31 (Agerpres). 

- Societatea cmericonă „Eas
ter Airlines" a anunțat că in
tenționează să testeze două 
din „armele secrete" concepu
te de către odmlnlstroțlo ftde- 
rală a aviației civile cote vor 
putea fi folosite de plloțll tăi 
„in situații de ultimă Instan
ță" impotrivo outorilor detur
nărilor de ovloone. Cu tool* 
că o refuzol so precizez» fe
lul acestor arme, se pa-e ci 
este vorba de un oparot elec
tronic care să distingi pe pi
rați, iar cealoltă, un fel de 
revolver care or puteo tro^e 
asupra autorilor unei ogresiuni 
de deturnare. Un purtător de 
cuvînt al „Easter Airlines" a 
precizat, de asemenea, că com
pania sa va continuo să folo
sească și alte sisteme in vede
rea detectării la sol o prezen
ței obiectelor metalice din ba
gajele călătorilor.

Costică Alecu, 
al Institutului Român 
Relații Culturale cu 
tatea, și M. Manciuc, 
orașului Iași.

© Jorge Gallardo,

iți

Componența nouîui cabinet chilian

ENGLEZI

economia

DIN PRESA STRĂINĂ

n-

figurează 15 
socialiști, trei 
radicali, doi 

, doi repre-

vicepreședinte 
pentru 

Străină- 
primarul

Pentru a arăta ce reprezintă 
tinărul sector industrial în econo
mia Coastei de Fildeș reamintim 
că, dacă în 1960 el reprezenta 
doar 13 la sută din
țării, în prezent contribuția

de tensiune

SIMPOZION

„PACIFIC GLORY"

Țipatul — luUepnudcieă poligiali<-ă Uuuedosia — aubumlaiea Fetroșani

KINSHASA 31 (Agerpres). — Corpul electoral din Re
publica Democratică Congo (Kinshasa) s-a prezentat sim- 
bătă in fața urnelor in vederea desemnării președintelui 
țării pentru următorii șapte ani. Pentru magistratura su
premă a țârii candidează actualul șef al statului, generalul 
Joseph Desire Mobutu. Observatorii politici de la Kinshasa 
subliniază în comentariile lor că sprijinul larg acordat 
programelor preconizate și aplicate de generalul Mobutu 
de către populația țării permite să se întrevadă reînnoi
rea mandatului prezidențial.

PESTE 20 000 DE MINERI
IN GREVA

LONDRA 31 - Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Peste 20 000 de mineri din bazi
nele carbonifere din Scoția, 
Yorkshire și Țara Galilor, au de
clarat grevă in sprijinul revendi
cărilor lor economice. In zilele 
următoare se așteaptă să intre 
in grevă și 50 000 de mineri din 
Nottinghamshire și Derbyshire.

Mișcarea grevistă a minerilor 
s-a declanșat fără avizul Con
siliului Executiv al Uniunii mun
citorilor mineri, care ceruse să 
se accepte propunerile de com
promis ale patronatului. După 
cum s-a anunțat, în urma votu ui 
care a avut loc in toate bazinele 
miniere din țară, majoritatea ce
lor ce muncesc in subteran și 
la suprafață s-a pronunțat pen-

iru declanșarea unei greve gene
rale pină la satisfacerea ir' 
grală a revendicărilor lor.

De citeva sâptâmini, sint 
grevă peste 65 000 muncitori de 
ia serviciile comunale care, de 
asemenea, cer majorarea sala
riilor. La Londra s-a anunțat că 
125 000 muncitori din 
energetică au avertizat 
intra in grevă dacă nu 
fi satisfăcute 
majorare a

„Morning 
alte uniuni 
propunerii 
unei greve

industria

SANTIAGO DE CHILE 31 
(Agerpres). — Președintele a- 
les al Republicii Chile, Sâl- 
vador Allende, a anunțat lis
ta guvernului său care va 
prelua oficial conducerea ță
rii o dată cu instalarea nou
lui șef al statului. Portofoli
ile sint deținute de reprezen
tanții principalelor partide 
care alcătuiesc frontul „Uni
tatea Populară", al cărui u- 
nic candidat prezidențial a 
fost Allende. Astfel, portofo
liul Ministerului 
externe a fost 
Clodomiro Almeyda 
list), al Ministerului 
nanțe lui Ameridd 
(Comunist), iar cel al 
terului apărării lui Alejan
dro Rios Valdivia (Radical). 
In total, pe lista viitorului

i afacerilor 
atribuit lui 

(Socia- 
de fi- 
Zorilla 
Minis-

guvern chilian 
miniștri ■ patru s 
comuniști, trei 
social-democrați, 
zentanți ai Acțiunii populare 
independente și un reprezen
tant al Mișcării de acțiune 
populară unită. Față de ca
binetul precedent, a fost 
creată o funcție nouă — cea 
de secretar general al guver
nului (ministru fără porto
foliu). atribuit lui Jaime Sua
rez (Socialist).

Observatorii politici apre
ciază că noul cabinet chi
lian corespunde întru totul 
înțelegerii stabilite la 23 ia
nuarie 1970 între formațiile 
politice care alcătuiesc fron
tul „Unitatea Populară", ca
re l-au desemnat pe Salva
dor Allende drept candidat 
prezidențial.

_   ministrul
afacerilor interne al Boliviei, a 
anunțat la o conferință de pre ă 
că a fost descoperită o organiza
ție reacționară teroristă care pre
gătea o lovitură de stat în scopul 
înlăturării actualului regim. Minis
trul de interne bolivian a arătat 
că din organizația clandestină des
coperită făceau parte foști mi
niștri și senatori, ofițeri de 
poliție și conducători ai unor for
mațiuni de dreapta.

© Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Mongole, 
condusă de J. Țedenbol, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, și-a încheiat simbătă vizita 
oficială în Uniunea Sovietica, 
plecînd spre patrie.

© Ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromîko s-a reîntors la Moscova 
venind de la Frankfurt pe Main, 
unde a purtat convorbiri cu mi
nistrul de externe vest-german, 
Walter Scheel.

SANTIAGO DE CHILE 31 (Agerpres). — Generalul 
Emilio Cheyre, care conduce ancheta în vederea depistării 
persoanelor care au organizat asasinarea fostului coman
dant al armatei chiliene, generalul Rene Schneider, a de
clarat că principalii instigatori și autori au fost arestați. 
Numărul total al persoanelor reținute se ridică în prezent 
la 21. Intre acestea se află și generalul în retragere, Ro
berto Viaux, fostul comandant al regimentului „Tacna“, 
care în octombrie anul trecut a întreprins o tentativă de 
rebeliune militară. Generalul Cheyre a anunțat că la 3 
noiembrie își va înceta exercitarea atribuțiilor de condu
cător al anchetei, „misiunea fiind îndeplinită".

BELFAST 31 (Agerpres). - Ca
pitala Irlandei de nord a cunos
cut în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă noi momente de tensiune ca 
urmare a ciocnirilor violente din
tre grupuri de tineri manifestanți 
catolici și protestanți. De aseme
nea, au fost semnalate ciocniri 
între manifestanți și trupele brita
nice, care au intervenit folosind 
grenade lacrimogene. După cum 
apreciază agențiile internaționale 
de presă, ciocnirile care au avu: 
loc la Belfast joi și vineri par >ă 
fie cele mai grave înregistrate în 
cursul ultimelor săptămîni.

★
LONDRA 31 (Agerpres). — 

Deputății conservatori din Camera 
Comunelor au declanșat o cam
panie care urmărește excluderea 
tinerei deputate nord-irlandeze, 
Bernadette Devlin, din acest or
ganism legislativ. Doi deputați 
conservatori au prezentat în acest 
sens o moțiune care cerc Camerei 
Comunelor să o recuze pe Be 
detie Devlin, pentru ca astfel 
nu mai fie încurajate" acți.

OPERAȚIA DE READUCERE

PE LINIA DE PLUTIRE

A PETROLIERULUI

revendicările 
salariilor. 
Sta:' anunță 
sindicale se alătură 
privind declararea 

___  ___ generale in ziua in 
care guvernul va publica proiec
tul privind „reglementarea rela
țiilor in industrie", îndreptat, după 
cum se știe împotriva drepturi
lor fundamentale ale sindicatelor.

HELSINKI 31 (Agerpres). — „Considerăm că primele 
două runde ale convorbirilor sovieto-americane privind 
limitarea cursei înarmărilor strategice au constituit etape 
utile", a declarat Gerard Smith, șeful delegației america
ne la tratativele SALT, la sosirea în capitala Finlandei, 
unde se va desfășura următoarea etapă a negocierilor. 
„Sper — a spus el — că negocierile care vor începe luni 
vor marca un progres".

Delegația sovietică la convorbirile SALT urmează să 
sosească duminică la Helsinki.

Zece ani de industrializare în Coasta de Fildeș
La citcva săptămîni de la 

festivitățile prilejuite de aniver
sarea obținerii independenței 
Coastei de Fildeș, Camera de in
dustrie de la Abidjan a publicat 
un document privitor la dezvol
tarea industrială a țării în acești 
zece ani.

La I ianuarie 1970, precizea
ză documentul, în Coasta de Fil
deș existau 333 întreprinderi in
dustriale (in 1960 erau doar 70, 
care, în urma investițiilor în va
loare de 71,7 miliarde fran.i 
C.F.A., au obținut în anul trecut 
o cifră de afaceri de 82(7 mili
arde franci C.F.A. folosind mini 

a 32 300 muncitori.

Aceste rezultate par modeste 
in comparație cu țările care s-au 
industrializat de la sfirșitul seco
lului trecut, dar este important 
de remarcat scurta perioadă de 
'.imp în care ele au fost obținute,

precum și ritmul de creștere anual 
’idicat — 23 la sută. In peri
oada 1960—1969, cifra de afa
ceri din sectorul industria! era 
de 83 miliarde franci CI.A., 
produsele acestuia acoperind o 
parte însemnată din bunurile de 
larg con.

este de 22 la suia.
Dacă diferite ramuri ale i 

dustriei Coastei de Fildeș apt 
vizionează piața internă cu tot 
mai multe bunuri de larg con
sum, renunțînd astfel la impor
turi costisitoare, ele încep în ace
lași timp să reprezinte

cent important în cadrul produ
selor de export ale tării — anul 
trecut produsele industriale au 
reprezentat 21 la sută din totalul 
mărfurilor de export. Scopul u>- 
mărit de economiști este ca pină 
în 1980 exportul de produse in
dustriale să sporească de patru 
ori. Se prevede ca cifra acestor 
exporturi să se ridice în viitor 
la 30 miliarde la produse ali
mentare, 21 miliarde la minere
uri și carburanți rafinați, 13 mi
liarde la textile. 1 miliard la 
oleaginoase, 10 milioane la hîr- 
lie și 20 miliarde la produse din 
lemn și diferite alte industrii.

(„Afrique Nouvelle")

LONDRA 31 (Agerpres). - 
Au început primele operații de 
readucere la linia de plutire o 
petrolierului „Pacific Glory", 
eșuai la 4 km sud de insula 
Wight. Etapa intiia a acestor 
opeiațiuni, întreprinse de so
cietatea olandeză „SMITH", 
prevede pomparea a aproxi- 

18 000 tone de petrol 
rezervoorele petrolierului 
n olt petrolier al comoa- 

niei Shell. Se crede că „Pa
cific Glory" va putea părăsi lo
cul naufragiului peste apro
ximativ o săptămino.

Petrolierul a eșuai cu 
tomir.ă în urmă după ce s-a 
ciocnit cu nova „Allegro". In 
urma exploziei ce s-a produs, 
cinci marinari au fost uciși, ier 
alți 8 sint dați dispăruți. O 
mare cantitate de petrol 
revărsat in mare, amenințind 
cu poluarea mai multe plaje 
de pe țărmul Marii Britanii.

o săp-

s-a

VIENA 31 (Agerpres). - La 
Salzburg o luat sfîrșit simpo
zionul internațional, organ:zat 
de Agenția Internațională pen
tru Energia Atomică, conso- 
crot oplicărll tehnicii nuclear» 
în domeniul măsurării și con
trolorii poluâril mediului încon
jurător.

La această reuniune au luat 
parte 150 de oameni de știință 
din 29 >Jt țări, precum și re
prezentanți oi unor organizații 
internaționale.

40 800


