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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe Ruggero Poletti,
secretar general adjunct al Partidului Socialist Democratic Italian
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Cu rezultate deosebit de bune, care deschid noi perspective 
dezvoltării legăturilor de prietenie, bună vecinătate 

și conlucrare multilaterală româno-iugoslave, spre binele 
popoarelor celor două țări, în interesul cauzei păcii 

și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume, s-a încheiat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe Ruggero Poletti. 
secretar general adjunct al Partidului 
Socialist Democratic Italian, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și, 
cele mai cordiale urări din partea lui ’ 
Giuseppe Saragat. președintele Parti
dului Socialist Democratic Italian, 
și Pietro Longo, secretar general al 
partidului. Totodată, el a exprimat 
gratitudinea sa pentru întrevederea 
acordată, pentru invitația de a vi
zita România și pentru posibilitatea 
oferită de a participa, în fruntea 
unei delegații, la masa rotundă pe 
probleme social-politice. teoretice și 
internaționale, organizată între P.C.R. 
și P.S.D.I. Ruggero Poletti a dat o 
înaltă apreciere inițiativelor și ac
țiunilor întreprinse de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru instaurarea unui climat de des
tindere. securitate, colaborare și înțe
legere în Europa și în lume, pentru

înfăptuirea dezarmării, pentru re
zolvarea justă și durabilă. în inte
resul popoarelor, a marilor proble
me ce confruntă omenirea de astăzi.

Mulțumind pentru sentimentele și 
aprecierile exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat sa' se 
transmită lui Giuseppe Saragat și 
Pietro Longo un salut călduros și 
cele mai bune urări.

In cursul convorbirii s-au evocat 
cu satisfacție relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Demo
cratic Italian și a fost afirnjată do
rința ambelor părți de a dezvolta și 
aprofunda aceste raporturi în viitor, 
de a intensifica contactele și schim
burile de păreri, in probleme de in
teres comun, pe baza stimei și res
pectului reciproc. S-a subliniat că 
promovarea continuă a relațiilor 
dintre cele două partide contribuie la 
amplificarea legăturilor tradiționale 
dintre România și Italia, la extinde
rea conlucrării dintre ele, atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena mon
dială, la intărlrea prieteniei dintre 
popoarele român și italian. în folosul 
și spre binele lor. al cauzei păcii și 
cooperării între națiuni.

Au fost abordate probleme legate 
de procesele de transformare înnoi
toare a lumii, de forțele sociale care

sînt interesate și militează pentru o 
lume echitabilă, mai bună și mai 
dreabtă.

Totodată, au fost trecute in revistă 
aspecte actuale ale vieții politice inter
naționale. O atenție deosebită a fost a- 
cordată situației de pe continentul 
european, unde s-au acumulat uriașe 
cantități de arme. îndeosebi nuclea
re. Pornindu-se de la această reali
tate. s-a reliefat importanța concen
trării tuturor eforturilor in vederea 
încheierii cu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să răspundă așteptărilor po
poarelor. să ducă la convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării pe continent. Ia asigura
rea continuării procesului de edifi
care a securității și colaborării euro
pene început la Helsinki.

A fost evidențiată, de asemenea, 
necesitatea încetării cursei înarmă
rilor. care creează o gravă amenin
țare asupra păcii și stabilității mon
diale. trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare. în primul rind de dezar
mare nucleară, opririi amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa și distrugerii celor 
existente.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

Solemnitatea semnării Declarației comune româno-iugoslave
Miere octombrie 1982. tova

rășul A. ^ălae Ceaușescu, secretar 
gene .sîl*) al Partidului Comunist 
Român-.. președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. au semnat. în . cadrul unei 
solemnități desfășurate la Palatul 
Alb. .Declarația comună româno- 
iugoslavă.

Ceremonia semnării s-a desfășurat 
în prezenta tovarășei Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim, vice
prim-ministru al guvernului, Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale. 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Constantin Mitea, consilier al 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintelui Re
publicii Socialiste România. Ionel

Cetăteanu, consilier al președintelui 
Republicii. Silviu Curticeanu. secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat. Nicolae Mihai, ambasadorul 
României la Belgrad, alți membri ai 
delegației române.

Din partea iugoslavă erau de față 
Lazar Moisov, secretai’ federal, pen
tru afacerile externe, Milenko Boia- 
nici. secretar federal pentru comer
țul exterior. Zdenko Svete. adjunct 
al secretarului federal pentru aface
rile externe, Milos Melovski, amba

sadorul Iugoslaviei la București, alte 
persoane oficiale iugoslave.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Pâfar Stambolici și-au 
strins cu căldura miinile. au ciocnit 
o cupă de șampanie, exprimindu-și 
satisfacția pentru documentele sem
nate. pentru înțelegerile convenite, 
care deschid noi perspective dezvol
tării conlucrării româno-iugoslave, în 
interesul celor două state, al po
poarelor lor, al cauzei păcii în 
Balcani. in Europa și in lume.

Plecarea din Belgrad

Miercuri a luat sfîrșit vizita ofi
cială de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat-o în Iugosla
via, la invitația președintelui Prezi
diului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul Petar 
Stambolici.

Constituind un eveniment politic 
de ample semnificații, o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea și

adincirea tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
înscrie ca un moment memorabil în 
cronica bogatelor relații româno- 
iugoslave.

Prin convorbirile avute, prin largul 
schimb de vederi prilejuit de dialo
gul la nivel înalt, purtat cu rodnice 
rezultate in aceste zile, prin înțele
gerile la care s-a ajuns, prin Decla
rația comună româno-iugoslavă și 
celelalte documente semnate, sînt

conferite dimensiuni noi raporturilor 
bilaterale dintre țările noastre, adu- 
cîndu-se, în același timp, o contri
buție deosebit de importantă la cauza 
generală a socialismului, păcii și în
țelegerii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost Însoțiti in această, 
vizită de tovarășii Ion Dincă. mem-
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu salutați cu deosebită căldură 

la întoarcerea în patrie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, miercuri la 
amiază, in Capitală, după vizita ofi
cială de prietenie efectuată in Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via, la invitația tovarășului Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit in această vi
zită de tovarășii Ion Dincă, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C-C. al P.C.R., prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al se
cretarului general al partidului 
și președintelui Republicii, ■ Silviu 
Curticeanu, membru al C.C. al

P.C.R., secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Ionel Cetățeanu, 
consilier al președintelui Republicii.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni. . Deasupra sa
lonului oficial erau arborate drape
lele partidului și statului, care înca
drau portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Ștefan Voitec, Gheorghe
(Continuare în pag. a III-a)

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO ■ IUGOSLAVA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, in perioada 25—27 octombrie 1982, la 
invitația Prezidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia și a Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Intr-o atmosferă cordială și prietenească, în 
spiritul înțelegerii și respectului reciproc, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, au avut con
vorbiri privind dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor de colaborare dintre cele două țări și 
problemele actuale ale situației internaționale.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut, de asemenea, 
convorbiri cu tovarășul Mitia Ribicici, președin
tele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și s-au intilnit cu 
tovarășul Nikola Liubicici, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Serbia.

La convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, au participat :

— din partea română : tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, tovarășii Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernului, Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv âl C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secretarului general

al partidului, președintelui Republicii, Ionel 
Cetățeanu, consilier ai secretarului general al 
partidului, președintelui Republicii, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, Nicolae Mihai, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in R.S.F. Iugoslavia.

— din partea iugoslavă : tovarășii Lazar 
Moisov, secretar federal pentru afacerile ex
terne, Milenko Boianici, secretar federal pen
tru comerțul exterior, Zdenko Svete, adjunct al 
secretarului federal pentru afacerile externe, 
Miloș Melovski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
in Republica Socialistă România, Dragoslav 
Feici, consilier al președintelui Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia pentru probleme de politică externă, 
Ilia Giukici, consilier al secretarului federal 
pentru afacerile externe, director în Secretaria
tul Federal pentru Afacerile Externe.

I
Președintele Republicii Socialiste România, to

varășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
tovarășul Petar Stambolici, au constatat cu sa
tisfacție că relațiile de prietenie și conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre România și 
Iugoslavia, dintre popoarele lor, așezate pe baze 
trainice in decursul intilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele I. B. Tilo, se 
dezvoltă cu succes in toate domeniile, in spiritul 
stimei, respectului și încrederii reciproce, repre- 
zentind un exemplu de colaborare între două 
țări socialiste, vecine și prietene.

Cele două părți au subliniat și cu acest prilej 
importanța deosebită a intilnirilor tradiționale 
Ia nivel înalt pentru dezvoltarea continuă a le
găturilor de colaborare multilaterală dintre cele 
două țări. Ele au evidențiat că aprofundarea 
continuă a colaborării româno-iugoslave, gradul 
înalt de încredere și înțelegere reciprocă exis
tent intre cele două țări constituie rezultatul 
aplicării consecvente in raporturile dintre ele a 
principiilor independenței, suveranității, integri
tății teritoriale, egalității în drepturi, respectului 
și avantajului reciproc, neamestecului în trebu

rile interne. Aplicarea consecventă a acestor 
principii asigură o dezvoltare permanentă și 
stabilă a relațiilor româno-iugoslave de bună 
vecinătate și conlucrare pe multiple planuri.

Părțile au reafirmat însemnătatea promovării 
și lărgirii contactelor și colaborării dintre repre
zentanții parlamentelor, guvernelor, organiza
țiilor politice și obștești, republicilor și provin
ciilor, județelor, orașelor, colectivelor de muncă 
și dintre cetățenii celor două țări în toate sferele 
de interes reciproc. Ele au convenit să acționeze 
în continuare pentru extinderea și intensificarea 
acestei colaborări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Prezidiului, Petar Stambolici, au acordat in 
cursul convorbirilor o atenție deosebită întăririi 
cooperării economice și creșterii schimburilor 
comerciale dintre cele două țări. Au apreciat 
pozitiv eforturile și acțiunile întreprinse de gu
vernele celor două țări, de Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare economică, de 
celelalte organe și organizații economice, în 
scopul extinderii ariei de cooperare economică 
și tehnico-științifică.

Cele două părți consideră că potențialul tot 
mai mare și cerințele economiilor României și 
Iugoslaviei, apropierea și diversitatea legături
lor de transport creează condiții favorabile pen
tru o și mai intensă colaborare economică între 
ele. S-a apreciat că trebuie folosite mai eficient 
posibilitățile existente p’entru amplificarea coo
perării și schimburilor comerciale, avind în ve
dere și evoluția nefavorabilă a situației econo
mice internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România șl 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au subliniat importanța deo
sebită pentru cele două țări a intensificării coo
perării in cele mai diverse domenii de activitate, 
care contribuie la așezarea relațiilor economice 
pe baze trainice și stabile, factor esențial al dez
voltării in ansamblu a colaborării dintre cele 
două țări vecine și prietene.

In acest context, s-a evidențiat însemnătatea pe 
care o are pentru ambele țări, precum și pe plan
(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE PETROL
- o prioritate economică mpjoră pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime și asigurarea independenței energetice a țării

Zilnic, la Ministerul Petrolului se urmărește producția de țiței realizată 
de colectivele trusturilor și schelelor de extracție. Este și acesta un semn al 
importanței cu totul deosebite pe care le au, pentru economia națională, rezul
tatele obținute, zi de zi, în îndeplinirea planului de petroliștii țării. Activitatea 
de producție din acest sector condiționează nemijlocit atingerea unui obiectiv 
de însemnătate excepțională — ASIGURAREA INDEPENDENȚEI ENERGE
TICE A ROMÂNIEI PÎNA LA SFÎRȘITUL ACTUALULUI CINCINAL. Pentru 
îndeplinirea acestei sarcini formulate la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. de

secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, esențial este ca 
fiecare colectiv din industria petrolului să valorifice toate posibilitățile pentru 
sporirea producției de hidrocarburi potrivit nivelurilor de extracție, stabilite 
prin plan, cît și prin programele de creștere a producției de țiței și gaze pe pe
rioada 1982—1985 peste prevederile cincinalului. Ce acțiuni se întreprind în 
acest sens, ce experiențe pozitive s-au cristalizat în cîteva din unitățile indus
triei petrolului în care reporteri ai „Scînteii" au fost prezenți în aceste rile ?

INITIATIVE EXPERIENȚE |REAtlZAR|

La Schela de extracție Moșoaia La Schela de extracție Videle
In iunie minus 12000 tone; in octombrie

cu zilele, ci cu orele. Pentru a fi 
posibilă o asemenea performanță a 
dispărut din activitatea celor de . la 
„intervenții" noțiunea de calitate 
slabă a lucrărilor.

Parcul de sonde nu e compus nu
mai din sonde „mănoase", ci se nu
mără cu zecile și cele cu producții 
■mai slabe. însumată, extracția lor 
nu era de neglijat și, ca atare,

Declinul natural al sondelor-anihilat Zilnic, 100 tone țiței recuperatVicisitudinile naturii i-au împie
dicat in iarnă să ia un start bun pe 
petroliștii schelei Cartojani. A- 
proape 12 000 tone însumau res
tanțele la țiței în primul se
mestru al anului. De Ia directorul 
schelei pînă la noii veniți in aceas
tă meserie aspră rezultatele obți
nute nu le dădeau liniște nici ziua, 
nici noaptea. Se făcuse oare totul 
pentru ca producția să nu scadă 
sub plan ? Oare in adîncuri au se
cat „rezervoarele" ? Metodele de 
extracție erau, cu adevărat, cele 
mai potrivite ? O mie și una de în
trebări frămîntau colectivul schelei, 
care primise cu numai un an in 
urmă „Ordinul Muncii" clasa I — 
drept răsplată pentru hărnicia lui. 
întrebări care nu au rămas mult 
timp fără răspuns. Ca urmare a 
consultării cu sondorii cu experien
ță, cu șefii brigăzilor de interven
ție și specialiștii schelei, s-a stabilit 
un program cuprinzător de acțiune 
pentru recuperarea integrală a res
tanțelor apărute.

în primul rînd, s-a acordat o ma
ximă atenție punerii in funcțiune a 
sondelor noi din zonele cele mai 
productive de la Bariu, Siliștea, 
Glavacioc și Cartojani. în aceste 
cîmpuri s-au orientat instalațiile de 
foraj și aici au început să funcțio
neze Ia scurt timp 66 de sonde noi, 
care au însemnat o zestre bună în 
producția de petrol. S-a avut în 
vedere ca noile sonde să aibă chiar 
de Ia intrarea lor în funcțiune per
sonalul ccl mai calificat, sondori 
cu o bogată experiență. Purierea în 
funcțiune a acestora prin cunoscu
ta metodă a gazliftului a permis 
exploatarea de la 
paritate maximă, 
producția zilnică 
sporit apreciabil, 
funcțiune pînă la 
inca ii suuue, se apicLiaia va «kv, - ■ ... „
tul productiv al noilor sonde puse ora ?„tu.aa o depășire a planului 
în exploatare se va ridica la peste R
9 000 tone țiței suplimentar față de 
plan. Nu au fost uitate nici son
dele vechi. Prin reactivarea a 40 de 
sonde și punerea lor in exploatare 
s-au asigurat noi posibilități de 
sporire a producției de țiței.

Poate cuvintul abnegație exprimă 
prea puțin intensitatea, capacitatea 
de muncă a acestui colectiv a că
rui activitate se desfășoară sub de
viza patriotică „țării cît mai mult 
petrol". Iar acest „mai mult" nu 
poate fi realizat derit în condițiile 
menținerii în exploatare a între
gului parc de sonde. Aceasta era 
dealtfel și una din căile principale 
pentru recuperarea restanțelor Ia 
producția de țiței. Este un ade
văr care nu mai trebuia ex
plicat oamenilor schelei. Cît tre
buie să aștepte o sondă pînă 
lși reia pulsul ? O zi. două, trei, 
mai multe zile 7 Si aceasta a fost 
una din întrebările colectivului de 
Ia Cartojani. Răspunsul 7 S-au În
ființat încă patru brigăzi de inter
venții operative, și timpul de aș
teptare pentru probe, reparații sau 
intervenții nu se mai numără acum

început la o ca- 
fapt resimțit în 
de petrol care a 
Prin punerea în 

___ ,___  ___  __ sfirșitul anului a 
încă 14 sonde, se apreciază că apor-

s-au 
pro7 
tone

La Schela 
de extracție 

Cartojani-Giurgiu

- plus 6 500 tone țiței
tojani, a fost mai întîi sondor, 
apoi maistru, mai tîrziu inginer-șef, 
iar de cîțiva. ani, director.

Petroliștii de la Cartojani 
angajat să dea în acest an o 
ducție suplimentară de 15 009
țiței. Pînă acum, plusul de produc
ție se ridică Ia 6 505 tone țiței și in 
fiecare zi se adaugă alte 270 tone 
țiței, printr-un admirabil efort de 
voință, de inteligență, de exigență 
și răspundere comunistă. Colecti
vul schelei este hotărît și dispune 
acum de toate condițiile ca anga
jamentul să fie nu numai îndepli
nit, ci și depășit cu 5 000 tone 
țiței, avînd ambiția să dovedească 
că pămîntul din acest colț de țară 
este la fel de mănos și în adîncuri, 
și la suprafață.

sondele cu debite mai slabe au fost 
supuse unor intervenții de anulare 
a declinului natural. Acolo unde 
zăcămîntul se dovedea sărac erau 
prezente ingeniozitatea oamenilor, 
înalta lor conștiință și capacitate 
profesională. în adunările de par
tid, cei aproape 600 de comuniști 
au dezbătut programe tehnologice, 
au întocmit planuri, au promovat 
ideile cele mai bune. Astfel, s-a-u 
analizat bunăoară avantajele săpă
rii unor sonde de injecții și efec
tuării unor lucrări pentru conver
tirea în sonde de injecție a celor 
inundate sau casate. Și aceste mă
suri și-au dovedit eficienta in di
recția sporirii producției de țiței. 
Prin asemenea fapte de muncă e- 
xemplare, printr-o muncă tenace, 
disciplinată și bine organizată, co
lectivul schelei Cartojani a făcut 
ea restanțele să rămină de dome
niul trecutului. Mai mult, după ce 
au recuperat integral pînă în luna 
august restanța de 12 mii tone, bi
lanțul producției consemnează Ia
cu 6 505 tone țiței.

Dacă ar trebui să vorbim de cel 
mai buni dintre cei bruni am putea 
să amintim mai întîi numele mais
trului sondor Petre Băjan sau al 
maistrului de intervenții Marin 
Constantin, al maiștrilor mecanici 
Marin Burcea și Aurică Dumitres
cu, al sondorilor Nicolae Toma și 
Dumitru Ivan, al sondorului-șef 
Radu Soare și al multor altor oa
meni destoinici, care au înțeles pe 
deplin cît de mare trebuie să fie 
aportul lor, al petroliștilor, la îm
plinirea unui mare obiectiv al po
liticii economice a României — a- 
sigurarea independenței energetice 
a patriei noastre pînă la sfirșitul 
actualului cincinal.

L-am însoțit citeva zile pe ingi
nerul Aurel Brașov, directorul 
schelei, în drumurile străbătute în
tre cimpurile de sonde. Un om exi
gent dar inimos, discutînd .deschis 
cu oamenii 
știe după 
competență 
face să nu 
operații dintre cele mai complexe 
— iată o schiță de portret a acestui 
petrolist pasionat care, aici, la Car-

din subordine, pe care-i 
nume, un om a cărui 

profesională înaltă il 
ezite să execute direct
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Petre CRISTEA 
corespondentul „Scînteii

Poate fi oprit decli
nul natural al sonde
lor ? Unii petroliști, 
care cunosc bine' că 
producția multor ză
căminte, după o pe
rioadă de exploa
tare, începe să scadă, 
ar fi tentați să spună 
că declinul nu poate 
fi oprit. Dar colecti
vul Schelei de extrac
ție Moșoaia, din ca
drul Trustului petrolu
lui Pitești, a demon
strat că declinul poate 
fi anihilat Cum 7 Ne 
explică directorul teh
nic ai trustului, ing. 
Valerin Pronovici:

— în primul rînd 
am organizat în mod 
corespunzător activi
tatea de intervenție, 
prin formarea a 15 
brigăzi noi. Aceasta a 
determinat scăderea cu 
60 la sută față de anul 
trecut a numărului de 
sonde în așteptarea 
intervenției. S-a ciști- 
gat astfel o producție 
de 1 005 tone țiței. 
Cele 3 500 de măsuri 
tehnologice care au 
„activat" extracția în 
cimpurile petroliere au 
adus și ele un spor 
de producție de 62 000

tone țiței. S-au inven
tariat toate sondele 
vechi Inactive si prin 
repararea a 110 sonde 
s-a mai adăugat o 
ducție de 26 600 
țiței.

Prin asemenea 
suri bine gîndite, 
dicios aplicate. 
Schela Moșoaia 
reușit creșterea
cimpurile mai vechi 
a producției 
față 
anului 
țiței, 
mult
clin natural.

pro- 
tone

mă- 
ju- 
la 

s-a 
în

zilnice 
de începutul 
cu 130 tone 

deci anularea 
discutatului de-

Apă din țiței poate 
scoate oricine, dar ți
ței din apă puțini 
reușesc să obțină ! La 
schela Videle, circa 
100 tone de țiței se ex
trag din apă. Cum a- 
nume? Amănunte ne 
oferă directorul sche
lei, Mircea Alexan- 
drescu :

— Țițeiul extras din 
zona Videle conține un 
procent ridicat de apă 
sărată. în vederea li
vrării țițeiului către 
rafinării se procedează 
la separarea țițeiului 
de apă și reinjectarea 
apelor uzate în zăcă
minte. Așa am lucrat

și noi de ani de zile, 
însă o analiză a ape
lor sărate decantate a 
dovedit că • acestea 
conțin încă țiței, fin 
dispersat. Ne-am pro
pus . să recuperăm ți
țeiul din apă. deși 
mulți specialiști au 
înclinat să creadă că 
efortul va fi mult prea 
mare. Dar cînd știi 
cît de prețios este ți
țeiul nu trebuie să te 
gîndești in primul 
rînd la greutăți I Și 
am trecut la treabă. 
Lucrarea în sine a 
constat în construirea 
unor bazine cu vo-

lume și suprafețe 
mari, în care se asigu
ră o dublare a timpu
lui de liniștire a ape
lor decantate. Instala
țiile și rezervoarele / > 
ferente au fost realis
te în regie proprie, 
lucrătorii schelei, /<5' 
bună parte a materia
lelor utilizate la con
strucție fiind recupe
rate de la sonde și in
stalații vechi. Acum, 
prin intrarea în ex
ploatare a noului cir
cuit de separare a ți
țeiului se recuperează 
din straturile de apă 
100 tone țiței.

SEMNALE PE ADRESA...
• ...ÎNTREPRINDERII MECANICE DIN CIMPINA, care nu șl-a 

onorat contractul incheigt cu bazele de aprovizionare ale Minis
terului Petrolului. După 9 luni, unitatea acumulase apreciabile res
tanțe la livrările de pistoane (9 600 bucăți) și cămăși de oțel pen
tru pompe de extracție (22 700 bucăți).

• ...ÎNTREPRINDERII „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ, care s-a obiș- 
nuit în postura de resranțieră in livrarea motoarelor termice de 
puteri mari pentru acționarea instalațiilor de foraj-. Pînă la sfîrși- 
tul anului unitatea s-a angajat să recupereze restanța de 150 mo
toare înregistrată in prezent și să livreze încă 115 motoare. Anul 
trecut, cam pe aceeași vreme, aceleași angajamente. Poate în 1982 
vor fi onorate I

• ...ÎNTREPRINDERII „VULCAN" DIN BUCUREȘTI si ÎNTREPRIN
DERII DE UTILAJ CHIMIC Șf FORJE DIN RM. VILCEA, unități Cu
noscute pentru promptitudinea livrării la export a unităților de 
pompaj, dar care neglijeqză să-și onoreze contractele către bene
ficiarii din țară. Schelele de extracție așteaptă livrarea a 128 uni
tăți de pompaj, restante după trei trimestre.

• ...TRUSTULUI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PETROLIERE DIN
PLOIEȘTI, care a uitat să finalizeze lucrările la atelierele mecanice 
destinate reparării instalațiilor de intervenție la Schela din Videle.

• ...TRUSTULUI PETROLULUI BOLINTIN, a cărui conducere ami
nă și tot amină repararea și punerea în funcțiune a citorva zeci 
de sonde scoase din producție din cauza viiturilor de nisip sau 
defectelor de coloană. Soluții tehnice există, așa că...

• ...ÎNTREPRINDERII DE ȚEVI „REPUBLICA" DIN CAPITALA șl 
ÎNTREPRINDERII DE ȚEVI DIN ROMAN, cărora petroliștii le solicită 
onorarea de urgență a contractelor restante care\însumează mii de 
tone de material tubular.

e ...UNITĂȚILOR CONSTRUCTOARE DE MAȘINI, care trebuie să 
urgenteze asimilarea pieselor de schimb necesare compresoarelor 
importate în ultimii ani, aflate in dotarea industriei petrolului.

Mi de acUune pentru sporirea randamentelor
Discuția avută cu tovarășul dr. ing. Nicolae NICOLESCU, șef 

de serviciu în cadrul Ministerului Petrolului, a avut drept punct de 
pornire rezultatele .Ja zi" înregistrate in extracția de țiței pe an
samblul ramurii.

— înainte de a face o trecere 
în revistă a acestor rezultate, tre
buie să remarc, a spus interlocu
torul, că în acest an se înre
gistrează o creștere simțitoare a 
broducției, în trei trimestre aceas
ta fiind cu 100 470 tone mai mare 
fată de perioada corespunzătoare 
din anul precedent. Sarcinile ce 

. revin petroliștilor în actualul cin
cinal sînt de o excepțională însem
nătate. La recenta plenară a C.C. 

' al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că există condiții 
ca oină la sfirșitul cincinalului ac
tual să acoperim din resurse in
terne necesarul de energie prima
ră. Iar pentru aceasta se impune 
să asigurăm sporirea mai accentua
tă a producției de țiței. Analizînd 
cu, simt autocritic situația îndepli
nirii planului în acest an. nu ne 
putem declara mulțumiți cu reali
zările obținute pînă în prezent. 
Deși fată de luna ianuarie produc
ția medie zilnică a crescut cu pes
te 2 000 de tone, o serie de sche
le de extracție înregistrează încă 

’ restante fată de plan. Experiența 
schelelor Suplacu. Tîrgoviște. Car- 
tojani, Moșoaia. Videle demonstrea
ză că acolo unde s-au asigurat o 
disciplină fermă de producție, apli
carea unor tehnologii moderne de 
extracție, utilizarea ' judicioasă a 
dotării tehnice și organizarea te
meinică a brigăzilor de intervenție, 
s-a reușit nu numai îndeplinirea, 
dar și depășirea nivelului de ex
tracție stabilit prin plan.

— Una din remarcile critice fă
cute de secretarul general al parti
dului la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. se referea 
la insuficienta răspundere și ope
rativitate de care dau dovadă unele 
centrale și ministere în șoluționa- 
rea problemelor. Or, știm că și in

industria petrolului se manifestă 
asemenea stări de lucruri. Ce se în
treprinde pentru înlăturarea neajun
surilor care mai dăinuie in acest 
sector 1

— Este adevărat că nesoluțio- 
narea la vreme a problemelor a 
determinat și determină și în indus
tria petrolului neajunsuri reflec
tate, în ultimă instanță, în produc
țiile de ti tei extras. Insuficienta 
preocupare pentru organizarea bri-

Cîteva experiențe 
recomandate de 

Ministerul Petrolului
găzilor de intervenții în sche
lele de extracție face să avem încă 
un număr mare de sonde care aș
teaptă intervenția. Această situație 
determină o nereali-'are de 400—500 
tone țiței pe zi. De asemenea, nu 
am reușit să asigurăm o organizare 
corespunzătoare a întreprinderii de 
carotaj și perforări, cît și a celei 
specializate în cimentări și operații 
tehnologice speciale, unități care 
sînt menite să îmbunătățească ac
tivitatea brigăzilor de intervenții și 
reparații. Vreau să arăt că, în 
prezent, cadrele ministerului și 
specialiștii trusturilor- stabilesc în 
schelele și secțiile de extracție mă
surile pentru înlăturarea neajun
surilor și rezolvarea tuturor proble
melor de care depinde îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin în domeniul 
extracției de hidrocarburi. O aten
ție deosebită acordăm în trimestrul 
IV al acestui an îmbunătățirii ex
ploatării fondului actual de sonde. 
Cele 239 sonde care vor fi repuse

în producție vor produce pînă la 
sfirșitul anului 22 000 tone țiței. Tot
odată, s-a stabilit un program de
taliat pentru executarea a 5 400 ope
rații geologo-tehnologice care vor 
determina un aport de producție da 
26 500 tone. De asemenea, 26 700 tone 
țiței vor fi extrase din sondele noi.

— Ați amintit de experiența po
zitivă acumulată de colectivele unor 
unități. Ce se întreprinde la nivelul 
ministerului pentru generalizarea 
acestor experiențe locale-?

— Aș releva 
experiențe 
zare. De 
zultatelor
Cartojani .
baterea viiturilor de nisip cu filtre 
mecanice și rășini Alorex, in acest 
an se extinde acest procedeu la 100 
sonde „în Schela.,brăila. De aseme
nea, testarea cu bune rezultate in 
sondele schelelor Tîrgoviște, Brăila g 
și Craiova a supapelor diferențiale 
pentru gaz lift, care reduc cu 30 Ia 
sută consumul de energie la extrac
ție, a impus generalizarea în între
gul sector a acestora. La Videle ex
tindem procedeul de combustie 
subterană, care a dat foarte bune 
1’ezultate la Suplacu de Barcău.

— In acest an, unitățile petrolului 
au făcut in repetate rinduri apel la 
furnizorii care asigură dotarea sec
torului de extracție și foraj pentru 
respectarea contractelor. Care este 
situația acum în această privință ?

— în domeniul aprovizi? iril 
tehnico-materiale se înregist <ză 
mari restante în livrarea de n ie
rtai tubular, unități de pomp 
motoare termice, piese de schîml, 
pentru pompe de extracție. CantH"' 
tătile sînt mari, ceea ce a creat ps 
întreg parcursul anului serioase 
greutăți în activitatea petroliștilor. 
La Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. s-au stabilit noi termene 
pentru onorarea contractelor.

cîteva asemenea 
în curs de generali- 
pildă, pe baza re- 
obținute în schelele 
și Cilirești în com-

Grupaj realizat de
Dan CONSTANTIN

Pregătiri temeinice pentru buna desfășurare a activității în zootehnie pe timpul iernii
In timpul scurt care a mal rămas pînă la sosirea anotimpului fri

guros, in fermele ți complexele zootehnice trebuie încheiate pregă- 
, tirile pentru buna adăpostire și furajare a animalelor in timpul Ier

nii, cerință de cea mai mare însemnătate pentru a realiza produc
țiile de lapte și carne prevăzute. Cu deosebire se cere să fie finali
zate lucrările de amenajare a maternităților de vaci, creșelor și sec
toarelor de creștere a animalelor tinere, pentru a se asigura condiții 
de dezvoltare normală a acestora și a se preveni orice pierderi. La 
fel de importante sînt încheierea reparațiilor la grajduri și saivane, 
verificarea și punerea la punct a instalațiilor de alimentare cu apă 
și a celor de muls mecanic, repararea utilajelor de tocare și măci
nare a nutrețurilor. In legătură cu stadiul acestor pregătiri, publicăm 
astăzi relatări din două județe.

vîlcea, Permanent în atenție— 
realizarea programului 

de modernizare a adăposturilor
La jumătatea acestei luni, con

structorii de lucrări din zootehnia 
județului Vilcea au încheiat planul 
anual atît în ce privește moderni
zarea adăposturilor de animale, cit 
si introducerea alimentărilor cu apă 
în grajdurile existente. De aseme
nea. au fost realizate padocuri în 
suprafață de 16 000 metri pătrațl, 5 
bucătării furajere, spații de însilo- 
zare a furajelor cu o capacitate to
tală de 14 000 tone și alte lucrări 
prevăzute în planul anual, in va
loare de 37.6 milioane lei.

— Spre deosebire de anii trecuți 
— ne spune ing. Constantin Zamfi- 
rescu. șeful compartimentului in
vestiții al direcției agricole județe
ne — Ia noile construcții de adă
posturi au fost aplicate soluții mult 
mai economicoase.- urmărindu-se cu 
prioritate reducerea consumurilor 
de materiale energointensive. De 
exemplu, toate cele 9 grajduri con
struite oină acum sau în. curs de fi
nalizare la cooperativele agricole 
Drăgășanl. Livezi. Copăceni. Puiești. 

Lungești, Popești și altele s-au rea
lizat fără a fi folosite prefabricate 
pentru acoperiș, acestea fiind exe
cutate din ferme de lemn. Totoda
tă. au fost eliminate, din aceleași 
motive, pardoselile betonate, prefe- 
rîndu-se paturile din pămînt tasat. 
Numai ne această cale, fondurile 
prevăzute inițial pentru construcția 
obiectivelor respective au fost re
duse cu 10—15 la sută.

Spiritul gospodăresc in realizarea 
noilor lucrări de investiții s-a făcut 
simtit însă si în alte direcții. Bună
oară. 7 din cele 9 grajduri noi s-au 
realizat cu sprijinul secțiilor pres
tatoare de servicii ale cooperative
lor agricole, deci de unitățile be
neficiare inseși. economisindu-se 
astfel o parte însemnată din inves
tițiile prevăzute.

Tn alte cooperative agricole din 
iudet. cum sînt cele din Giulești 
sau Firtățești. completarea capaci
tății de cazare la nivelul efective
lor de animale existente s-a făcut 
nu prin apelarea la alte fonduri 

de investiții, ci mult mal simplu, 
dar cu aceeași eficiență. Lingă 
grajdurile existente s-a realizat din 
materiale locale cite o anexă, a 
cărei valoare n-ă depășit fiecare 
20 000 lei. „Nu ne putem permite 
să risipim averea obștii — ne spu
ne tovarășul Hie Marinescu, con- 
tabilul-șef al C.A.P. Giulești. Așa 
cum am înțeles din indicațiile se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. con
strucțiile grele și costisitoare tre
buie înlocuite cu spații realizate 
mai gospodărește, mai suple și mai 
eficiente".

Deși construcția adăposturilor 
pentru animale prevăzute în aceșt 
an a început la jumătatea celui de 
al doilea trimestru — intîrzierea 
fiind cauzată, in principal, de ter
giversarea aprobărilor pentru noile 
capacități — majoritatea grajduri
lor destinate tineretului bovin de 
reproducție se află in stadiu final 
de realizare. După cum am fost 
asigurați de specialiștii comparti
mentului de resort din direcția 
agricolă județeană, 8 din cele 9 
adăposturi vor. fi date în funcțiune 
pînă la jumătatea lunii viitoare. 
Unele din acestea — cum sint cele 
ale cooperativelor agricole Copă
ceni. Livezi și Puiești — sint de pe 
acum parțial gata să primească 
cele peste 860 de animale Ia iernat. 
La cooperativa agricolă Voicești 
este insă necesar să se acționeze 
mai intens în vederea terminării 
lucrărilor de construcții la grajdul 
destinat tineretului bovin.- Spunem 
aceasta deoarece, acum in pragul 
anotimpului friguros, aici mai sint 
de executat acoperișul, precum și 
unele lucrări de finisaj.

Sînt necesare măsuri energice 
pentru ca programul de construire 
si modernizare a adăposturilor să 
se înfăptuiască punct cu punct. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit 
au anărut unele greutăți in ce pri
vește alimentarea eu apă a sectoa

relor zootehnice. Se poate spune că 
la ora actuală toate grajdurile din 
fermele zootehnice ale cooperative
lor agricole din județul Vilcea sint 
prevăzute cu instalații de apă. 
Totuși, in unele locuri, odată cu 
extinderea capacităților de adăpos
tire. a apărut necesitatea creșterii 
surselor de alimentare cu apă. Or. 
intîrzierea prospecțiunilor prin 
foraj a făcut ca și proiectele de 
execuție a celor cinci surse pre
văzute pentru acest an să fie co
mandate abia la jumătatea anului 
și, ca urmare, lucrările respective

dîmbovița. „Bine în ansamblu" 
nu înseamnă îngăduință față 

de „micile" întîrzieri
în județul Dîmbovița, lucrările de 

construcții, de . modernizare și re- 
amenaiare interioară în fermele zo
otehnice au început încă din pri
măvară, pe baza măsurilor stabili
te la plenara comitetului județean 
de partid care a analizat modul în 
care se înfăptuiesc programele de 
dezvoltare a zootehniei in unități
le agricole socialiste. In primele 
nouă luni din acest an — după cum 
ne spunea tovarășul Florin Neagu. 
director al direcției agricole — s-au 
efectuat lucrări de investiții în fer
mele zootehnice în valoare de 73 
milioane lei. planul fiind depășit, 
încă din luna septembrie s-a reali
zat planul anual de amenajare a 
celor . 700 locuri în maternități de 
vaci și peste 6 000 locuri in creșe 
și sectoare pentru viței. De ase
menea. s-a încheiat acțiunea de in
troducere a apei în 60 de graj
duri. Totodată, s-au construit 40 

să fie reprogramate pentru anul 
viitor. Este o dovadă că. in unele 
cazuri, problemele legate de mo
dernizarea construcțiilor zootehnice 
nu se rezolvă în ansamblul lor, ci 
ne felii. Timpul scurt care a rămas 
pînă la sosirea anotimpului fri
guros impune ca peste tot să se 
încheie cît mai repede pregătirile 
pentru o bună iernare a animale
lor. astfel incit producția zooteh
nică să se mențină la nivel ridicat.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

fînare. precum și silozuri cu o 
capacitate de 30 000 mc. Dealtfel, 
noile fînare și silozuri, ca și cele 
mai vechi sînt pline, contribuind la 
buna conservare a furajelor. în- 
tr-adevăr. rezultatele pe ansamblul 
județului sînt bune, dar din raidul 
întreprins prin unități agricole dim- 
bovițene rezultă că nu peste tot 
pregătirile pentru iarnă sint înche
iate.

Se cuvine relevată experiența co
operatorilor din Mănești. care au 
inăltat cu forte proprii construc
țiile noi și au modernizat ferma de 
taurine și ovine. Președintele uni
tății. tovarășul Gheorghe Stolan, a 
ccntrolat zilnic activitatea construc
torilor la. saivanul pentru două mii 
de oi. ridicat ..de la tenielie oină la 
acoperiș", de cooperatori. Acum se 
fac ultimele lucrări de finisai si de 
amenajare interioară, a comparti
mentelor de tătare a oilor și de 

întreținere a mieilor. Alături este 
amplasată „casa ciobanilor", clădire 
de mare utilitate în cursul iftrnii, 
în perioada de fătare. cind oile 
trebuie supravegheate zi și noapte. 
Sînt pregătite pentru iarnă grajdu
rile de vaci, in care s-au pus 
la punct instalațiile de apă și 
cele de muls mecanic. „Asigu
răm condiții bune, pentru a 
mări în anul viitor producția medie 
de lapte cu 500 1 pe vacă furajată, 
ne spune președintele cooperativei. 
Dispunem de 800 tone de fin. 1 500 
tone nutrețuri insilozate și sfeclă 
furajeră depozitată sub acoperiș de 
paie". Da, în această unitate, ca și 
in cooperativele agricole din Pe- 
trești. Finta, Nucet, Picior de 
Munte si altele, există certitudinea 
că animalele vor avea condiții bune 
de iernare pentru a da producții 
mari. De pe acum, la Petrești și 
Firita se obțin zilnic cite 10—11 litri 
de lapte pe fiecare vacă.

Cu atît mai mult este nevoie să 
se asigure condiții corespunzătoare- 
de furajare și adăpostire în coope
rativele agricole cu rezultate slabe, 
cum sînt cele din Dobra, Mătăsaru, 
Dărmăneștl, Ciocănești. Brezoaiele. 
unde producția de lapte zilnică nu 
depășește trei litri pe vacă furaja
tă. Subliniem această cerință intru- 
cît in unele din aceste unități lu
crările sînt intîrziate. La C.A.P. 
Ciocănești, bunăoară, nu 6înt gata 
amenajările interioare din grajduri 
si din maternitatea de vad din 
cauză că Oficiul de îmbunătățiri 
funciare, proiectări și construcții 
agrozootehnice — executantul aces
tor amenajări — nu se grăbește. 
Or. lucrările interioare, inclusiv 
cele de alimentare cu apă, pot și 
trebuie să fie grabnic încheiate, 
lucrîndu-se acum cînd animalele 
mai sînt scoase Ia pășunat.

Pregătirile pentru iarnă in zo
otehnie nu pot fi considerate în
cheiate decit atunci cînd toate, 
absolut toate instalațiile și utilită
țile sînt puse in stare de funcțio
nare. Este pozitiv faptul că la fer
ma zootehnică a cooperativei agri
cole din Cătunu s-au făcut în acest 
an mai multe lucrări de moderni
zare decit în zece ani precedent!, 
în toate grajdurile s-au introdus 
instalații de apă, de evacuare a de
jecțiilor, mulsul mecanic ; de ase
menea. s-au amenajat maternitatea 
si cresa de viței. Dar nu toata 
obiectivele sint finalizate. Ne refe
rim la faptul că utilajele de pre
parare a furajelor nu sînt încă 
puse în funcțiune. O instalație de 
mare capacitate pentru tocarea și 
măcinarea furajelor, cumpărată în 
primăvară, este încă sub cerul liber, 
intre grajduri, în loc să fie monta
tă. Ce folos că aici s-a construit o 
bucătărie furajeră cu bazine de 
amestec și fermentare din moment 
ce trustul S.M.A. nu se achită de 
obligația asumată de a monta in
stalația pentru prepararea furaje
lor ?

în județul Dîmbovița situația 
pregătirilor pentru iarnă in zooteh
nie este bună in ansamblu. Este 
însă nevoie să fie finalizate cît mai 
repede toate lucrările începute, să 
fie pus la punct fiecare grajd și 
saivan pînă în cele mai mici amă
nunte. Cu deosebire este necesar ca 
în timpul scurt care a mai ră- 
țnas pînă la sosirea anotimpului 
friguros să fie puse fn stare de 
funcționare toate utilitățile și in
stalațiile de mecanizare pentru a 
avea certitudinea că activitatea în
grijitorilor se va desfășura în con
diții corespunzătoare, în vederea 
creșterii producției de lapte și 
carne.

C. BORDEIANU
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
::;.:i:’,’;£

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

înainte de plecarea de la reședința oficială

Plecarea din Belgrad
(Urmare din pag. I)
bru al Comitetului Politic Executiv 
3-1 C.C. al P.G.R., prim ..viceprțm- 
ministru al guvernului. Nicolae 
Constantin, membru.al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, al C.C, al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
de .alte persoane oficiale române.

Festivitățile desfășurate cu prilejul 
încheierii vizitei oficiale de prietenie 
a' tovarășului Nicolae •• Ceaușescu 
și a tovarășei.' Elena Ceaușescu în 
R.S.F. Iugoslavia, ceremonia plecă
rii spre patrie a înalților oaspeți ro
mâni au prilejuit noi 1 și puternice 
manifestări, de caldă prietenie;

După ce coloana oficială ș. părăsit 
Palatul .Alb de pe Dedinie, reședința 
rezervată pe timpul vizitei, s-a în
dreptat spre aeroportul Beograd.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au’ sosit la 
aeroport însoțiți de tovarășii Petar 
Stambolici. președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. și soția, șa. ...tovarășa Iudita

Stambolici. Pe aeroportul Beograd 
erau arborate' drapelele de stat ale 
celor , două țări.

Pe. aeroport, :■ în cinstea înalților 
oaspeți era aliniată o gardă de 
onoare.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei. Coman
dantul gărzii de onoare a prezentat 
raportul președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. înso
țit de tovarășul Petar Stambolici. a 
trecut' în revistă gardă de onoafe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la membrii Ambasadei 
române la Belgrad.

Tovarășul Petar Stambolici. pre
ședintele Prezidiului Republicii So1 
cialiste Federative Iugoslavia și-a 
luat apoi rămas bun de la tovarășii 
Ion Dincă. Nicolae Constantin. Ștefan 
Andrei, de' la celelalte persoane ofi
ciale române care. l-au însoțit pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu în vizita ofi
cială în Iugoslavia.

Tovarășul. Nicolae Ceaușescu, tova

rășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați la plecare de tovarășii Raif 
Dizdarevicî. președintele Adunării 
R.S.F; Iugoslavia; Lazar Moisov, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne. Milenko Boianici, secretar fe
deral pentru comerțul exterior, de 
celelalte persoane oficiale iugoslave 
aflate pe aeroport. Erau, de aseme
nea, prezenți la aeroport ambasado
rul Iugoslaviei la București și amba
sadorul României la Belgrad.

Sîrit oferite frumoase buchete de 
flori.
, La scara navei prezidențiale.., tova
rășul Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu multă prietenie de tovarășii Petar 
Stambolici. președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, de tovarășul Mitia 
Ribicici. președintele Prezidiului C.C. 
al' U.C. din Iugoslavia, iși string, cu 
căldură miinile. '.se îmbrățișează .prie
tenește.

Tovarășa Elena Ceaușescu își ia un 
cordial rămas bun de ,1a tovarășul 
Petar Stambolici. de la tovarășul

Sosirea în Cap

Mitia Ribicici. se desparte cu afecțiu
ne de tovarășa Iudita Stambolici.
... ța,ora-11, ora locală, aeronava,pre
zidențială ,ș-a îndreptat spre patrie.
.- ci-.. ■ ;■ . ; i Kt. jf.rfio S.K

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-IUGOSLAVĂ
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Rădulescu, Lina Ciobanu. Ludovic 
Fazekas. Alexandrina. Găinușe. 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru. Popescu,. Ilie Verdeț, Miu 
Dobrescu, -Mihai Gere. ■' Nicolae 
Giosan. Suzana Gâdea. Elena. Nae, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Richard Winter, precum și de 
membri ăi C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de 'instituții centrale și or
ganizații de masă și obștești, gene
rali.

Erau prezenți Milan Marinkovici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei iugoslave.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau numeroși lo
cuitori ai Capitalei, care au reafir
mat vibrant dragostea și stima pe. 
care întreaga națiune le nutrește 
față de conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul!1*, ..Ceaușescu 
— pace !“. împreună cu aceste calde 
sentimente, au fost exprimate, min- 
dria și deplina satisfacție față de 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în

R. S. F. Iugoslavia, față de impor
tantele documente și înțelegeri con
venite. care deschid — asemenea tu
turor hotărîrilor stabilite cu prilejul 
iritilnirilor roinâno-iugoslave la ni
vel înalt — perspectiva dezvoltării 
și. mai puternice a relațiilor tradițio
nale, de strînsă prietenie și-fructu
oasă colaborare, dintre țările, parti

dele și popoarele noastre, tn folosul 
și spre binele lor, al cauzei păcii și 
progresului social, înțelegerii și coo
perării internaționale.
. Tovarășul Nicolae Ceaușescu • și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie aclamațiilor și 
manifestărilor entuziaste ale bucu- 
reșteriilor veniți sâ-i . intimpirie.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Părăsind teritoriul Iugoslaviei prietene, doresc să vă adresez . încă o 

dată,, in numele meu și al .tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pentru 
primirea plină de căldură și ospitalitatea tovărășească'de care ne-am bucurat 
în tot timpul vizitei noastre in țara dumneavoastră.

Sint încredințat că vizita făcută, convorbirile purtate împreună și 
înțelegerile la care am ajuns vor da noi impulsuri tradiționalelor raporturi 
româno-iugoslave, întărind și mai mult prietenia și colaborarea dintre 
Republica Socialistă România .și Republica Socialistă. Federativă Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, în 
interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei înțelegerii și păcii în 
Balcani, in Europa și in lume. •

îmi este deosebit de .plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, 
odată cu salutul nostru de rămas bun, cordiale, urări de; sănătate și fericire, 
iar popoarelor iugoslaviei prietene noi realizări in dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în edificarea noii orinduiri și in lupta pentru pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Intîlniri de lucru româno-iugoslave
tn timpul vizitei oficiale de priete

nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
impreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, în spiritul ce
lor stabilite in cadrul convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român. președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășul 
Petar Stambolici.. președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, la Belgrad au avut 
loc intîlniri de lucru româno-iugosla
ve. prilej cu care s-a examinat sta
diul transpunerii în viață a acordu
rilor existente,:' s-au- stabilit căi de 
acțiune și modalități practice pentru 
aducerea la îndeplinire a noilor înțe
legeri convenite, în vederea consoli
dării și extinderii colaborării și coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice. a relațiilor de colaborare pe plan 
bilateral și în viața internațională.

★
Tovarășul Ion Dincă, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R,, prim vîceprim-ministru 
al guvernului, și tovarășul Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
s-au întilnit cu tovarășul Branislav 
Ikonici, președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării Republicii Socia
liste Serbia. -

1n cadrul convorbirilor au fost 
abordate o serie de probleme concre
te .privind extinderea in perspectivă 
a cooperării industriale dintre cele 
două state, a specializării in produc
ție. în vederea folosirii cit mai efi
ciente a potențialuluișî' experienței 
existente in cele două țări.

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, s-a întilnit 
cu tovarășul Lazar Moisov, secretar 
federal pentru afacerile externe al

Republicii Socialiste Federative iu
goslavia.

Cu acest prilej — în spiritul orien
tărilor cuprinse in convorbirile din
tre președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Petar 
Stambolici — intre cei doi miniștri a 
avut loc un schimb de păreri asupra 
unui larg evantai de probleme ale 
vieții internaționale, examinindu-șe 
o seamă de, aspecte operative referi
toare la ' intensificarea’ conlucrării 
dintre cete două ministere.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
b’or.date probleme', privind, securitatea 
europeană și, în' Ștrînsă legătură cu 
aceasta, actuala Conferință de la Ma
drid, reuniunea la nivel înalt a țări
lor-nealiniate, colaborarea iii Balcani, 
accesul la independență al poporului 
namibian. situația din Orientul Mij
lociu. numeroase alte probleme de 
interes comun.' privind situația inter
națională actuală, căile și mijloacele 
de colaborare româno-iugoslave pe 
arena mondială,.

Semnarea unor documente româno-iugoslave
Tn cursul dimineții, de miercuri a 

avut loc ceremonia semnării Acor
dului româno-iugoslav privind ga
rantarea reciprocă a investițiilor, 
precum și a unui Aide-memoire cu 
privire la colaborarea și cooperarea 
economică dintre cele două țări.

Documentele au fost semnate de 
tovarășii Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic . Executiv 
al C.C. al. P.C.R., ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Mllenko Bo-

ianici. secretar federal pentru co
merțul exterior, președinții părții 
române și părții iugoslave in Comi
sia mixtă guvernamentală de co
laborare economică.

La ceremonia'semnării acestor do
cumente — asupra cărora s-a con
venit cu prilejul vizitei întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu tn Iugo
slavia, la invitația tovarășului Petar 
Stambolici. președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia — au luat parte tovarășii 
Ion Dincă. Ștefan Andrei, alți mem
bri ai delegației române.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României , la Belgrad, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești. alte persoane oficiale iugo
slav».

mai larg, colaborarea lor în construirea șl folo
sirea sistemelor hidroenergetice și de naviga
ție Porțile de Fier I și Porțile de Fier II. S-a 
relevat interesul reciproc pentru stabilirea de 
măsuri privind utilizarea cit mai completă a po
tențialului hidroenergetic și de navigație al Du
nării, pentru creșterea puterii instalate la Porțile 
de Fier I și Porțile de Fier II. Părțile vor exa
mina, de asemenea, oportunitatea construirii 
unei căi ferate peste barajul hidrocentralei Por
țile de Fier II.

în scopul dezvoltării pe termen lung a relații
lor economice, cele două părți au subliniat ne
cesitatea sporirii eforturilor pentru identificarea 
unor forme și modalități noi, superioare, dura
bile. de colaborare economică re’ciproc avanta
joasă. în legătură cu aceasta, ele consideră că 
guvernele, Comisia mixtă, organele și organiza
țiile economice din cele două-țări trebuie să ac
ționeze mai hotărit pentru promovarea coope
rării și specializării in producție. indeoSebî cea 
bazată pe tehnologiile moderne și folosirea, re
surselor existente in fiecare din cele două țări, 
mai ales in industria construcțiilor de mașini, 
electrotehnică, electronică. în metalurgie, indus
tria chimică și petrochimică. In acest context, a 
fost reliefată necesitatea promovării unor acțiuni 
comune in diverse domenii, in primul rind al 
materiilor prime și surselor de energie, în 
cercetarea geologică și exploatarea de petrol și 
gaze în zona de frontieră, în valorificarea în 
comun a zăcămintelor de minereuri feroase și 
neferoase (minereu de fier, bauxită, feronichel, 
zinc, cupru). S-a convenit ca acțiunile privind 
cooperarea și specializarea în producție să 
fie incluse în planurile cincinale, precum și 
in planurile pe termen lung de dezvoltare eco
nomică a celor două țări.

A fost reafirmat interesul pentru stabilirea 
unor forme organizatorice corespunzătoare vizind 
promovarea și întărirea colaborării economice 
pe terțe piețe, pentru extinderea contactelor in
tre organizațiile economice din România și Iugo
slavia in legătură cu realizarea de obiective in
dustriale in terțe țări.

S-a convenit să fie intensificate eforturile pen
tru mai buna valorificare a avantajelor oferite 
de existența unor căi diversificate de transport 
între cele două țări, care să faciliteze și să sti
muleze schimburile comerciale reciproce și tran
zitul de mărfuri, S-a indicat ca organeie com
petente să acționeze pentru îmbunătățirea cola
borării în domeniu! transporturilor feroviare, 
rutiere, maritime și fluviale, ținind scama și de 
potențialul însemnat pe care ii oferă Dunărea in 
această privință.

Părțile au relevat însemnătatea practicării mai 
largi a acțiunilor in contrapartidă, a aranjamen
telor de credit, a colaborării dintre instituțiile 
bancare și financiare pentru extinderea coope
rării și specializării în producție, diversificarea 
și creșterea schimburilor de mărfuri si servicii, 
cooperarea pe terțe piețe.

S-a exprimat interesul pentru dezvoltarea co
laborării economice în zona de frontieră Și s-a 
convenit să se stimuleze iu continuare această 
colaborare.

S-a evidențiat necesitatea aprofundării cola
borării tehnico-științificc, punîndu-se accent pe 
orientarea acesteia spre domenii și programe de 
cercetare care își găsesc o aplicare cit mai ra
pidă în producție.

Cele două părți au reiterat rinteresul fre'iitHF’ 
dezvoltarea conlucrării bilateraleși a .colaborării . 
între toate țările riverane în scopul unei mai 
bune gospodăriri și protecții a apelor Dunării 
împotriva poluării. Ele s-au pronunțat pentru 
intensificarea pregătirilor in vederea convocării 
unei conferințe a țărilor dunărene la care să se 
examineze colaborarea în gospodărirea și proiec
ția apelor Dunării împotriva poluării și să se 
adopte un document corespunzător care să ofere 
cadrul acestei colaborări.

în timpul vizitei au fost semnate Acordul ro- 
mâno-mgoslav privind garantarea reciprocă a in
vestițiilor, precum, și un Aide-memoire cu privire 
la colaborarea și cooperarea economică dintre 
cele două țări.

Au fost subliniate rezultatele colaborării in 
domeniile științei, culturii. învățămintului, mij
loacelor de informare, turismului și sportului. 
Cele două părți s-au pronunțat pentru îmbogă
țirea conținutului acestei colaborări, pentru am
plificarea informării opiniei publice din cele 
două țări asupra tuturor aspectelor vieții și con
strucției socialiste in România și Iugoslavia, in 
scopul unei mai bune cunoașteri a dezvoltării lor 
istorice, a relațiilor lor tradiționale de prietenie, 
a valorilor materiale și spirituale ale popoarelor 
român și iugoslajve.

Cele două părți au confirmat poziția în legă
tură cu naționalitățile, exprimată in Declarația 
comună româno-iugoslavă din 1981 și în docu
mentele anterioare.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au relevat și cu acest prilej 
că dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor 
româno-iugoslave, extinderea și întărirea lor 
continuă corespund intereselor vitale ale po
poarelor celor două țări socialiste și vecine, co
laborării internaționale pe bază de egalitate in 
drepturi, păcii și progresului in Balcani. Europa 
și in lume.
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Prezidiului. Petar Stambolici, au efectuat un 
schimb larg de. păreri cu privire la situația in
ternațională actuală. relicfind identitatea sau 
apropierea punctelor de vedere ale celor două 
țări, precum și actualitatea pozițiilor și aprecie
rilor cuprinse în declarațiile comune româno- 
iugoslave din anii 1980 și 19S1.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și-au exprimat îngrijorarea 
in legătură cu, agravarea încordării în relațiile 
internaționale si incertitudinea unei posibile 
ameliorări apropiate a acestei situații. Ei consi-; 
deră că înrăutățirea situației' internaționale este 

' rezultatul politicii de forță, dominație și dictat, 
de împărțire și reîmpărțire a sferelor de in
fluentă. al recurgerii tot mai. frecvente la in
tervenții și amestec in treburile interne ale altor 
țări. al.cursei nestăvilite a înarmărilor, al negă
rii dreptului popoarelor la autodeterminare și la 
dezvoltare liberă, al ncsolutionării problemelor 
internaționale existente și al apariției de noi 
focare de criză și conflicte armate în diferite 
părți ale Înmii. Ea se. da torează, totodată, lipsei 
de progrese in rezolvarea problemelor acute ale 
tarilor in curs de dezvoltare. adîncirii crizei eco
nomice mondiale și a decalajelor dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvoltate, blocării 
aproape complete a canalelor si mecanismelor 
internaționale de comunicare și înțelegere in 
rezolvarea problemelor economice internaționale. 
Toate acestea periclitează grav libertatea șî 
independența popoarelor, pacea și securitatea in 
lume.

în același timp, s-a subliniat că popoarele, 
forțele care se pronunță pentru libertate, inde
pendentă. pace și progres se opun tot mai 
hotărit politicii de torță, cursei înarmărilor și 
creșterii încordării în relațiile internaționale.

Cele două părți consideră că in scopul schim
bării radicale a actualului sistem învechit de 
relații economice și politice internaționale, acum, 
mai mult ca oricind. sint necesare eforturile în
tregii comunități internaționale pentru înlătura
rea politicii de tortă, imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste. de intervenție și hegemonie și a 
tuturor formelor de dominație și asuprire. Ele 
s-au pronunțat pentru reluarea neintirziată a 
politicii de destindere ca proces universal bazat 
pe respectarea independentei, suveranității, in
tegrității, teritoriale a tuturor statelor, a dreptu

lui fiecărui popor de a hotărî singur calea dez
voltării sale interne, fără amestec din afară, 
pentru participarea eu drepturi egale a tuturor 
țârilor la rezolvarea problemelor internaționale.

S-a relevat că, in prezent, cursa inarmârilor, 
sub toate formele, îndeosebi a inarmârilor nu
cleare. ca .și crearea altor tipuri de arme de 
distrugere in masă, capătă proporții uriașe, atit 
in privința cantității, cit și a calității armamen
telor, ceea ce reprezintă o amenințare directă la 
adresa păcii, un mijloc de menținere a sistemu
lui actual inechitabil din relațiile internaționale 
si unul din factorii perpetuării crizelor si con
flictelor în diferite regiuni ale lumii.

în legătură cu aceasta, s-a constatat că, în 
ciudă eforturilor dc piuă acum si a cerințelor 
opiniei publice mondiale de a se înfăptui de
zarmarea, negocierile indelungate privind unele 
aspecte ale limitării cursei înarmărilor si reali
zarea dezarmării nu dau rezultatele așteptate, 
programul de acțiune al primei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. asupra dezarmării 
a rămas neindeplinit. iar cea de-a doua sesiune 
specială, nu a putut adopta hotăriri care să ducă 
la măsuri concrete de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, pe baza unui program 
global.

Cele două părți consideră că oprirea neintir
ziată a cursei înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară, constituie problema centrală a zi
lelor noastre. Ele se pronunță pentru încetarea 
producției și perfecționării armelor nucleare, re
ducerea treptată a stocurilor pină la completa lor 
lichidare, interzicerea folosirii armei nucleare, 
încetarea tuturor experiențelor cu aceste arme. 
Ele au subliniat, totodată, necesitatea adoptării de 
măsuri pentru dezarmare in domeniul armamen
tului convențional. Părțile relevă importanța re
ducerii cheltuielilor militare, a trupelor și arma
mentelor. interzicerii creării de noi tipuri și 
sisteme de arme dc distrugere în masă, lichidă
rii armelor chimice. Ele se pronunță pentru 
lichidarea bazelor militare străine și retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor țări, ca și pen
tru depășirea împărțirii in blocuri militare.

Președintele Republicii Socialiste România șî 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și-au exprimat îngrijorarea 
deosebită in legătură cu prezența, acumularea 
în continuare, lărgirea .și dezvoltarea armelor 
racbeto-nucleare și a altor arme de. distrugere 
în masă în Europa, ca și in legătură cu concen
trarea iară precedent a armelor clasice și a for
țelor armate pe continent, ceea ce amenință 
nemijlocit pacea -și securitatea in Europa și 
afectează colaborarea economică, culturală și in 
alte dojenii intre statele europene.

Cele două părți se pronunță cu hotărîre pen
tru încetarea cursei înarmărilor, în special a 
înarmărilor nucleare pe continentul european, 
pentru încetarea amplasării de noi rachete, eli
minarea celor existente și lichidarea tuturor 
armelor nucleare, ceea ce ar reprezenta o con
tribuție importantă la consolidarea păcii și secu
rității in Europa și in întreaga lume.

Ele acordă o atenție deosebită aplicării con
secvente și integrale a prevederilor Actului final 
a] Conferinței pentru securitate și cooperare in 
Europa. S-a subliniat necesitatea încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid, care trebuie să 
dea un impuls puternic înfăptuirii Actului final 
de la Helsinki, să reafirme angajamentul tuturor 
statelor participante de a respecta in raporturile 

„Ipr reciproce și în relațiile cu celelalte state 
principiile incluse, in acest document, să convină 
fîoi măsuri pentru îndeplinirea lui ca un tot 
unitar.

Cele două părți consideră că încheierea cu 
succes a reuniunii de la Madrid, prin adoptarea 
unui document final, reclamă acțiunea respon
sabilă și voința politică a tuturor țărilor parti
cipante.
. Ele au evidențiat că adoptarea la reuniune a 
hotăririi de convocare a Conferinței pentru mă
suri de întărire a încrederii și dezarmare in 
Europa, ca parte componentă a edificării secu
rității și cooperării europene, are importanță pri
mordială. S-a relevat, de asemenea, necesitatea 
de a se asigura continuitatea procesului multi
lateral început la Helsinki prin stabilirea datei 
și locului următoarei reuniuni.

S-a subliniat importanța securității în Medî- 
terana, care este inseparabilă de securitatea 
Europei.

Președintele Republicii Socialiste România șî 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au reafirmat hotărirea țări
lor lor de a contribui activ in continuare la dez
voltarea colaborării bilaterale și multilaterale 
între țările balcanice, pe baza respectării prin
cipiilor independenței, suveranității, egalității in 
dreptxiri, integrității teritoriale, intangibilității 
frontierelor și neamestecului in treburile interne, 
în conformitate cu prevederile Actului final de 
la Helsinki, ceea ce contribuie la întărirea bunei 
vecinătăți, păeii și securității în Balcani și în 
Europa. Cele două țări vor depune eforturi pen
tru promovarea colaborării multilaterale concrete 
în Balcani in domeniile economiei, științei, teh
nicii. culturii, învățămintului și turismului, pre
cum și in alte sectoare de interes comun.

în cadrul luptei generale pentru destindere 
universală și securitate în lume, România și 
Iugoslavia s-au pronunțat pentru crearea și ex
tinderea unor zone ale păcii și colaborării. lipsite 
de arme nucleare, care să nu fie amenințate cu 
folosirea armelor nucleare sau cu orice altă 
formă de folosire a forței. Ele se pronunță pen
tru crearea unor astfel de zone in Balcani, Ma
rea Mediterană, in alte părți ale Europei și in 
intreaga Europă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Prezidiului, Petar Stambolici, au acordat o mare 
atenție situației economice complexe din lume 
și problemelor tot mai acute ale depășirii sub
dezvoltării și instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale. Ei consideră că problemele 
păcii și securității mondiale sint strîns legate de 
problemele dezvoltării și că actuala criză eco
nomică mondială, care afectează grav toate țări
le, îndeosebi țările în curs de dezvoltare, repre
zintă o sursă permanentă de încordare și insta
bilitate generală în lume.

S-a evidențiat faptul că sistemul contemporan 
de relații economice, împovărat de politica șî 
practica neocolonialistă, monopolistă și protcc- 
ționistâ, care se manifestă în mod deosebit prin 
dobînzilc înalte și prețurile pe piața mondială, 
prin perpetuarea diferitelor forme de exploatare 
și dependență, in special a țărilor in curs de 
dezvoltare, duce la âdîncirea continuă a contra
dicției dintre țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, care tinde să devină o contradicție 
fundamentală a lumii contemporane.

S-a precizat că toate țările, indiferent iTe mă
rime, orinduire socială și grad de dezvoltare, 
trebuie să acționeze in comun pentru găsirea de 
soluții la problemele economice și sociale deo
sebit de grele ale lumii de azi, pentru așezarea 
relațiilor dintre state pe baze noi, echitabile și 
instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale.

Cele două părți au subliniat legătura dintre 
dezarmare și dezvoltare, precum și necesitatea 
ea mijloacele ce vor fi eliberate in procesul de 
dezarmare să fie folosite pentru rezolvarea pro
blemelor economice, in primul rind ale țărilor in 
curs de dezvoltare.

Fie consideră că pentru lichidarea subdezvol
tării și edificarea noii ordini economice interna
ționale uu rol deosebit il are cooperarea eco
nomică intre țările în curs de dezvoltare. întă
rirea solidarității și unității lor de acțiune.

Pornind de la aprecierea că soluționarea pro
blemelor economice acumulate este in interesul 
nu numai al țărilor in curs dc dezvoltare, dar și 
al țărilor dezvoltate, ca și al întregii economii 
mondiale și al progresului general, părțile au re
levat necesitatea dc a se frece neintîrziat la lan
sarea negocierilor globale în cadrul O.N.U.

Ele se pronunță pentru traducerea în viață a 
noii strategii internaționale de dezvoltare in 
cadrul celui de-al treilea Deceniu pentru dez
voltare. adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

Președintele Republicii Socialiste Româniâ șî 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste 
f ederative Iugoslavia reafirmă atașamentul lor 
la principiul rezolvării exclusiv prin mijloace 
pașnice a tuturor problemelor și conflictelor, pe 
calea negocierilor pe baza principiilor Cartei 
O.N.U. și a celorlalte norme și principii una
nim recunoscute ale dreptului internațional și se 
pronunță cu hotărire pentru excluderea totală a 
folosirii forței sau amenințării cu forța in rela
țiile internaționale. Pe această bază, trebuie 
rezolvate situațiile conflietuale din Orientul 
Mijlociu, Africa australă, Asia de sud-vest și 
de sud-est, din zona Caraibelor și toate cele
lalte regiuni ale lumii..

Cele două părți și-au exprimat profunda 
îngrijorare față de situația deosebit de gravă din 
Orientul Mijlociu. Ele au condamnat agresiunea 
Israelului in Liban, atrocitățile comise in Bei
rutul de vest și au reafirmat poziția țărilor lor. 
care se pronunță pentru retragerea fără intirr 
ziere a trupelor israelicne din Liban, pentru 
garantarea independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a acestei țări. Părțile și-au A
exprimat din nou deplina lor solidaritate cu I
lupta dreaptă a poporului palestinian sub X . 
conducerea unicului său reprezentant legitim — 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei — și au 
apreciat că soluționarea problemei poporului 
palestinian este problema esențială a soluționă
rii conflictului. din Orientul Mijlociu. F.le au 
subliniat că pentru realizarea unei reglementări 
globale, juste și durabile a conflictului din 
zonă este necesară retragerea Israelului din 
toate teritoriile ocupate in urma războiului din 
196*, recunoașterea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare, inclusiv la constituirea 
unui stat independent propriu, asigurarea inte
grității, independenței și suveranității tuturor 
statelor din această regiune.

Cele_ două părți și-au manifestat îngrijorarea 
în legătură cu continuarea războiului dintre 
Iran și Irak, care dăunează intereselor acestor 
țări* și popoare și amenință pacea în lume. Ele 
s-au pronunțat pentru încetarea ostilităților, 
pentru rezolvarea pașnică a problemelor intre 
cele, două țări nealiniate și sprijină toate efortu
rile îndreptate spre acest scop.

S-a reafirmat sprijinul lor pentru soluționarea 
problemei cipriote pe calc politică, prin nego
cieri intre cele două comunități, care să asigure' 
independența, suveranitatea, integritatea terito
rială, unitatea Și nealinierea Republicii Cipru, 
colaborarea și conviețuirea pașnică a celor două comunități cipriote.

S-a reafirmat solidaritatea și sprijinul activ 
în favoarea poziției și inițiativelor Republicii 
Populare Democrate Coreene îndreptate spre 
unificarea pașnică și dezvoltarea independentă a Coreei.

Președintele Republicii Socialiste România Și 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste 
federative Iugoslavia au reafirmat ’ sprijinul 
țărilor lor pentru lupta împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și apartheidului.

Ei se pronunță pentru asigurarea neintirziată 
a independenței Namibiei, iși manifestă solida
ritatea și sprijinul pentru lupta de elibbrare » 
poporului namibian. sub conducerea S.W.A.P.O., 
singurul reprezbntâiit îegitiiii ăr 'țîb’pdrului na- : 
niibian, precum și, șprijinul. față, ?de, eforturile 
desfășurate, tic O.N.U., de țările africane și miș- ;' 
carea de nealiniere pentru găsirea unei soluții 
politice problemei Namibiei, pe baza rezoluției 
-135 a Consiliului de Securitate.

Au fost condamnate repetatele acte agresive 
ale Africii dc Sud împotriva Angolei și a altor 
state africane independente si s-a cerut înce
tarea lor imediată, a oricăror încălcări ale suveranității acestor state.

Cele două părți au subliniat rolul însemnat 
al politicii de nealiniere, ca factor de sine stă
tător, in afara blocurilor, in promovarea inde
pendenței. egalității, colaborării pe bază de ega
litate in drepturi, progresului, dezarmării și in-, 
tăririi păcii, in democratizarea relațiilor inter j. 
naționale și edificarea unui nou sistem de ra- \ ț. 
porturi politice și economice in lume. Ele au • 
relevat importanța viitoarei reuniuni la nivel 
inalt a țărilor nealiniate de la New Delhi pen
tru întărirea iii continuare a rolului țărilor ne
aliniate in rezolvarea problemelor vieții inter
naționale, pentru oprirea cursului periculos spre 
încordare, pentru reluarea și dezvoltarea politi
cii de destindere in relațiile internaționale.

România și Iugoslavia consideră că O.N.U. 
este cel mai potrivit for pentru examinarea și 
rezolvarea tuturor problemelor internaționale. 
Ele s-au pronunțat și cu acest prilej pentru în
tărirea rolului organizației mondiale in conso
lidarea păcii, securității și colaborării interna
ționale egale in drepturi, pentru rezolvarea paș
nică a diferendelor și conflictelor intre state și 
au evidențiat necesitatea democratizării ei in 
continuare, a îmbunătățirii eficienței activității 
organelor sale, adaptarea organizației și Cartei 
la realitățile și cerințele vieții internaționale 
contemporane.

Pornind de la interesele și pozițiile lor iden
tice sau foarte apropiate asupra problemelor in
ternaționale. președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia au convenit să 
se continue consultările și să se intensifice con
lucrarea dintre cele două țări în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite și al altor organizații 
internaționale, al „Grupului celor Ti" și al miș
cării țărilor nealiniate pentru a contribui in con
tinuare la reglementarea democratică, justă » 
problemelor majore ale lumii contemporane, în 
interesul păcii, securității și colaborării intre 
toate popoarele.

III
PreședinteleNicolae Ceaușescu șî tovarășa 

Elena Ceaușescu, impreună cu ceilalți membri 
ai delegației române, au vizitat obiective econo
mice și s-au intilnit eu oameni ai muncii, Iuînd 
cunoștință de realizările obținute de aceste or
ganizații de muncă. înalții oaspeți-roinâni au fost 
intimpinați cu deosebită cordialitate și ospitali
tate, expresie a prieteniei tradiționale dintre Po
poarele țărilor noastre, a stimei și respectului 
pentru conducătorul partidului și statului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Casa Florilor și au 
adus un omagiu memoriei președintelui I. B. 
Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat calde 
mulțumiri pentru primirea cordială și ospitali
tatea cu care a fost înconjurat in timpul vizitei 
in Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

Cele două părți au dat o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale vizitei și convorbirilor pe 
care le-au avut și au subliniat că înțelegerile 
convenite eu prilejul vizitei reprezintă o ma
nifestare puternică a prieteniei româno-iugoșla- 
vc și vor da un nou impuls lărgirii și întăririi 
colaborării multilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în in
teresul popoarelor celor două țări socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a adresat tovarășu
lui Petar Stambolici, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugoslavia, invita
ția de a face o vizită oficială dc prietenie in 
Republica Socialistă România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a invitat, dc asemenea, pe tovarășul 
Mitia Ribicici, președintele. Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, să viziteze Republica Socialistă România. 
Invitațiile au fost acceptate cu plăcere.
Belgrad. 21 octombrie 1982
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Aventura 
lui Dânuf

Nu era prima dată cînd Dă- 
nuț, un băiefel de 4 ani din Cluj- 
Napoca, răminea singur in casă. 
Dar pentru prima dată, pe 20 
octombrie, Dănuț s-a jucat cu 
chibriturile. Cînd a văzut focul, 
s-a speriat și, nici una, nici două, 
a sărit pe geam de la etajul 8. 
Trecind tocmai atunci pe-acolo, 
in drum spre casă, Ștefan Otvos 
din Căpuș l-a luat pe Dănuț in 
mașina sa și l-a dus urgent la 
Clinica de chirurgie și ortopedie 
infantilă. Aici, medicii Dana Va- 
silescu, loan Săndulache și Doi
na Bucur au inceput o luptă fe
brilă cu secundele pentru depă
șirea momentului dramatic de 
insuficiență cardiorespiratorie a- 
cută. Acum, Dănuț a inceput să 
vorbească și cere de mincare. O 
viață de om a fost salvată...

Peste — și 
— așteptări

In acest an recolta 
in județul Buzău a 
Peste așteptări.
,Sub orice așteptări 

jefului stației C.F.R. 
Ion Mihai. Acesta, împreună cu 
Vasile Virlan (casier) și Con
stantin Lazăr (magaziner) au 
furat cartofi dintr-un vagon 
staționat in gară. Surprinși de 
organele de ordine, celor trei li 
s-a schimbat macazul spre un 
loc de staționare pentru cerce
tări.

„împuternicit" 
de nimeni

I
I
I
I

I

A ÎNDRUMA TINERII
înseamnă a fi mereu in mijlocul lor

Cum acționează organizațiile de partid pentru a sprijini organizațiile U.T.C, 
pregătirea și desfășurarea adunărilor de dare de seamă și alegeri

în

Din noile construcții ale municipiului Timișoara

cial capitolele disciplină și perfecțio
narea calificării profesionale, capito
le la care, cum aflăm chiar de la 
tovarășul secretar, „deși tinerii au 
făcut progrese vizibile, ele nu au 
încă o continuitate ascendentă"), are 
substanță și invită la dezbateri. Pre
zența la adunare a tovarășului Ion 
Bărbieru, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, pare să 
blocheze pentru început înscrierile la 
cuvint. După primii doi vorbitori — 
pe care secretarul i-a stimulat cu în
trebări și aprecieri elogioase la acti
vitatea lor, semn că-i cunoștea bine 
— dezbaterile s-au desfășurat ca Ia... 
partid. Pe un ton matur, res
ponsabil, cu critici precise și la 
adresa fostului birou („insuficient 
a acționat pentru generalizarea 
experienței tinerilor fruntași și a

nr. 3 B (mecano-energetic) A ÎNTRE
PRINDERII DE STRUNGURI. Deși 
tinerii au ridicat foarte multe proble
me — unele din ele vizind direct chiar 
modul în care organizația de partid 
s-a ocupat de îndrumarea organizației 
U.T.C. — nici secretarul comitetului 
de partid, Ion Uțescu, nici secretarul 
adjunct al biroului organizației de 
bază, Dumitru Mănăilă, n-au spus 
nici măcar un cuvint in respectiva 
adunare. Să fie tăcerea lor chiar un 
răspuns autocritic? Asupra acestui 
fel de a „îndruma" activitatea orga
nizației U.T.C. ar trebui să se medi
teze mai mult aici.

în cadrul COMBINATULUI DE 
OȚELURI SPECIALE, adunările de 
dare de seamă șl alegeri ale organi
zațiilor U.T.C. se află în faza înche
ierii. în majoritatea secțiilor produc
tive importante s-au și ținut. Tova
rășul Gheorghe Iordache, secretarul 
comitetului de partid, care a parti
cipat la cinci asemenea adunări, ne-a 
conturat pe scurt cîteva din proble
mele reținute în mod deosebit și care 
vor face obiect de analiză și în biroul 
comitetului de partid din combinat : 
insuficienta participare a membrilor 
de partid de vîrstă utecistă la des
fășurarea și perfecționarea activității 
organizațiilor U.T.C. ; slaba preocu
pare a unor organizații U.T.C. pentru 
generalizarea experienței pozitive și 
pentru întărirea disciplinei în muncă; 
evitarea paralelismului între formele 
de perfecționare a calificării profe
sionale/ pentru ca tinerii să mani
feste interes față de acelea prin care 
noul pătrunde mai rapid spre ei și 
altele.

Intr-adevăr, sînt multe probleme ce 
pot fi reținute de Ia adunările 
„schimbului comunist" de miine. Dar 
pentru a fi reținute și rezolvate, ele 
trebuie mai întîi cunoscute. Or, nici 
la nivelul tuturor comitetelor de 
partid, nici la nivelul comitetului 
municipal nu s-a făcut apel la toate 
posibilitățile pentru ca toți membrii 
organelor respective să fie prezenți 
Ia aceste momente deosebit de im
portante din viața organizațiilor 
U.T.C. O precizare : din cele peste 300 
de adunări cite se ținuseră pină la 
data investigației noastre, activiștii 
comitetului municipal de partid 
participaseră la prea puține (sub 15 la 
sută !). Ceea ce obligă pe cei in cauză 
la o mai profundă înțelegere a mun
cii cu tinerii, Ia o preocupare mai 
sistematică, mai consecventă privind 
problematica activității organizațiilor 
U.T.C. Nu printr-o „tutelă măruntă", 
cum se exprima atît de plastic secre
tarul general al partidului, ci prin- 
tr-un dialog permanent, desfășurat în 
mijlocul tinerilor, asupra tuturor pro
blemelor lor de muncă și viață. Iar 
adunările de dare de seamă și alegeri 
sint un minunat prilej pentru reali
zarea acestui deziderat.

Constantin PRIESCU 
Gheorghe MANEA

în aceste zile au loc, în toate or
ganizațiile U1T.C., adunările de dare 
de seamă și alegeri. A sublinia însem
nătatea acestora înseamnă a sublinia 
încă o dată grija pe care organele ș’ 
organizațiile de partid sînt chemate 
s-o acorde acestui moment impor
tant din viața organizațiilor U.T.C., 
moment menit să contribuie — și 
prin dezbaterile ce au loc in aceste 
adunări — la intensificarea partici
pării tinerilor, alături de comuniști, 
la înfăptuirea obiectivului privind 
realizarea unei noi calități in toate 
domeniile de activitate.

Cum acționează in pregătirea și 
desfășurarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
U.T.C. organizațiile de partid ?

Investigația noastră pe această 
temă în municipiul Tîrgoviște a de
butat printr-o scurtă convorbire cu 
tovarășul Nicolae Gegiu, secretar al 
comitetului municipal de partid, 
„înainte de a vorbi despre modul în 
care am stabilit să acționeze orga
nizațiile de partid în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
U.T.C., aș vrea să relev — a ținut să 
precizeze interlocutorul — locul deo
sebit pe care-1 ocupă tinerii în stra
tegia activității organizațiilor de 
partid, în strategia sarcinilor com
plexe pe care le avem de îndeplinit. 
Cele peste 640 organizații U.T.C. din 
Tîrgoviște cuprind in rîndurile lor 
circa 28 350 de uteciști, ceea ce re
prezintă aproape 50 la sută din forța 
de muncă existentă în unitățile eco
nomice și sociale ale orașului. O forță 
cu o pondere hotărîtoare în tot ce 
am înfăptuit și avem de înfăptuit în 
continuare pentru dezvoltarea muni
cipiului nostru. De la cunoașterea 
acestei realități, de Ia răspunderea și 
grija pe care o avem pentru „schim
bul comunist" de miine, am pornit în 
orientarea preocupărilor pe care tre
buie să le aibă organele și organiza
țiile de partid pentru buna desfășu
rare a adunărilor la care ne referim. 
Pe lîngă instruirea metodologică fă
cută în acest scop tuturor secretari
lor comitetelor de partid și ai orga- - 
nizațiilor de bază, am stabilit ca la 
fiecare adunare să se asigure parti
ciparea atît a cadrelor cu munci de. 
răspundere din organele de partid, cît 
și a cadrelor din conducerile între
prinderilor, a locurilor de muncă. 
Pentru ca problemele ridicate de ti
neri să fie recepționate și analizate 
operativ de toți factorii împuterniciți 
să ia decizii în toate domeniile de 
activitate".

Așa s-a hotărît și 8-a hotărit bine. 
Cum se acționează ?

...Organizația de bază U.T.C. nr. 16 
din secția a doua a ÎNTREPRINDE
RII DE UTILAJ PETROLIER este 
una dintre cele mai mari din între
prindere. Darea de seamă elaborată 
de întregul birou, îmbunătățită și 
prin cîteva sugestii ale secretarului 
biroului organizației de partid (în spe-
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de cartofi 
fost bună.

este fapta 
Pogoanele,

1
I

I VIAȚA DE PARTID

La conducerile unor coopera
tive agricole din județul Vaslui 
se prezenta un individ care se 
dădea drept împuternicit al u- 
nor primării și le oferea spre 
vinzare material lemnos cu plata 
in bani sau in produse agricole. 
Lemnul oferit era insă furat din 
exploatările forestiere din jude
țele Neamf si Harghita, de către 
Virgil Bordeianu, fost maistru 
la UFET Bicaz. De „desfacere" 
se ocupa un anume Ion Țăpuc, 
care o făcea pe... „împuternici
tul".

Nu mai puțin de 6 cooperative 
agricole au cumpărat lemne,, 
fără ca măcar unul dintre 
președinții lor să verifice mai 
îndeaproape proveniența aces
tora sau măcar identitatea ofer
tantului. Măcar din curiozitate.

In ce ne privește, sintem cu
rioși să vedem cine plătește pa
guba, întrucît tot materialul lem
nos ilegal procurat a fost con
fiscat.

IN MUNICIPIUL TÎRGOVIȘTE

celor mal reușite acțiuni în ca
drul întrecerii „Tineretul — ’ factor 
activ in înfăptuirea obiectivelor de
ceniului științei, tehnologiei și efi
cienței") și la adresa unor cadre de 
conducere din secție. O adunare 
bună, de lucru, care-i prilejuiește se
cretarului comitetului de partid din 
întreprindere și cîteva constatări. Și 
cîteva măsuri. „Tinerii, ne spune a- 
cesta, au crescut mult. Au ales un 
birou matur, din care fac parte și 3 
membri de partid de vîrstă utecistă. 
E o garanție că în viitor va munci 
mai bine. Întrucît s-a stabilit clar și 
nu s-a respectat peste tot. vom lua 
măsuri, începînd de miine, ca toate 
cadrele din conducerea întreprinderii 
și secțiilor să participe la adu
nările de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor U.T.C. Conducătorii 
locurilor de muncă trebuie să fie în 
primul rînd conducători politici".

Adunarea organizației de bază 
U.T.C. nr. 20 (atelierul mecanic) de 
la ÎNTREPRINDEREA „ROMLUX" 
se afla la a doua... rundă. De ce 7 
Explicația o primim de la tovarășul 
Ion Nicolae, secretar al biroului or
ganizației de bază : „Ieri, cînd a fost 
programată, prezența tinerilor la a- 
dunare era slabă. Am cerut să fie 
amînată. A trebuit să mai îmbunătă
țim darea de seamă și să luăm mă
suri pentru a asigura o prezență 
aproape de sută la sută. Azi, ați văzut 
că a fost o adunare bună". O măsură 
firească, adoptată de un secretar de 
partid care a înțeles cum trebuie 
ajutată și Îndrumată, într-o astfel 
de împrejurare, organizația U.T.C. 
Nefirească este insă situația 
întîlnită la organizația de bază U.T.C.

La 21 noiembrie - alegerile de deputați in consiliile populare

un sprijin. permanent
ACTIVUl obștesc1

noiembrie
D//î experiența Consiliului popular municipal 

Timișoara

Desfășurarea campaniei electorale constituie, fără îndoială, un prilej deosebit de potrivit pentru analiza 
activității consiliilor populare, relevarea experiențelor pozitive acumulate, inclusiv a carențelor care mai persistă. 
Ca o, axiomă se relevă in această privință faptul că au obținut rezultate pozitive acele consilii populare care au 
dezvoltat cit mai larg formele de 
aceștia pentru progresul zonelor 
activului obștesc.

antrenare a maselor, de mobilizare 
localităților respective. Redăm, înȘi

o cetățenilor, de conlucrare activă cu 
cele ce urmează, aspecte ale folosirii

I i. (Tulcea) că pe străzile 
piului a apărut tin afiș ’care 
invită onor publicul amator de 
muzică la un spectacol susținut 
de formația „Accent". Toate 
bune, numai că afișul scrie ne
gru pe alb că membrii formației 
vor cinta la keyboards (ceea ce 
in traducere înseamnă clavia
turi), la „twelve-stirngs" (12 
corzi, adicătelea chitară cu 12 
corzi), la „drums" (tobe) și alte 
astfel de făcătoare de sunete.

’Cui folosește un asemenea 
. Jiș2 — se întreabă gazeta citată. 

Celor de la Casa tineretului, sub 
egida căreia a apărut 2 Ne în
doim. „Group“-ului muzical 2 
Mai puțin. Limbii române 2 De 
fel...

Instructorul 
educator

Rămas fără benzină pe 
din șoselele județului Vilcea, un 
șofer de pe un microbuz a ape
lat la ajutorul, sub formă de îm
prumut, al lui Gheorghe Jianu, 
conducător pe autovehiculul 21- 
VL-528, pentru a ajunge pină la 
prima stație PECO. Cel căruia i 
se adresase rugămintea a sărit 
ca ars și a început să-l insulte 
și să-l facă, in gura mare, cu ou 
Și cu oțet pe omul rămas in 
pană.

— Piei din fața mașinii, că te 
calc, a țipat el și, in aceeași se
cundă, a apăsat pe accelerație.

Numai prezența de spirit a o- 
mului din mijlocul șoselei, care 
s-a aruncat fulgerător in șanț, a 
făcut să nu se producă și un 
grav accident de circulație.

Poate că nu ne-am fi oprit 
asupra acestui caz, dar am 
aflat că nevricosul Gheorghe 
Jianu este instructor auto la 
Grupul școlar forestier din Rim- 
nicu Vilcea și la penibila lui 
comportare au asistat și cițiva 
din elevii pe care-i are in pri
mire. Ce să învețe de la el 2 

Aveți cuvintul!
Printre scrisorile sosite ieri pe 

adresa rubricii noastre se află 
și cea semnată de Valeria lo- 
nescu din Galați :

„De la inceput, țin să spun că 
nu sint fumătoare. Nu cunosc 
care sint țigările mai bune sau 
mai proaste, nici cit costă, știu 
insă că toate sînt dăunătoare. 
Am făcut această precizare, 
pentru că, deunăzi, la punctul 
alimentar de lingă întreprinde
rea „11 Iunie" din Galați, s-au 
vîndut măsline cu... țigări. Dacă 
nu luai și un pachet de țigări 
„Litoral" nu-ți dădea măsli
ne. Cu alte cuvinte, vrei, nu 
vrei, bea Grigore agheasmă! Și 
să știți că nu numai noi, femei
le nefumătoare, ne-am exprimat 
pe loc nedumerirea, ci și bărba
ții. Unii dintre ei nu erau fumă
tori, iar alții ziceau că fumează 
altfel de țigări decit „Litoral", 
și dacă și le schimbă pe cele 
preferate or să tușească. Dar 
noi am vorbit, noi am auzit".

Acum vor auzi cei care tre
buie. Nu se poate ca printre 
factorii de decizie de acolo să 
nu fie vreunul care să nu pre
fere țigările „Litoral". Cu con
diția să cumpere și el măsline 
în astfel de... condiții.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteil"

I

Consiliilor populare, ca organe lo
cale ale puterii și administrației de 
stat. Ie revine sarcina coordonării în
tregii activități de dezvoltare econo
mică și social-culturală in profil te
ritorial. cu multitudinea ei de pro
bleme și aspecte specifice. Expe
riența demonstrează in mod convin
gător că numai prin antrenarea lar
gă și în forme variate a maselor de 
cetățeni problemele își pot găsi cu 
adevărat, operativ și temeinic, solu
tionarea.

In cadrul consiliului nostru popu
lar au fost constituite și depun o 
activitate rodnică 5 comisii perma
nente, organizate pe principalele do
menii de activitate specifice munici
palității timișorene, care cuprind 63 de 
deputați municipali 
liști. Aceste co
misii au adus o 
contribuție sub
stanțială la rezol
varea multiplelor 
probleme de or
din economico-so- 
cial și edilitar- 
gospodăreso ale 
municipiului prin 
actuala legislatură.

și 38

:<■<:....
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68primul rînd, la cele 
cetățeni, care numără 
de membri și tot atiția 
de străzi. Ne-am ingri-

de specia-

1

referim, în 
comitete de 
aproape 900 
responsabili 
jit ca în componenta acestora să in
tre cei mai activi și mai buni gos
podari din circumscripții electorale. 
Aceste comitete s-au aflat in fruntea 
acțiunilor de mobilizare a locuitori
lor la lucrările de înfrumusețare și 
bună gospodărire a orașului, pe pri
mele 9 luni ale anului curent efec- 
tuindu-se lucrări în valoare de peste 
370 milioane lei, din 400 milioane lei 
cit prevede angajamentul anual. In 
scopul generalizării metodelor bune, 
folosite de comitetele de cetățeni din 
circumscripțiile fruntașe, periodic co
mitetul executiv organizează schim
buri de experiență, iar președinții

rînd prin contribuția adusă la rezol
varea mai operativă a multor pro
bleme ce erau de competenta comi
siilor de judecată : neînțelegeri între 
vecini sau chiar conflicte familiale, 
influențarea în sens pozitiv a acelora 
care nu sint încadrați în cîmpul 
muncii sau a celor care încalcă re
gulile de conviețuire socială etc. Toa
te acestea, ca și multe altele, se 
analizează în „Sfatul cartierului", 
unde se fac propuneri și se stabilesc 
măsuri, cu termene 
tăti concrete.

în condițiile în 
partidului a stabilit, 
tuat realizarea principiului autoapro- 
vizionării și vorbind despre activul ob
ștesc al consiliului popular, trebuie să 
amintesc și despre o formă mai deo

sebită care a 
Prins viață la Ti- 

, • > '.y mișoara — asocia-
' - țiile de legumi-

cultori. în cartie- 
sLSsESTI re'e ora5ului ac-tivează la ora ac-

, tuală 19 asemenea
asociații, care cu- 
toți cetățenii de-

și responsabili-
care conducerea 
iar legea a sta-

prind practic pe
ținători de grădini sau care au be
neficiat de suprafețe repartizate de 
primărie. Sînt, practic, peste 20 000 
de familii, care lucrează in jur de 
500 hectare, amenajate în grădini de 
legume. Producția totală realizată 
pînă la finele anului'1982 vă însuma 
circa 15 000 tone, ceea ce înseamnă, 
în medie, cite 50 kg de legume 
proaspete pentru fiecare din cei 
300 000 de locuitori ai Timișoarei. 
Comitetele asociațiilor, alcătuite din 
legumicultorii cei mai pricepuți, des
fășoară. împreună cu organizațiile 
democrației și unității socialiste și cu 
celelalte organisme obștești din car
tiere. întreaga muncă de organizare 
și mobilizare a cetățenilor la lucru. 
Prin intermediul lor au fost depistate 
terenurile virane intravilane care au 
fost parcelate și împărțite solicitan- 
tilor ; ele convoacă ședințele de in
struire și organizează vizite și schim
buri de experiență, cu asistența de 
specialitate a cadrelor de la Insti
tutul agronomic, și tot ele au mo
bilizat cetățenii la amenajarea unor 
piețe mai mici în cartiere, în vede
rea valorificării surplusului de pro
duse ai legumicultorilor etc. Aceste 
asociații, coordonate de un comitet 
la nivel municipal, și-au propus a- 
cum să realizeze, fiecare, cite 5—15 
ha solarii și tuneluri pentru produce
rea legumelor timpurii și să dezvolte 
cultivarea ciupercilor în sistem gos
podăresc. Din partea noastră vor a- 
vea și în viitor întreg sprijinul.

Spațiul nu ne permite să ne ocu
păm pe larg și de activitatea comi
tetelor cetățenești pe lucrări, pentru 
realizarea obiectivelor din contribu
ția bănească a populației, a căror ac
tivitate s-a soldat nu numai cu în
casarea aproape in întregime a su
melor votate, ci mai ales cu execu
tarea unor lucrări de larg interes în 
valoare de peste 2,5 milioane lei ; 
de asemenea, merită a fi consemna
tă existenta celor 71 de comi
sii obștești pentru controlul financiar- 
contabil și de casă al asociații
lor de locatari, sau a colectivului de 
sprijin pentru problemele de autori
tate tutelară — toate forme de partici- 

• pare democratică cetățenească la re
zolvarea problemelor de interes ge
neral ale municipiului, experiența și 
practica fiecăruia permițînd conclu
zii prețioase privind întărirea con
tinuă a legăturilor și a conlucră
rii cu masele. Comitetul executiv al 
consiliului nostru popular este hotă
rit ca în perioada premergătoare și, 
fără îndoială, in cea de după apro
piatele alegeri de deputați. să am
plifice experiența dobindită în atra
gerea unui larg activ cetățenesc la 
soluționarea complexelor sarcini ce 
ne revin, convins că pe această cale 
va obține rezultate tot mai bune in 
înflorirea economico-socială a Timi
șoarei. in rezolvarea cerințelor mereu 
crescinde ale populației.

Napoleon GLIGA 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 

■municipal Timișoara

cetățeni cu cele mai 
în activitatea obșteas-

comitetelor de 
bune rezultate 
că sint invitați să participe la lucră
rile sesiunilor consiliului popular.

Dat fiind faptul că Timișoara 
este un oraș cu un mare nu
măr de imobile proprietate de stat, 
comitetul nostru executiv are in 
preocupare permanentă buna între-. 
tinere și conservare a acestora nu 
numai prin întreprinderea de specia
litate — I.C.R.A.L., ci și prin antre
narea in acest scop a celor peste 
2 500 de comitete ale asociațiilor do 
locatart Putem afirma că, datorită 
muncii depuse de cele mai multe 
comitete ale asociațiilor de loca
tari — cum ar fi cele din zonele 
„Tipografilor", „Postăvarul", „Rusu 
Sirianu" și altele — imobilele sînt in 
general bine îngrijite și gospodărite.

Tinînd cont de specificul munici
piului, respectiv de dispersarea sa pe 
un teritoriu întins, a apărut și nece
sitatea creării unei noi forme orga
nizatorice de legătură între consiliul 
popular și cetățeni, cu o sferă mai 
largă, și anume „Sfatul cartierului", 
în cadrul căruia sînt grupate circum- • 
scripțiile electorale din cartierul res
pectiv. Această formă de lucru este 
constituită experimental în 7 din 
cartierele municipiului. în acest ca
dru activează deputății și președinții 
comitetelor de cetățeni, reprezen
tanți ai organizațiilor de partid din 
cartier, ai O.D.U.S. și organizațiilor 
de femei care, de fapt, și formează 
„Sfatul cartierului". Această formă 
s-a dovedit a fi eficientă in primul

efectuarea. In 
_ ______ „_ „___  a unui număr de 
49 studii și 63 de controale în unități 
economice, social-culturale, comercia
le și în alte sectoare, toate urmate de 
propuneri de măsuri concrete. M-aș 
referi, pentru exemplificare, la comi
sia permanentă de industrie. :■ gospo
dărie/comunală: și locativă care; im-.

? preună cu organele de specialitate; a. 
efectuat un control asupra modului 
cum este organizat transportul in co
mun și cum se folosesc mijloacele a- 
ferente, propunînd, în concluzie, mă
suri judicioase privind redistribuirea 
și suplimentarea pe unele trasee a 
mijloacelor de transport, creșterea 
cursivității circulației. Această comi
sie permanentă a efectuat, de aseme
nea. un studiu pentru descoperirea u- 
nor noi surse de materiale de con
strucție, necesare șantierului de 
drumuri al municipiului, cu care pri
lej au fost identificate 3 cariere de 
extracție a nisipului chiar în vatra o- 
rașului. eiiminindu-se astfel transpor
tul de la cariera din comuna Giroc, 
aflată la o distanță de 20 km. Mai 
precizez că a devenit o regulă pro
cedeul de a se prezenta din timp 
membrilor comisiilor permanente 
proiectele de hotărîri care urmează 
a fi supuse dezbaterii și adoptării în 
sesiunile consiliului popular munici
pal, în așa fel ca ele să poarte cu 
adevărat, și pe această cale, girul 
gindirii și experienței colective.

Dar baza de masă a activității 
noastre, la nivelul circumscripțiilor, 
este considerabil mai largă. Să ne
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ZAMFIRESCU la Teatral de Stat din OradeaI
pre-cuI lipsit pe
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Dumitru CHIRIEA

11,00
11,05
11,25
12,20

politice și 
l-au lm-

de G. M.

profitabile), 
(scurtă, dar 
prezență in 

fecioare).

circulație
Oradea, cu cîteva 

urmă) a fost 
uitării (primele

SCHIMBAREA LA FAȚÂ“

CRONICA TEATRALĂ

I

Teatrul de Stat din Ora
dea și-a făcut în anii din 
urmă un bun obicei din 
a-și puncta periodic activi
tatea cu evenimente capa
bile să stimuleze interesul 
publicului pentru arta sce
nică. Fie că s-au numit 
spectacole-dezbatere reali
zate în prezența și cu par
ticiparea autorului. Marin 
Sorescu, fie că s-au numit 
microstagiune Paul Everac, 
în care s-au implicat și alte 
colective din țară — Tea
trul Mic din București și 
Teatrul Național din Cluj- 
Napoca — prezența autoru
lui fiind și aici un element 
de intdres major, aceste e- 
venimente au scos relațiile 
teatru-public din rutină, 
constituind totodată un re
marcabil mijloc de educa
ție estetică a unor cercuri 
largi de spectatori. Ultimul 
din acest șir de evenimen
te teatrale orădene i-a con
stituit monografia scenică 
G.M. Zamfirescu, organi
zată ca prolog al noii sta
giuni, prilej cu care Tea
trul Național din București 
a prezentat mai vechiul său 
spectacol cu „Idolul și Ion 
Anapoda" în regia lui Ion 
Cojar, teatrul gazdă a ofe
rit în premieră absolută 
„Schimbarea la față", ope
ră ultimă a lui G.M. Zam
firescu, rămasă în manus
cris — iar un număr apre
ciabil de oameni de teatru 
au evocat, intr-un sub
stanțial simpozion, perso
nalitatea și opera autorului 
Domnișoarei Nastasia. Fap
tul se înscrie și într-o altă 
constantă a politicii reper
toriale promovate de tea
trul din Oradea : valorifi
carea scenică a operelor 
dramaturgiei românești ră
mase in afara cîmpului de 
interes al mișcării teatrale, 
politică inaugurată cu pu
nerea în circulație a primu-

lui text de literatură dra
matică românească — Oc- 
cissio Gregorii... — și sus
ținută stagiune de stagiune.

*

Scrisă în 1938, „Schimba
rea la față" dă operei lui 
G. M. Zamfirescu o nouă 
dimensiune : aceea de co
mentator in registru satiric 
al vieții politice interbeli-

este un fapt reperto- 
remarcabil, piesa a- 
suficientă substanță 

pentru a-și afirma dreptul 
la existență scenică, iar 
operațiunile de reducție a 
unor pasaje și chiar per
sonaje i-au consolidat 
scenicitatea. „Schimbarea 
Ia față" este construită pe 
eforturile tinărului Valen

mă abundentă, „sfințenia" 
bine regizată, apoi faima 
de incoruptibil om politic 
(întreținută prin abile ma
nevre), reușind în cele din 
urmă să-i asigure un por
tofoliu ministerial, pentru 
ca prin el să dea guvernu
lui o lovitură din interior, 
răsturnîndu-1. Pentru a 
ajunge aici/ însă, Pamfil

apar în adevărata lor di
mensiune morală și inte
lectuală — indivizi veroși, 
alții săraci cu duhul, alții 
și una și alta. Demascarea 
și destrămarea acestui 
cuib de vipere constituie 
pentru Pamfil scopul ma
jor, în speranța că după 
explozia „bombei Brană" 
lucrurile vor lua o cu totul

ce românești, cu Imundele 
sale culise în care se tră
geau sfori, se făceau și se 
desfăceau cariere, se ro
tunjeau averi și se decidea 
soarta a milioane de oa
meni pusă la cheremul 
unor interese insane. Plaga 
politicianismului a mobili
zat și alte pene, multe din 
produsele lor avînd parte 
de cariere scenice triumfa
le (să ne amintim doar de 
comediile lui Mușatescu 
sau Victor Eftimlu), dar 
Schimbarea la față (ca și 
Dictatorul lui AL Kirițescu, 
piesă repusă în 
tot la * ’
stagiuni în 
sortită 
fragmente au apărut in 
1972 în „România literară", 
iar în volum — doi ani mai 
tîrziu, grație lui Valeriu 
Râpeanu), abia acum gă- 
sindu-se teatrul care să-i 
dea „impulsul inițial".

Spectacolul, premieră ab
solută pe țară, realizat la 
Oradea de regizorul Eugen 
Mercus, dovedește că adu
cerea la lumină a acestui

tin Pamfil de a-și răzbuna 
tatăl, victimă a unor tene
broase intrigi 
financiare, care
pins la sinucidere. In acest 
scop, el pregătește cu răb
dare un „cal troian", fă- 
cînd din rindașul analfabet 
Brană o vedetă politică — 
Brănescu — în care scop 
mobilizează o sumedenie 
de metode specifice vre
mii : filantropia cu recla-

și creația sa străbat toate 
straturile sociale de la 
fauna mahalalei, (atît de 
familiară lui G. M. Zamfi- 
rescu), pînă la vîrfurile 
vieții politice, fără să oco
lească lumea presei versa
tile, a marii finanțe, dar 
poposind mai îndelung in 
culisele cabinetelor politi
ce, dincolo de spectacolul 
strălucitor al aparențelor, 
acolo unde personajele

altă turnură și țara va su
porta O schimbare la față 
care îi va marca viitorul. 
O înaripată (și cam fasti
dioasă) tiradă finală deno
tă viziunea idealistă a 
autorului, care leagă schim
barea de destin a țării de 
o atitudine morală.

Eugen Mercus a simțit 
ponderea personajelor se
cundare în definirea între
gului, din care cauză spec
tacolul său se sprijină mai 
ales pe adiționarea acestor 
roluri mărunte, prilejuind 
unora dintre interpreți
realizări remarcabile : Eu
gen Țugulea (Dudulă 
politician 
gialeană, 
tretizat), 
(Aristică 
litică ale 
depășesc 
tea).
(o 
că 
nă 
în 
Tania Filip 
remarcabilă 
rolul unei false

un 
de stirpe cara- 
foarte bine por- 

Nicolae Toma 
— marionetă po- 

cărei ambiții ii 
copios capacita- 

Anca Miere Chiriiă 
arțăgoasă mahalagioai- 
și o caricaturală doam- 
cu cățelul, specializată 
audiente

Valentin Avrigeanu (Ne- 
delcu — fruntaș ai maha
lalei, portretizat cu preci
zie), Ion Miinea (intr-un 
om politic pe cit de versat, 
pe atit de inconsistent), 
apoi alte apariții (uneori 
cite două aparținînd ace
luiași interpret) datorate 
lui Eugen Harizomenov, 
Marcel Segărceanu, Ion 
Abrudan, Ion Martin, Alia 
Tăulu, Marcel Popa, Ma
riana Vasile și alții. Reve
nind la personajele cu mai 
mare întindere, vom re
marca buna evoluție a lui 
Laurian Jivan in Brană, 
personajul avînd treceri 
plauzibile de la starea de 
perplexitate și neînțelegere 
a jocului in care este îm
pins, pină la aceea de a se 
lăsa tentat de mirajul pu
terii. în schimb, Nicolae 
Barosan, actor cu evidente 
posibilități, dar 
dispoziție spre jocul su
perficial, l-a ’ 
Pamfil de forța interioară 
care ii permite să aplice 
cu obstinație un plan dia
bolic, precum și de acu
mulările pe care persona
jul e de presupus că le 
face, acesta fiind egal pe 
Întreg parcursul spectaco
lului, deși străbate ani 
mulți, cu experiențe di
verse, care ar trebui să-i 
marcheze sentimentele și 
înțelepciunea. Fără această 
carență, spectacolul oră- 
dean ar fi fost foarte a- 
p oape de totala împlinire, 
mai ales că a beneficiat și 
de o excelentă scenografie 
semnată de Virgil Luscov 
— sugestivă și economi
coasă, remarcabilă tocmai 
prin modul in care a indi
cat scurgerea timpului și 
avansarea în straturile so
ciale.

PROGRAMUL 1
Telex
Colocvii pedagogice
Film serial „Lumini șl umbre" 
Un vast program de activitate po- 
Utico-ideologică
Cibinium ’82 — Sibiu
Telex
Profesiunile cincinalului
Stadion
Studioul tineretului
Telejurnal
Carnet electoral
Actualitatea economică

12.40
16,00
16,05
16,25
17,00
20,00
20,20

, 20,25 ..._________________
20.40 Serial științific. „Corpul uman*
21,10 Meridianele cinteculul
21,35 Dezbateri culturale
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL Z
Telejurnal
Carnet electoral
Concertul orchestrei simfonic* 
Radlbteleviziunil 
Telejurnal
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă adresăm sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis cu 
prilejul celei de-a 33-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze. 

Fie ca relațiile de colaborare și prietenia profundă dintre partidele, 
țările și popoarele Chinei și României să se întărească și să se dezvolte pe 
mai departe.

HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
YE JIANYING

Președintele Comitetului Permanent al\ Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premier al Consiliului de Stat

al Republicii Populare Chineze

Deschiderea Salonului republican 
de grafică

O tradițională manifestare expozi- 
țională — Salonul republican de gra
fică — este găzduită, începind de 
miercuri, de sala „Dalles'1 din Ca
pitală. Cele 475 de lucrări expuse — 
grafică de șevalet, afișe, ilustrații de 
carte, caricaturi — semnate de pes
te 370 de artiști din întreaga țară, 
abordează un larg registru tematic 
și stilistic, oferind o cuprinzătoare 
imagine asupra stadiului de dezvol
tare al acestui important sector al 
creației plastice românești contem
porane. Un loc important îl ocupă 
în ansamblul expoziției lucrări ce 
redau, prin mijloacele specifice lim
bajului artistic, aspecte din viața și 
munca constructorilor societății so
cialiste “‘Multilateral dezvoltate, abor- 
dînd subiecte dintre cele mai diver
se, ima£ ni încărcate de sens ale 
realității noastre contemporane. Nu-

meroase creații evocă evenimente de 
seamă ale istoriei patriei, lupta po
porului român pentru independență, 
libertate și dreptate socială.

Trăsăturile distinctive ale actualei 
ediții a Salonului republican de gra
fică, mesajul lucrărilor pe care le 
reunește, însemnătatea creației plas
tice ca mijloc de educare politică, 
patriotică și estetică au fost releva
te în alocuțiunea rostită la vernisaj 
de criticul de artă Mircea Deac.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ladislau Hegeduș, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Paul Erdds și 
Eftimie Bîrleanu, vicepreședinți ai 
Uniunii artiștilor plastici, graficieni, 
alți oameni de artă și cultură, nu
meroși bucureșteni iubitori de fru
mos.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit, miercuri după-amiază, pe Peter 
Waran, președintele companiei „Pep
si Corporation", din S.U.A.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind lărgirea 
cooperării dintre compania america
nă și întreprinderi românești de spe
cialitate.

La întrevedere au participat Nico
lae Andrei, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, și Marin 
Constantin, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare.

★
Miercuri s-au deschis la București 

lucrările, celei de-a 34-a sesiuni a 
Comitetului Administrativ al Uniunii 
Internationale a Sindicatelor din 
transporturi, porturi și pescuit la 
care iau parte reprezentanți ai sin
dicatelor de ramură din 23 de țări, 
precum și o delegație a Federației 
Sindicale Mondiale, condusă de Boris 
Averianov, secretar al acesteia.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de către Jean Brun (Franța), pre
ședintele Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor din transporturi, porturi 
și pescuit, care a exprimat mulțu
miri sindicatelor din România pen
tru găzduirea acestei reuniuni. 
Subliniind importanta problemelor 
înscrise pe agenda sesiunii. el a 
evidențiat că intensificarea acțiuni
lor în favoarea păcii și a dezarmării, 
pentru asigurarea securității și inde
pendentei tuturor popoarelor lumii, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale trebuie să consti
tuie obiective prioritare in activita
tea organizației.

Participant» la reuniune au fost 
salutați, în numele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de tovarășul Ștefan Korodi, 
secretar al Consiliului Centrat

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Lucrările mesei rotunde pe probleme social-politlce 
teoretice și ale situației internaționale actuale

intre P. C.R. și P.S.D. Italian

vă bnipcmMăm
Valoroase descoperiri speologice

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 28 

octombrie, ora 20 — 31 octombrie, ora 
20. In tară : Vremea se va răci treptat 
începind din nord-estul țării. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea precipitații 
izolate, sub formă de ploaie, iar în 
nordul extrem al Moldovei și zonele de

munte ele vor fl și sub formă de lapo- 
viță ș! ninsoare. VInt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
zero șl 10 grade, izolat mai coborite, 
iar valorile maxime vor oscila între 9 
și 19 grade. Pe alocuri — condiții de 
brumă. In București ; Vremea se va 
răci ușor. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil ploii slabe. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
3 și 6 grade, iar cele maxime între 16 
și 19 grade. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 27 octombrie 1982
Extragerea I : 33 4 36 9 13 22
Extragerea a Il-a : 6 25 8 27 26 1
Fond total de cîștiguri : 1 157 522

let din care 286 777 lei report la ca
tegoria 1.

In zilele de 26 și 27 octombrie a. c. 
la București' s-au desfășurat lucră
rile mesei rotunde pe probleme so- 
cial-politice teoretice și ale situației 
internaționale actuale, între Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Democratic Italian. Delegația 
P.C.R. a fost condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., iar delegația P.S.D.I. de to
varășul Ruggero Poletti, secretar 
general adjunct al partidului.

în cadrul mesei rotunde s-a efec
tuat un schimb larg de opinii în le
gătură cu activitatea pe care o des
fășoară cele două partide în res
pectivele țări, cu obiectivele ac
tuale ale luptei pentru destindere și 
pace în lume.

Delegația P.C.R. a prezentat tră
săturile specifice ale sistemului or
ganelor centrale și locale ale puterii 
de stat, experiența acumulată după 
Congresul al IX-lea al partidului pe 
linia întăririi și perfecționării de
mocrației socialiste, a dezvoltării 
autoconducerii și autogestiunii, a 
creării și perfecționării mecanismu
lui economico-financiar. Delegația 
P.S.D.I.' a apreciat pozitiv eforturile 
făcute de țara noastră in direcția 
dezvoltării economiei, progresele în
registrate pe calea înnoirii din 
toate punctele de vedere a so
cietății sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Delegația P.S.D.I. a ex
pus considerentele sale în legătură 
cu perspectiva dezvoltării înnoitoare 
pe baza principiului pluralismului a 
societății din țările occidentale.

Reprezentanții celor două partide 
au subliniat de comun acord, por
nind de la argumente proprii, nece
sitatea de a se pune în centrul con
ceptului de democrație omul, satis
facerea necesităților sale fundamen
tale, afirmarea sa deplină și liberă 
în toate sferele de activitate.

Schimbul de vederi în legătură cu 
problemele internaționale, care s-a 
referit, printre altele, la dezarmare, 
securitatea europeană, situațiile con- 
flictuale existente în lume, la necesi-

tatea instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, a 
pus in evidentă o largă convergen
tă de opinii. S-a subliniat necesita
tea unor eforturi comune, din partea 
tuturor popoarelor, a forțelor progre
siste de pretutindeni pentru oprirea 
actualului curs al încordării, pentru 
relansarea politicii de destindere, 
securitate și pace. Pornindu-se de la 
pericolele tot mai mari pe care le re
prezintă continuarea neîntreruptă a 
cursei înarmărilor, a fost relevată 
importanța trecerii la negocierea și 
adoptarea unor măsuri efective de 
dezarmare, a realizării echilibrului 
militar la niveluri cît mai reduse po
sibil. Reafirmînd atașamentul lor 
față de obiectivul edificării securită
ții și dezvoltării cooperării în Europa, 
reprezentanții celor două partide au 
evidențiat importanța manifestării 
voinței politice din partea tuturor 
statelor participante, pentru ca reu
niunea general-europeană de la Ma
drid, ale cărei lucrări se vor relua 
în curînd, să se încheie cu rezultate 
pozitive și de substanță, corespunză
tor așteptărilor tuturor popoarelor.

Lucrările mesei rotunde — in ca
drul căreia s-au relevat numeroase 
puncte convergente, ca și opinii di
ferite — s-au desfășurat într-o at
mosferă de stimă și respect reciproc, 
caracteristică raporturilor dintre cele 
două partide. De comun acord s-a 
subliniat că asemenea acțiuni sînt de 
natură să contribuie la mai buna cu
noaștere și aprofundare a pozițiilor 
celor două partide, la dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre ele. în fo
losul intensificării raporturilor dintre 
România și Italia, al cauzei păcii și 
securității în Europa și în lume.

S-a desfășurat recent la Costl- 
nești cea de-a X-a întîlnire anuală 
a speologilor amatori din țara 
noastră — „Speosport" — organi
zată de Federația română de tu- 
rism-alpinism, Comisia centrală de 
alpinism, Biroul de turism pentru 
tineret și Institutul de speologie 
„Emil Racoviță" din București, 
prilej de a trece în revistă noută
țile speologice ale acestui an. Cîte- 
va dintre acestea le-am aflat de la 
tovarășii loan Povară și Cristian 
Goran, cercetători științifici la In
stitutul de speologie din București.

în țara noastră există. Ia această 
dată, aproape 40 de cercuri de 
speologi amatori, ce cuprind în 
rîndurile lor circa 2 000 de îndră
gostiți ai muntelui, de pasionați ai 
descifrării tainelor adîncurilor. Da
torită lor, an de an, a sporit nu
mărul peșterilor identificate, s-au 
descoperit noi și noi trasee subte
rane și, fapt deosebit de important, 
se desfășoară acțiunea de protejare 
a peșterilor cu valoare științifică 
ori peisagistică, care sînt sau pot 
deveni monumente ale naturii sau 
rezervații științifice. Printre cele 
mai active cercuri se numără 
„Cluj-Napoca" și „Emil Racoviță" 
(ambele din Cluj-Napoca), „Focul 
viu" (al B.T.T. București), cel al 
centrului universitar București și 
„Avenul" din Brașov.

Iată și citeva dintre ultimele lor 
succese. Dacă pînă în decembrie 
1981 catalogul peșterilor românești 
însuma 6 816 peșteri cunoscute, în 
perioada care a trecut de atunci li 
s-au adăugat alte 1140 de peșteri.

Printre descoperirile remarcabile 
ale acestui răstimp se numără ga
leriile noi din peștera Buhui de 
lîngă Anina, care măsoară acum 
peste 6 km față de 3 km cunoscuțl 
înainte ; celebrei „Huda lui Pa
pară" din Trascăul Apusenilor, 
i s-au adăugat încă 2 kilo
metri, la cei 2,3 km știuți pînă 
acum ; o foarte frumoasă peșteră 
din munții Perșani, cunoscută doar 
pe o lungime de 80 de metri, s-a 
dovedit a fi lungă de un kilometru 
și jumătate ; la Izvorul lui Gabor 
în munții Pădurea Craiului, a fost 
descoperită o peșteră cu lungimea 
de peste 3 km, iar la Izvoreni, în 
munții Sebeșului, prin depășirea 
unui „sifon" (lac subteran ce co
munică de ambele părți ale unui 
perete de stîncă) peștera s-a dove
dit a continua încă 600 de metri, 
în total, aproape 50 de kilometri 
de noi trasee subterane s-au adău
gat din decembrie trecut.

încheiem aici notațiile despre 
noutățile speologice transcriind 
îndemnul adresat de Interlocutorii 
noștri tuturor celor care, în dru
meția lor, se vor afla Ia intrarea 
într-o peșteră : aceasta este un 
adevărat muzeu al naturii și, ca in 
oricare muzeu, trebuie să pășim 
cu respect, cu grijă, cu gindul că 
peșterile țării sînt parte integrantă 
a patrimoniului de frumuseți al 
patriei și, in consecință, trebuie 
ocrotite spre a fi păstrate intacte 
viitorimii.

Silviu A CHIM
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„Trofeul Carpați“ 

la handbal feminin
In ziua a doua a competiției in

ternaționale de handbal feminin do
tate cu „Trofeul Carpați", ce se 
dispută în Sala Sporturilor din Bra
șov, echipa României a înregistrat 
o nouă victorie, învingînd cu sco
rul de 19—15 (11—6) reprezentativa 
Ungariei. După un început echilibrat 
de partidă, handbalistele noastre se 
desprind. în minutul 23 scorul deve
nind 9—5, in special datorită jocului 
foarte bun al pivoților Valentina 
Turbatu și Covaliuc Rodica.

Golurile formației noastre au fost 
realizate de Rodica Grigoras — 4, 
Valentina Turbatu.. Angela Avădanei 
— cite 3. Niculina Iordache. Elena 
Ciubotaru, Rodica Covaliuc, Maria 
Torâk — cite 2, Adriana Pătruș — 1. 
Principalele realizatoare ale forma
ției ungare au fost Ildiko Barna și 
Magdalena Oszvald — cite 6 goluri.

In primul meci al zilei, reprezen
tativa R. D. Germane a întrecut cu 
34—19 (16—9) formația U.R.S.S. De la 
învingătoare s-au remarcat Katrin 
Kruger (9 goluri) și Kornelia Ku- 
nisch (9 goluri).

Festivalul sportului vasluian" (ediția a V-a)
Pe un timp splendid, în organiza

rea la fel de lăudabilă ca și în anii 
trecuți a Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, s-a desfășu
rat — pe terenurile Complexului 
sportiv municipal — a V-a ediție a 
amplei manifestări interjudețene 
„Festivalul sportului vasluian". Cei 
peste 600 de participanți din județele 
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Galați, 
Harghita, Vaslui și Vrancea s-au în
trecut la atletism, handbal feminin și 
masculin, lupte și volei.

După două zile de concurs, locul 
intîi a fost ocupat la handbal feminin 
de reprezentativa județului Botoșani, 
iar la masculin — de cea a județu
lui Vrancea. La volei feminin, cea 
mâl. bună s-a dovedit a fi echipa ju
dețului Harghita.

în cădrul întrecerilor individuale 
la lupte, pe categorii de greutate, 
locurile intîi au fost cucerite de ur
mătorii concurenți : juniori-cadeți 44 
kg — Palaghiță Gheorghe (Bacău) ; 
48 kg — Munteanu Ion (Vaslui) ; 52 
kg — Szekely Imre (Harghita) ; 56 
kg — Rotaru Mircea (Bacău) ; 60 kg
— Nyalos Ghyula (Harghita) ; 65 kg.
— Tesoiu Cristian (Iași) ; 70 kg —

Beligan Gheorghe (Vaslui) ; 75 kg — 
Mihalcea Cristi (Bacău) ; 81 kg — 
Vlad Stănel (Galați).

La speranțe olimpice, o bună pre
gătire au arătat : la 48 kg — Balan 
Viorel (Bacău) ; 52 kg — Panica Ion 
(Iași) ; 57 kg — Leizeriuc Constan
tin (Iași) ; 62 kg — Puiu Dumitru 
(Iași) ; 68 kg — Bîrgăoanu Marian
(Iași) ; 74 kg — Miko Domokos (Har
ghita) ; 82 kg — Kinemes Andras 
(Harghita) ; 90 kg — Hodorogeanu
Petrică (Iași) ; 100 kg — Balinit Ghe- 
za ; + 100 kg — Pumichi Ion (Ba
cău) care s-au situat pe locul intîi.

La atletism, câștigătorii probelor de 
concurs au fost : la fete :,400 mo— 
Radu Iulia (Vaslui) ; 800 m — Ga-1 
briela Mirza (Neamț) ; 1 500 și 3 000 
m — Vieru Dana (Bacău) ; 3 km marș 
Bonea Violeta (Vaslui). La băieți : 
400 m — Gavriliță Mihai (Vaslui) ; 
800 m — Paraschivoiu Mircea (Vran
cea) ; 1 500 m — Bulai Valentin (Ba
cău) ; 5 000 m — Matei Pâvel (Bacău) 
și 10 km marș — Gavriliță Ion 
(Vaslui).

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui auto
mobilist să contracteze „asigu
rarea facultativă de accidente a 
conducătorilor de autoturisme și 
a altor persoane aflate in auto
turisme".

Această asigurare acoperă, în . 
Urnita numărului de locuri ad
mis la transport, consecințele 
accidentelor întîmplate persoane
lor, nenominalizate, aflate în 
autoturisme.

Primele anuale de asigurare 
sînt între 80 lei și 240 lei. în ra
port de nivelul sumelor asigu
rate pentru fiecare persoană, 
putîndu-se plăti și''în rate, 
ț Pentru informații suplimenta- 
re și pentru contractarea de a- 
sigurări vă puteți adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare, filia
lelor A.C.R. sau. direct, oricărei 
unități ADAS.

• Ialomița. In organizarea co
mitetului județean de cultură și e- 
ducație socialistă și filiala județea
nă a Arhivelor Statului, la Casa de 
cultură a sindicatelor din munici
piul Slobozia a avut loc sesiunea de 
comunicări științifice „Matei Basa- 
rab și Bărăganul ialomițean". Ma
nifestarea se înscrie în cadrul ac
țiunilor dedicate aniversării a 350 
de ani de la urcarea pe tron a lui 
Matei Basarab. Au prezentat co
municări istorici de prestigiu. (Mi
hai Vișoiu).

Bihor or8anizarea comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă Bihor, a comisiei ju
dețene de răspîndire a cunoștințe
lor științifice și tehnice și a consi
liului orășenesc de educație poli
tică și cultură socialistă Salonta, a 
avut loc, la Salonta, o sesiune ști
ințifică, prilejuită de comemorarea 
împlinirii unui secol de la moartea 
poetului Arany Janos și a 650 de 
ani de la prima atestare documen
tară a orașului gazdă. Desfășurîn- 
du-se pe două secțiuni — „Salonta
— file de istorie" și „Arany Janos
— omul și opera" — manifestarea 
omagială a cunoscut o participare 
numeroasă, fiind prezenți activiști 
de partid, oameni de litere, muzeo
grafi, cadre didactice, precum și 
numeroși locuitori ai înfloritorului 
oraș bihorean. (loan Laza).

|qș{ Stagiunea permanentă da
concerte organizată In colaborare 
cu Conservatorul „George Enescu" 
și Universitatea cultural-științifică 
din Iași, în cadrul Bibliotecii jude-

CARNETCULTURAL

țene „Gheorghe Asaohi", și-a reîn
ceput activitatea cu un program 
cuprinzînd lucrări de J. Haydn, Fr. 
Schubert și C. Frank. (Manole 
Corcaci).

Satu Mare. Galeria d9 
artă din Satu Mare s-a deschis 
expoziția de acuarele a artistului 
plastic sătmărean Sejke Vilmos. 
• Artistul plastic amator Vasile 
Grad, de meserie tîmplar, prezintă 
la Casa de cultură a municipiului 
Satu Mare o expoziție cu lucrări de 
sculptură în lemn. (Octav Gru- 
meza).

Argeș. „România țară
teri de baladă" este titlul

cu meș- 
specta-

Harghita. In comuna Lunca

colului de muzică populară susți
nut la Casa de cultură a sindicate
lor din Pitești de ansamblul „Pla
iuri argeșene". (Gheorghe Cîrstea).

Mureș bbraria „Universa
la" din Tg. Mureș a avut loc prima 
zi de difuzare a volumului „Peda
gogia șbolară". elaborat de dr. loan 
Nicola și profesorii Sabina Con
stantin și Domnica Fărcaș. de la li
ceul pedagogic din localitate. Lu
crarea, apărută la Editura didactică 
și pedagogică, se adresează elevilor 
claselor IX—X din liceele pedago
gice, precum și cadrelor didactice 
din învățămintul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal. (Gheorghe Giur
giu).

Bacău sala mare 3 biblio» 
tedi Casei de cultură „Vasile Alec- 
sandri" din municipiul Bacău a fost 
deschisă o expoziție de pictură pe 
sticlă semnată de artista amatoare 
Carmen Crețu, laureată a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
(Gheorghe Baltă).

de Jos s-a desfășurat cea de-a 6-a 
ediție a Festivalului folcloric „La 
izvoarele Trotușului", manifestare 
artistică de amploare care a reunit 
pe o scenă amenajată în aer liber 
sute de artiști amatori din cele mai 
bune formații harghitene laureate 
la diferite faze ale Festivalului 
național „Cîntarea României". 
(I. D. Kiss),

Vaslui Galeră0 de ar*S 
ale municipiului Vaslui a fost des
chisă expoziția de acuarelă a în
zestratului artist plastic amator 
Dan Bălan. Este a doua expoziție 
personală din acest an deschisă 
aici, aparținînd acestui om al mun
cii, absolvent al Școlii populare de 
artă din localitate. (Petru Necula).

Tîrgoviște. Tirgoviște 
a avut loc a 4-a ediție a Festivalu
lui de teatru istoric „Permanenta 
materială și spirituală", la care au 
participat formații artistice de a- 
matori din fostele capitale ale țării, 
cetăți antice șl medievale. (Gheor
ghe Manea).

In „Cupa campionilor 
europeni" la hochei 

Stea ,a București a învins 
jjt’ Dozsa Budapesta

Pe patinoarul „23 August" din Ca
pitală. în prima manșă din cadrul 
primului tur al „Cupei campionilor 
europeni" la hochei pe gheată, echi
pa Steaua București a întrecut cu 
scorul de 11—5 (3—1, 5—2, 3—2) for
mația Dozsa Budapesta.

Returul partidei se va desfășura 
vineri, pe același patinoar, începind 
de la oi-a 17.00.

Noutăți de sezon la A. C. R.
Programul de toamnă-iarnă al ate

lierelor de asistență tehnică ale 
A.C.R. a intrat în vigoare, adaptat 
fiind solicitărilor pentru această pe
rioadă ale automobiliștilor. Ateliere
le filialelor județene din întreaga 
țară sint deschise în fiecare zi de 
lucru între orele 8—19. Serviciile de 
depanare ale acelorași filiale func
ționează neîntrerupt de la 8 la 19, 
inclusiv duminica. Activitatea de de
panare și de asistență tehnică a fi
lialelor orășenești sau de sector se 
desfășoară zilnic (la depanare, inclu
siv duminica) între orele 8 și 16. 
Șeful secției de întreținere, exploa
tare și reparații auto, ing. N. Cîm- 
pean, ne-a comunicat că membrii 
A.C.R. au posibilitatea (de fapt, da
toria) să-și pună la punct autoturis
mele pentru sezonul rece, si o pot 
face în oricare din atelierele asocia
ției. în această perioadă se cer con
trolate sistemele de direcție, de ră
cire. de iluminat, frînare, starea pneu
rilor și a bateriei de acumulatori etc.

Diversificarea serviciilor, ca și 
acordarea acestora cît mai aproape 
de domiciliul solicitantilor — spre a 
se evita astfel un prea mare consum

în cîteva
® în orașul italian Benevento, in 

prezența a peste 13 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul de fotbal dintre 
selecționatele Italiei și României 
contind pentru campionatul euro
pean de tineret (jucători sub 21 de 
ani). Fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (0—0),
golurile fiind înscrise de Popicu 
(autogol, in min. 78) și Evani (min. 
87).

Formația română a evoluat in ur
mătoarea alcătuire : Lovaș — Mă- 
năilă, Stancu, Popicu, Eduard — Ba- 
lint, Minea, Pană, C. Ilie — Fîșic 
(min. 81 Octavian Popescu), Gabor.

de carburanți — sînt preocupări per
manente ale A.C.R. In această pri
vință, la solicitarea cercurilor din 
întreprinderi, instituții, din comune, 
echipe de mecanici se deplasează, cu 
aparate și scule necesare, pentru ve
rificări și remedieri la autoturisme 
de orice fel. Intre numeroasele 
exemple de acest fel este și cel al 
filialei orășenești Cărei (județul 
Satu Mare), care acordă asistență 
tehnică necesară nu numai Ia atelie
rul din Cărei, ci și în comunele 
limitrofe — la Petrești, Sanislău, 
Andridu, Căpleni etc. Merită subli
niat faptul că lucrătorii atelierului 
A.C.R. din Cărei sînt preocupați să 
completeze, prin autodotare, „zes
trea" tehnică a unității (scule diver
se, o rampă de spălare, o semire
morcă etc.), precum și să-i sprijine 
pe membrii A.C.R. care doresc să 
facă singuri, la atelier, unele revizii 
și mici reparații.

De la filiala A.C.R.-Bucureștl aflăm 
că. printr-o mai bună organizare și 
prin diverse amenajări, a crescut 
capacitatea cursurilor de inițiere și 
perfecționare în conducerea auto. La 
poligonul din str. Jiului — Scînteia, 
unde se află și sediul școlii, se des

rînduri
• Miercuri dimineața, pe stadio

nul Republicii s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
echipele de juniori (U.E.F.A. ’85) ale 
României și Bulgariei. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 4—0 !

• „Cupa ligii engleze" Ia fotbal 
a programat meciurile retur. Echipa 
Notts County a învins cu 1—0 pe 
Aston Villa, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", și s-a califi
cat pentru turul următor (în primul 
joc, fotbaliștii de la Notts County 
ciștigaseră in deplasare la Birmin
gham cu 2—1).

fășoară instruirea pe mașinile A.C.R., 
iar la poligonul nou amenajat, de la 
baza A.C.R. — Străulești (prin bd. Ion 
Ionescu de Ia Brad), amatorii își 
pot perfecționa pregătirea pe mașini 
personale. Poligoanele amintite sînt 
deschise zilnic între orele 8 și 18, iar 
duminica : 8—12.

Fapt divers la... 027. Mașina a ră
mas in pană (nu pornește sau a su
ferit vreo defecțiune care o împie
dică să se deplaseze la atelier) — 
telefon la 027 sau la 12 345(6). 
Numeroși sînt automobiliștii care 
s-au convins de promptitudinea șl 
probitatea profesională a depana
torilor auto ai A.C.R. Uneori in
tervențiile respective necesită lucru 
peste orele de program, chiar 
spre miezul nopții. Cu puțin timp în 
urmă, autoturismul 18—B—8693 a su
ferit o avarie pe șos. București— 
Pitești. Apelul la 027 s-a dat aproape 
de terminarea programului, spre 
seară. Mecanicul de serviciu, St. 
Bărduț, a plecat însă la locul indicat, 
a făcut reparațiile necesare șl a re
venit la atelier tîrziu în noapte. Sa
tisfăcut, firește ; familia automobi
listului respectiv, inclusiv cei doi 
copii ce erau în mașină, a putut 
înnopta acasă.

Ion DUMITR1U

Faptele vorbesc: iată cum arată realitățile lumii capitalului

dl&afeur : „Sfîrșitul miracolului
economic

Germania occidentală este obse
dată de un spectru : acela al marii 
depresiuni. Săptămînalul „Die Zeit" 
consacră un amplu material anilor 
’30, întrebîndu-se dacă istoria nu 
este pe cale de a se repeta. Re
vista „Der Spiegel" afișează pe co
pertă un corb uriaș, care în R.F.G. 
este simbolul falimentului. Fostul 
cancelar Schmidt, foarte prudent de 
obicei, a făcut și el aluzie la această 
„perspectivă funestă", iar presa ger
mană, aproape în totalitate, prevede 
„ani cumpliți".

Bineînțeles, nu s-a ajuns- încă In 
această situație. In anii care au ur
mat marelui crah de pe Wall Street, 
în R.F.G. existau 6 milioane de șo
meri. Economia se prăbușea rapid, 
iar sistemul bancar era falimentar.

Traumatismul lăsat de această ex
periență dramatică rămîne și astăzi 
determinant îp reacțiile R.F.G. la 
cel mai mic semn de criză. Așa se 
prezintă situația astăzi. „Miracolul" 
nu mai este decît o amintire. în 1981 
au dat faliment peste 11 000 de între
prinderi mici, mijlocii și mari. Po
trivit estimărilor institutelor de cer
cetare economică, anul acesta este 
de așteptat un număr record de fali
mente. Unii avansează cifra de 
17 000. Există deja 1 800 000 de șomeri 
— cea mai ridicată cifră din 1950 
încoace ; ei vor ajunge probabil la 
2 milioane pînă la sfîrșitul anului.

Desigur, aceste cifre nu fac decît 
să oglindească situația generală a 
economiei mondiale. Un institut ofi
cial pendinte de Ministerul Muncii

1 R.F.G.“
vest-german a publicat recent un 
avertisment : dacă în viitorii cinci 
ani ritmul de creștere economică se 
va menține sub 2 la sută anual, nu
mărul șomerilor va atinge 4 mili
oane.

Or. tn 1981, creșterea economică nu 
a fost decît de 0.2 la sută, iar pen
tru 1982 este prevăzută o creștere 
de numai 0,5 la sută. Potrivit apre
cierilor experților. producția indus
trială este în mod global Ia nivelul 
din 1978.

în urmă cu șase luni, fostul can
celar Schmidt se declara entuzias
mat de sucesele pe care produsele 
„Made in Germany" le înregistrau 
în străinătate. Dar iată că exportu
rile scad. începind cu cel de automo
bile. Consacrînd un studiu important 
situației economice a R.F.G., ziarul 
britanic „Financial Times" a găsit o 
formulă potrivită pentru a caracte
riza criza de dincolo de Rin : Adio 
„miracol" !

Bugetul federal pentru 1983 pre
vede un deficit de circa 30 miliarde 
de mărci ; nu este vorba decît de o 
cifră provizorie, care, adăugîndu-se 
la uriașul deficit financiar al landu
rilor, al asigurării pentru șomaj și al 
securității sociale, urmează să creas
că în lunile viitoare.

Singurele elemente pozitive In 
acest decor sumbru sînt cursul bun 
al mărcii și rata scăzută a inflației. 
Dar reducerea ritmului de creștere 
ar putea avea foarte curînd conse
cințe nefaste asupra sănătății mone
dei vest-germane.

i: EXPRESS? Cînd dreptul la o locuință
depinde de bunul plac al speculanților...
„Găsirea unui apartament a deve

nit azi in Franța o veritabilă bătălie. 
Marie A., 24 de ani, căsătorită cu un 
funcționar parizian, caută de . trei 
luni un apartament de patru camere, 
cu o chirie de 4 500 de franci. N-a 
găsit nimic. Deși a încercat totul : 
scrisori personale adresate compani
ilor de asigurări, telefoane sistema
tice date agențiilor de închirieri, în 
fiecare dimineață la ora 8, după cer
cetarea micilor anunțuri din ziare... 
In fiecare zi ea revine acasă extenu
ată de lungile așteptări pe scări sor
dide, demoralizată de zecile de fișe 
pe care trebuie să le completeze, 
știrbită de procedeele cel puțin du
bioase ale celor care profită de pe
nuria de locuințe.

O veritabilă psihoză ! Studenții iau 
cu asalt cele citeva garsoniere goale 
sau mobilate existente : perechi de 
tineri căsătoriți se bat pentru apar
tamente de două camere ; 2 700 de 
franci, plus întreținerea. In timpul 
vizitării unor apartamente au loc 
incidente violente.

Un tinăr, om metodic, a chemat la 
telefon, in ordine alfabetică, 80 de a- 
genții ; el n-a obținut decît 6 răs
punsuri pozitive. «Luni, noi aveam 
două garsoniere pentru închiriat. Am 
primit 200 de telefoane și prima gar
sonieră a fost închiriată intr-un sfert 
de oră»- — povestește un funcționar 
de agenție.

Profitînd de criză, proprietarii dic
tează legea lor. Ei ii atrag pe naivi 
cu anunțuri ademenitoare, atrag in
terminabile cozi: zeci și zeci de 

persoane fac vizite „la fața locului". 
Agenția de închirieri operează o. se
lecție neîndurătoare, pe baza unui 
formular care este, de fapt, un veri
tabil interogatoriu polițienesc : situa
ția familiei, adeverință de salariu, 
extras din cont bancar, date indiscre
te privind viitorul profesional al 
capului familiei: «funcționar in sec
torul textile ? Instabil sector. O 
atestare din partea patronului ar fi 
foarte binevenită»... Proprietarul 
multiplică măsurile de precauție. 
Noua legislație (o încercare a autori
tăților de a proteja interesele chiria
șilor, stăvilind abuzurile proprietari
lor) definește reguli stricte : contracte 
pe trei sau șase ani...

Locatarii înșiși se agață de aparta
mentul lor ca scoicile de stîncă și 
nu se mută decît dacă este imperios 
necesar. Chiar și cu un copil in plus, 
ei preferă să se restringă în două ca
mere, decît să-și asume riscul schim
bării locuinței.

«Noi am prezis această criză — 
explică Roger Lemiale, președintele 
Federației naționale a agenților imo
biliari. Guvernul ne-a tratat drept 
«cobe». Faptele ne-au dat, din neno
rocire, dreptate». Și sint aduse cifre 
în sprijinul afirmației : 12 000 de a- 
partamente dispar in fiecare an din 
cauza demolărilor, a transformărilor 
sau a trecerii lor în coproprietate. 
De pildă, ritmul construcțiilor noi. 
In 1979 au fost puse în construcție 
19 000 de locuințe, th 1980 — doar 
2 600...“.

• HIDROGEN IN 
LOC DE PETROL. Cercetă
torii de la institutul pentru agri
cultură și minerit din College 
Station (Texas, S.U.A.) au des
coperit o metodă de producere 
a hidrogenului combustibil din 
apă mult mai eficientă și mal 
rentabilă decît cele folosite pînă 
acum. Noutatea constă în teh
nica puțin costisitoare folosită, 
respectiv prin disocierea elec- 
trochimică a apei cu ajutorul 
unui fotoanod și fotocatod, care, 
confecționați din materiale cum 
este siliciul, pot fi produși la un 
preț de cost convenabil. Noua 
metodă, utilizînd energia solară, 
permite obținerea unei cantități 
de hidrogen superioară „pragu

lui" de 10 la sută, procentul de 
recuperare fiind in acest caz de 
13 la sută, cu perspectiva de a 
atinge chiar 25 la sută. In felul 
acesta, combustibilul poate fi ob
ținut la un preț echivalent cu 
cel de astăzi al petrolului.

© ELECTRONICA ÎM
POTRIVA DĂUNĂTORI
LOR ÎN AGRICULTURĂ. 
La elevatorul din portul Odesa 
funcționează un accelerator de 
electroni, destinat combaterii găr
gărițelor. Cerealele sînt aduse 
la instalație pe o bandă rulantă. 
Stratul de boabe de pe bandă nu 
are o grosime mai mare de 7—9 
milimetri. Banda trece prin zona 

radiației cu o viteză de 6 metri 
pe secundă, după care cerealele 
se reîntorc la elevator. întreaga 
instalație de iradiere este diri
jată de la distanță. în cazul în 
care acceleratorul de electroni 
s-ar defecta, este prevăzută în
treruperea automată a benzii 
pentru ca cerealele infestate cu 
dăunători să nu poată ajunge la 
cele curate.

© POD PESTE MA
REA MÎNECII. £u prilejul 
unei expoziții cuprinzînd noi 
materiale de construcții, ■ ingine
rul britanic Milton Boothroyd a 
prezentat marți un nou proiect 
pentru un pod peste Marea Mi
nerii. Este vorba de o construe- 

□
ție suspendată de cabluri sinte
tice și avînd la bază elemente 
prefabricate. Acest pod ar avea 
o lungime de 44 kilometri și ar 
traversa canalul dintre Franța și 
Anglia nu prin zona unde dis
tanța dintre ele este cea mai 
mică, ci mai la sud, pentru a 
nu incomoda traficul maritim. 
Podul ar avea două etaje și ar 
permite accesul trenurilor, ca
mioanelor, automobilelor, cicliș
tilor și pietonilor. Lărgimea po
dului propus este de 100 de me
tri, el urmind a fi suspendat 
deasupra mării la o înălțime de

RETUfÎNOEhlB
65 de metri. Costul estimativ 
este de 2 500 milioane lire ster
line.

© DIAMANTE ARTI
FICIALE. Firma japoneză 
„Sumitomo electric" și-a făcut 
cunoscută intenția de a trece, 
începind din 1984, la producerea 
comercială a diamantelor artifi
ciale. Această măsură urmează 
unei lungi perioade de cercetări 
care a permis punerea la punct 
a unui diamant de 1,2 carate, 
cel mai mare diamant artificial 

fabricat vreodată. Ținînd seama 
de numeroasele , utilizări indus
triale ale diamantului natural 
(capete magnetice de magneto- 
scoape, instrumente de precizie, 
material de foraj), diamantul 
artificial va avea cea mai largă 
căutare in industria circuitelor 
integrate și a semiconducțorilor 
— a declarat șeful departamen
tului de cercetări al firmei, 
Yoshihiko Doi.

© COSMETICĂ SI 
MEDICINĂ. Se pare că ru
jul de buze nu are numai cali
tatea cosmetică de înfrumuse
țare. ci și una farmaceutică. 
Profesorul american Higgins, 
laureat al premiului Nobel pen

tru medicină în 1966, a descope
rit că substanța numită „Su- 
dan-3“, un colorant roșu derivat 
din azobenzon folosit pe scară 
largă la fabricarea rujurilor, este 
deosebit de eficient în preveni
rea leucemiei, cel puțin la co
baii — în număr de 1 000 — fo
losiți de el ca animale de expe
riență și la care reușita a fost 
de sută Ia sută.

® RALIU NEOBIȘ
NUIT. în R. S. Cehoslovacă a 
fost organizat recent un raliu 
automobilistic, al cărui țel a 
constat nu in obținerea de per
formanțe de viteză, ci în par
curgerea unei distanțe cit mai 
mari cu o cantitate cît mai mică 

de benzină la bordul unor ma
șini din producția de serie. Din
colo de valoarea unor concluzii 
legate de importanța pregătirii 
tehnice corespunzătoare a ma
șinilor, și de faptul că nume
roase mașini au parcurs 100 km 
cu 3—4 litri de benzină, orga
nizatorii concursului au putut 
trage concluzii importante pri
vind influența conduitei șoferi
lor asupra economiei de com
bustibil. Astfel, pe baza obser
vațiilor făcute la sfîrșitul con
cursului, s-a stabilit că dema
rajele ușoare, viteza moderată, 
evitarea depășirilor pot aduce 
economii de carburanți de 15—20 
la sută față de consumul pre
văzut în caietul tehnic al ma
șinii.
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româno-sovietică

Presa iugoslavă oglindește pe larg vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa. Hiena Ceaușescu, au efectuat-o in Iu
goslavia. Ziarele rezervă spații mari vizitei, pe care o apreciază ca „un 
important eveniment in dezvoltarea ascendentă a legăturilor de .prietenie 
tradițională dintre partidele și popoarele celor două țări". Sint inserate 
reportaje in care' se consemnează momentele cuprinse in programul din 
cea de-a' doua zi a vizitei, reportaje ilustrate cu fotografii.

Astfel, zjarpl „BORBA" iși infor
mează cititorii despre vizita inalți
lor oaspeți .români, sub tițluj „Co
laborarea încununata de succes a 
celor două partide", i-edind pe larg 
convorbirile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, le-a.avut, 
cu tovarășul Mitia ■ Ribicicj, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C..I. 
în subtitlu se. relevă că in’ cursul 
convorbirilor s-a exprimat hotărirea 
reciprocă de a se dezvolta in con
tinuare relațiile prietenești dintre- 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, ca 
și dintre cele două țări socialiste 
vecine.

Același ziar informează despre 
încheierea convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova- 

■ râșul -Petar Stambolici, mențlonind 
că „cei doi președinți au apreciat 
pozitiv colaborarea de piuă acum 
dintre Iugoslavia și România in 
toate domeniile". Ziarul pune, tot
odată. in evidență faptul că, în ca
drul schimbului de păreri cu pri
vire Ja situația internațională, „cei 
doi președinți au apreciat pozitiv 
colaborarea Iugoslaviei și României 
la reuniunea de la Madrid și au 
căzut de acord ca această colabora
re să continue in vederea încheierii 
cu succes a reuniunii". Se reliefea
ză; de- asemenea, că „au fost spri
jinite eforturile pentru dezvoltarea 
si extinderea colaborării in Balcani 
in toate domeniile de interes co
mun".

La rîndul său, ziarul „POLITI- 
KA“ inserează materialele prin 
care reflectă momentele vizitei sub 
titlul „O contribuție la dezvoltarea 
relațiilor dc bună vecinătate", pre- 
cizind că in cursul , convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Și Mitia Ribicici a fost sprijinită, 
ideea creării unei zone a păcii și. 
colaborării în Balcani 
terana.

Ziarul „POLITIKA 
informează. într-un

^titlul „Prietenește. într-un spirit dc

despre Intilnirea și convor- 
dintre tovarășii Nicolae 

și Mitia Ribicici, iar

și în Medi-

EKSPRES"
reportaj sub

lucru", 
birile . 

i Ceaușescu 
print.r-o altă informație inserată cu 
titlul „Pentru extinderea colaboră
rii in Balcani", despre încheierea 
convorbirilor oficiale dintre tovară
șul . Ceaușescu și tovarășul 'Stăm.-. 
bolici.

Intilnirea . .pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu ah avut-o cu Nikola 
Liubicici. președintele Prezidiului 
R. S. Serbia.- este înfățișată ca un 

. nou impuls al lărgirii și aprofun
dării schimburilor dintre România 
și Serbia in cadrul relațiilor gene
rale de colaborare româno-iugo- 
slave.

Ziarele consemnează informații 
despre vizita inalților oaspeți ro
mâni la întreprinderea de autobuze 
„Ikarus" și intilnirea cu colectivul 
de muncă al acestei mari unități 
industriale iugoslave, care întreține 
legături de colaborare cu parteneri 
din Brașov și București.

Presa 'publică, de asemenea, - in
formații despre intîlnirile și convor-' 
birile dintre ministrul comerțului- 
exterior și. al cooperării economice 
internaționale. Nicolae Constantin, 
cu Milenko Boianici, secretar fede
ral. pentru .comerțul exterior,, copre
ședinți ai Comisiei mixte’ guverna
mentale de colaborare economică, 
dintre Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
nislhv 
siliului 
Serbia, 
nistrul 
Andrei, 
afacerile

MOSCOVA 27. — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu. transmite : Cu ocazia 
participării la cea de-a 27-a ședință 
a Comitetului C.A.E.R.’ pentru cola
borare tehnico-științifică, tovarășul 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului. Național pentru Știință și 
Tehnologie, a avut, convorbiri cu G.'I. 
Marciuk. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comite
tului de. Stat al U.R.S.S. pentru Ști
ință și Tehnică.

în spiritul înțelegerilor stabilite cu , 
prilejul intilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste' Româ
nia. și tovarășul L. I. Brejnev. se
cretar general al C.C .al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. au fost analizate 
stadiul actual și rezultatele acțiuni
lor de cooperare in sfera cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice, 
în baza Programului de cooperare 
româno-sovietic pe perioada 1981— 
1985. în vederea adîncirii și creșterii 
eficientei. colaborării reciproc-avanta- 
joase dintre cele două țări.

Din partea conducerii Consiliului 
Național pentru' Știință și Tehnologie 
au fost adresate .tovarășului G. I. 
Marciuk călduroase urări de noi suc
cese in activitatea 
de, știință sovietici noi și mari reali-, 
zări in dezvoltarea 
logiei in Uniunea

Mulțumind, G. I. Marciuk a rugat 
să se transmită, din partea, oameni-

sa, ■ iar oamenilor
tehnicii si tehno- 
Sovietică.

lor de știință din U.R.S.S., a sa per
sonal. tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Stiintă și Tehnologie, un călduros 
salut. împreună cu urări de noi suc
cese in multilaterala și prestigioasa 
activitate pe care o desfășoară.

în cadrul , convorbirilor, tovarășii 
Ion Ursu și G. I. Marciuk au relevat 
preocuparea constantă a organelor 
coordonatoare pentru știință și teh
nologie din cele' două țări de a con
feri- un conținut cit mai concret și 
de a spori, pe această bază, eficiența 
programelor comune de cooperare in 
cercetare-dezvoltare. corespunzător 
posibilităților și intereselor celor 
două țări.

Au fost evidențiate rezultatele bune 
obținute in cooperarea științifică din 
domeniile chimiei și petrochimiei, 
noilor surse de energie, fizicii și e- 
nergiei nucleare, ’ geologiei si indus
triei extractive, electrotehnicii și e- 
leCtronicii; tehnicii de calcul, con
strucțiilor și materialelor de con
strucție. agriculturii, subliniindu-se 
necesitatea dezvoltării mai accentua
te a-activităților. în domeniul surse
lor de materii prime și materiale, al 
resurselor energetice. . de importanță 
prioritară în actualele condiții ale e- 
volutiei economiei mondiale.

La întilnire a participat Traian 
Dudaș, ambasadorul. României 
Uniunea Sovietică.

• Contacte diplomatice la 
O.N.U. • Declarațiile pre

ședintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P.

cu R. P. Chineză

in

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U. 
Javier Perez de Cuellar, a avut la 
New York o întrevedere cu regele 
Hassan al II-lea al Marocului și cu 
membrii comitetului creat de reu
niunea-arabă la nivel înalt de la Fes. 
Secretarul general a declarat cu 
această ocazie că „acordă, o atenție 
particulară comunicatului conferin
ței la nivel înalt de la Fes, poziția 
Ligii Arabe constituind un factor 
esențial in căutarea unei reglemen
tări a situației din Orientul Mijlo
ciu". transmite agenția France Presse.

Perez de Cuellar a exprimat spe
ranța că mecanismul Consiliului de 
Securitate al O.N.U. va fi utilizat 
pentru desfășurarea de negocieri în 
vederea atingerii acestui scop. _

Luind 
nerală . a 
ședințe 
creat la 
inalt \de 
II-lea al Marocului a cerut forului 
mondial să sprijine misiunea comite
tului . in acțiunea sa menită să ducă 
la instaurarea păcii, egalității și jus
tiției în Orientul Mijlociu. Suveranul 
marocan, relatează agenția. France 
Presse.. a menționat că „concluziile 
unanime ale reuniunii de la Fes pre
zintă o -angajare colectivă" a tuturor 
participant-ilor. la cel mai înalt nivel, 
subliniind că ele sint ..realiste și 
constituie un program realizabil".

MOSCOVA 27 (Agerpres).
Luind cuvintul la Moscovă, in cadrul 
linei consfătuiri a cadrelor de condu-, 
cere ale armatei, și flotei militare so
vietice. Leonid Brejnev, secretar ger • 
neral-al C.C. ăl P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. s-a referit la o serie de pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale.

După ce a relevat că forțele impe
rialismului și. in primul rind. ale 
celui american desfășoară în ultimul 
timp o ofensivă ideologică și econo
mică susținută împotriva socialismu
lui, ceea ce determină o încordare tot

’ ț

mai, mare în relațiile internaționale, , 
vorbitorul a arătat că în această, si
tuație este foarte important cum’vor 
evolua relațiile Uniunii Sovietice cu 
alte. țări. O mare importanță au re
lațiile cu . China, â spus Leonid 
Brejnev’. Noi dorim cu sinceritate 
normalizarea, relațiilor cu această 
țâră și facem tot ce depinde de noi 
in această direcție.

. în-,. încheierea, cpvintării vorbitorul 
ș-.a referit. Ia succesele pe care le 
dobindește poporul sovietic în întîm- 
pinarea celei; de-a. 60-a aniversări a 
constituirii U.R.S.S., precum și la li
nele sarcini. legate de întărirea capa
cității de apărare a .țării.

Vizita delegației F. 0. U. S. în H P. Ungară

Președintele Tanzaniei l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

Bra- 
Con- 

i R. S. 
: mi-
Ștefan

. și 
Ikonici. președintele 
Executiv al Adunării 

precum și dintre 
afacerilor externe, !. 

și secretarul federal pentru , 
! externe, Lazar Moisov. 

care. în cadrul unor reuniuni de 
, lucru, au aprofundat problemele ce 

s-au desprins din convorbirile ce
lor doi președinți pentru, sferele de 
activitate respective.

Posturile de radio și televiziune . 
au transmis informații despre des
fășurarea vizitei, care a fost oglin
dită pe larg în telejurnale prin ima
gini de la fiecare moment al pro- | 
gramului.

DAR ES SALAAM 27 (Agerpres).’ 
. — Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 

■ transmise tovarășului Julius Nyerere. 
președintele Partidului Revoluționar 
din Tanzania, președintele Republicii 
Unite Tanzania, un mesaj de priete-. 
nie. împreună cu urări de sănătate 
și. fericire personală și prosperitate 
pentru poporul țanzanian.

.Mulțumind în mod cordial pentru 
mesajul primit, președintele Julius 
Nyerere a rugat , să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate și. fericire' 
■personală. ’ iar poporului român prie- ’ 
ten cele mai mari succese in edifi
carea societății socialiste.

. — pin
cuSchimbul de mesaje a avut loc 

ocazia primirii de către șeful stătu-, 
lui țanzanian a reprezentantului 
partidului nostru Ia lucrările Con
gresului Partidului Revoluționar 
din Tanzania, tovarășul Maxim 
Berghianu. membru al C.C. al P.C.R.

■ Maxim Berghianu s-a întîlnit. de 
asemenea, cu Bazil Mramba, minis
trul industriei, , președintele părții 
tanzaniene în Comisia mixtă de coo
perare economică și tehnică româno- 
tânzaniană. Cu acest prilej au fost 
analizate unele probleme legate de 
stadiul relațiilor’economice și decoo- , 
perare între cele două țări,, .expri-' 
mindu-se dorința dezvoltării și. adin- ) 
Cirii lor in spiritul înțelegerilor sta
bilite Ia nivel înalt intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Julius Nyerere.

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 27 (Agerpres).. — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările' 
ședinței Seimului R.P. Polone,. Ia
ca re au participat Wojciech Jăruzel-i 
ski și alți conducători’ de partid și| 
de stat polonezi. Seimul a aprobat.

atena. Convorbiri economice româno-elene
ATENA 27 (Agerpres). — La Atena , 

au avut loc convorbiri economice ro
mâno-elene. Delegația română, con
dusa de Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului c’oiherțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
avut inti.lniri..de.lucru cu. I. .pptțakis, 
ministrul supleant 'al economiei na
ționale, președintele părții elene in 
comisia mixtă, Evangelos Kouloum- 
bis. ministrul energiei și resurselor 
naturale, C. Aslahis și- I. Valyrakis, 
adjuncți ai) ministrului transporturi-

lor, P. Zakolikos,, adjunct ■ al minis
trului apărării naționale.

. în cadrul convorbirilor a fost ex
primată dorința reciprocă a Româ
niei și Greciei de a amplifica ș’i, di
versifica relațiile economice bilate
rale, au fost analizate posibilități și 
căi menite să ducă la dezvoltarea in 
continuare a cooperării pe multiple 
planuri, la creșterea schimburilor 
merciale româno-elene.

La întrevederi a iuat parte 
Brad, ambasadorul României 
Atena.

Ion 
la

proiectele de legi privind combate* 
țea infracțiunilor comise de mineri.) 
măsurile - împotriva persoanelor care : 
șe eschivează de la muncă și măsu
rile de combatere a alcoolismului. ) 
relatează agenția P.A.P.

Rezultatele recensămintului populației 
din R. Chiiieză

potriviți ^ci^in’g'i^9'f;2'mUioane) și Tianjin (7,17 '■
— milioane).' ,

i Recensămîntul in cea mai populată 
țară a planetei s-â desfășurat cu spfi-' 
jinul Națiunilor Unite, care au acor
dat asistență pentru achiziționarea. 
computerelor necesare analizării da
telor. In prezent, precizează agenția 
China Nouă, peste 100 000 ■ de opera
tori lucrează la decodificarea chestio- 

. narelor. ' iar Țirografndtorii au trecut 
la prelucrarea acestora, in așa fel in
cit- datele definitive privind caracte
risticile sociale și'economice ale fie
cărei comune, ținut, prefectură sau

- provincie să fie completate pină la 
finele anului 1984.:

BEIJING 27 (Agerpres}.1- 
recensămintului efectuat în acest ‘an,, 
R.P. Chineză avea. Ia l iulie 1982. o 

’ populație de 1 008 175 288 locuitori, in-1 
formează agenția China Nouă, citind! 

. comunicatul Biroului de stat pentru 
statistică.

In comparație cu 1964. anul prece
dentului recensămint, populația R.P. 
Chineze a sporit cu 313,5 milioane 
persoane, ceea ce corespunde unei 
rate anuale de creștere de 2,8 la sută. 
Se menționează, de asemenea, că 20,6 
la șută din totalul locuitorilor țării 
trăiesc la orașe, cele mai mari aglo- 

, merări urbane ale R.P. Chineze fțind 
Shanghai. (11,8 milioane locuitori),

cuvintul în Adunarea Ge- 
O.N.U. în calitate de pre- 

al „Comitetului celor 7“ 
reuniunea arabă la nivel 
la , Fes, regele Hassan al

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — O 
delegație a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, condusă de Mihai 
Burcă, .vicepreședinte al Consiliului 
National al F.D.U.S., a efectuat o 
vizită, in R.P. Ungară; Delegația a 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
conducerii Consiliului National și cu 
activiști ai Frontului • Popular Pa-: 
triotic din- Budapesta 
Hajdu-.Bihor și 
schimbului, 
țiat bunele 
F.D.U.S. și 
tribuția pe 
la dezvoltarea in continuare a co-

și județele
Pesta. în cadrul 

de păreri, s-au eviden.- 
.relații • statornicite intre 
F.P.P.. precum și con

cave acestea o pot aduce

laborării, bunei vecinătăți și priete
niei româno-ungare. Cu acest prilej 
au fost vizitate mai . multe unități 
economice, și social-culturale din ca
pitală, și provincie.

Delegația s-a întîlnit cu Imre 
Pozsgay, secretar general al Consi
liului Național al F.P.P.
. La întilnire a participat ambasado
rul Rbmâniei la* Budapesta, Victor 
Bolojan.

în orașul Debrețin, delegația a de
pus o coroană de flori la monumen
tul eroilor români căzuti în luptele 
pentru eliberareă Ungariei de sub 
dominația fascistă.

ALGER 27 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care se află • la 
Alger., a avut o întrevedere cu șeful 
statului algerian. Chadli Bendjedid. 
în legătură cu-ultimele evoluții din 
regiune,’informează agenția W.A.F.A.

Pe de altă parte, agenția mențio
nează că în’tr-o declarație făcută lâ 
Alger, Yasser Arafat a declarat: „Sîn- 
tem’gata să stabilim o confederație 
între Palestina și- Iordania după for
marea-unui stat palestinian indepen
dent".

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Ar
mata israeliană a impus miercuri in
terdicții de circulație în tabăra de 
refugiați palestinieni de la Douei- 
chyeh.” ’ din apropiere de Bethleeiri, . 

■ Cisiordania, teritoriu ocupat de Is
rael,’- informează agenția France 
Presse. citind, surse palestiniene. Sol- 
dații israelieni au efectuat perchezi
ții in tabără. Au avut loc arestări, 
adaugă agenția.

față de noile propuneri 
ale Comitetului islamic de pace

. BAGDAD 27 (Agerpres). — Agen
ția irakiană de informații I.N.A.. re
luată de agențiile France Presse și 
M.E.N., relevă, că-. Irakul a acceptat 
noile propuneri în conflictul dintre 
Irak și Iran, formulate de Comitetul, 
islamic de pace in timpul misiunii 
întreprinse, la sfirșitul săptâlninii-tre-. 
cutsvlâ: -Țenerân. și Bagdad.. între, a- 
eoste ; propuneri, acceptate de Irak, 
figurează recunoașterea liniei de 

, frontieră, dintre cele, două țări sta
bilite prin Acordul semnat la Alger, 
în 1975. . ’.

TEHERAN 27 (Agerpres). — După 
cum ’ a anunțat postul de ra
dio Teheran, citat de agenția Reuter, 
președintele Iranului, Seyyed Aii 
Khamenei, a declarat -că ultimele 
propuneri ale Comitetului islamic de 

■ pace nu. conțin elemente noi și nu 
vin in intimpinar.ea. . condițiilor ..for
mulate de. Iran. Agenția U.P.I. preci
zează că Iranul a reșpiris aceste, pro
puneri.

„FOARFECĂ PREȚURILOR11 - mari ciștiguri pentru
marele capital, pierderi imense pentru popoarele

Situația economică a țărilor in 
curs de dezvoltare se deteriorează 

i continuu și a devenit 
matică pentru cele mai 
tre ele. Lipsa acută de 
nanciare,- in special de 
afectat in asemenea 
ducția acestor țări, incit prioritară 
mi mai este problema dezvoltării, 
ci a supraviețuirii. Iată concluzia 
ce se desprinde din analiza cuprin
să in „RAPORTUL COMITETU
LUI PENTRU PLANIFICAREA 
DEZVOLTĂRII", ai cărui autori, 
un grup de consilieri economici ai ’ 
O.N.U.. precizează că este vorba 
de o „situație generată și condițio
nată. in bună, măsură, de însăși 
evoluția societăților avansate".

Este o realitate că în perioada 
expansiunii coloniale și mai ales 
datorită revoluției industriale, ță
rile ..lumii a treia" au fost, incor
porate in’sistemul capitalist ,inter
national ca ..economii periferice", 
auexe dependente de metropole, 
asigurindu-le acestora materii pri
me ieftine și primind de la acestea 
produse prelucrate scumpe. '.In 
fapt, marea majoritate a țărilor în 
curs de dezvoltare au o economie 
bazată pe nfonocultufă — materiile 
prime deținind- o -pondere de peste 
80, la sută ih exporturile lor. Ex
porturi care sint orientate in pro
porție de circa 75 la sută spre pie
țele statelor capitaliste dezvoltate.

Tocmai de aceea, problema dez- 
. voltării țărilor rămase in urmă pe 
plan ' economic trebuie privită prin 
prisma dublei lor dependențe : de 
importuri (adică de tehnologia mo
dernă necesară progresului econo
mic și social al acestor state), pre
cum și de exporturi (adică de sur
sa de venituri pentru acoperirea 
importurilor). Datorită nivelului 
redus de dezvoltare, aceste țări 
sint nevoite să-și procure de pe 
piețele .statelor avansate aproape 
90 la sută din necesarul de ma
șini șî utilaje industriale. Totodată.

chiar dra- 
sărace din- 
resurse fi- 
devize; a 

măsura pro-

„lumii a treia
circa 85 Ia sută din veniturile lor 
în devize provin din exporturile 
de materii prime.
. Dar. așa cum rezultă din datele 
documentului amintit, in timp ce 
prețul materiilor prime furnizate 
dc țările iu curs de dezvoltare 
coboară (in prezent el aflîn- 
du-se la cel mai scăzut nivel 
de după anii ’50), prețul produse-

nu numai nedreptei diviziuni in
ternaționale a muncii moștenite de 
la perioada colonială, ci și actuale
lor practici neocolonialiste de do
minație și exploatare a țărilor să
race de către cele bogate. Dacă se 
analizează comerțul cu materii pri- 

.'me (exclusiv petrolul), se poate 
lesne constata din statisticile 
G.A.T.T. (Acordul General pentru

St

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru coloare 
în domeniul industriei de petrol și gaze

me referitoare la coordonarea planu
rilor, precum și materiale privind 
stadiul realizării acțiunilor din Pro
gramul special de colaborare pe ter
men lung in domeniul combustibili
lor, energiei și materiilor prime. în 
centrul atenției s-au aflat, in mod 
deosebit, acțiuni legate de colabora
rea țărilor membre ale C.A.E.R. in fo
losirea rațională a resurselor energe
tice și de combustibili in industria de 
petrol și gaze.

HAVANA 27 (Agerpres)..— La Ha
vana a avut Ioc cea de-a 57-a șe
dință a Comisiei permanente. C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul indus
triei de petrol și gaze, la care au par
ticipat delegații din țările membre 
ale C.A.E.R., precum și din R.S.F. 
Iugoslavia.

■ Delegația română a fost condusă 
de Gheorghe Vlad, ministrul petro
lului.

Comisia a examinat unele proble-

r ^ERIȚIILE DE PRESA j

pe scurt ,

EXPOZIȚIE ROMANEASCA. La 
Budapesta a avut loc deschiderea 
unei expoziții specializate de apa
rate și instrumente medicale roma
nești. Organizată de întreprinderea 
de Comerț Exterior „Tehnoimport- 
export", în colaborare cu întreprin
deri ungare de profil, expoziția 
prezintă aparate medicale de înaltă 
precizie, dispozitive, echipamente, 
accesorii și instrumentar din dome
niul respectiv de, activitate.

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-FINLAN- 
DEZA. La. Moscova a avut. loc o 
Întilnire intre ........... “
președintele • Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. și Kalevi Sorsa, primul- 
ministru al Finlandei, care între
prinde o vizită -in U.R.S.S.

PARLAMENTUL BRITANIC a 
abrogat, la inițiativa guvernului 
conservator, o serie de prevederi 
sindicale, restrîngind astfel dreptu
rile oamenilor muncii.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 5 
RICANE. La Geneva a .avut loc o i 
reuniune plenară a delegațiilor 1 
U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul nego- , 
cierilor privind limitarea și redu- I 
cerea ■ armamentelor strategice — î 
relatează agenția.-.TfA'.S.S. j

DEFICIT BUGETAR — RECORD. || 
Exercițiul bugetar 1982 al S.U.A.. ' 
expirat la 30 septembrie a.c., s-a a 
încheiat cu un deficit record de î 
110.7 miliarde dolari — a anunțat I 
Ministerul de Finanțe al S.U.A. în 
cursțtl aceleiași perioade, S.U.A. au î 
înregistrat un alt record — cel . in j 
domeniul cheltuielilor militare, care 
s-au ridicat la 178 miliarde dolari, J 
cel mai înalt nivel din istoria țării.

ACCIDENT AVIATIC. Un avlori j 
de tip „Starfighter". aparțin'ind for- j 
țelor aeriene ale R.F.G., • s-a pră- ’ 
bușit deasupra teritoriului olandez . 

. in, timpul- unui exercițiu,^dp zbor, 
tranșrpite agenția D.P.A.fPt.. .<11 nu • 
a putut fi'găsit pină în pre* n. . 

---------- ---------------- ------------ J
■ v - ■ a A. ' ■: • ‘

Negocieri privind viitorul bazelor

ova a avut ioc c 
Nikolai Tihonov;

l CONGRES. La Viena s-aU..des- 
chis, miercuri, lucrările celui de-a]

I 27-lea congres ordinar al Partidu- 
I lui Socialist din Austria (de guver- 

nămint), la care participă. 577. de 
i delegați, transmite agenția A.P.A.

Pe ordinea de zi figurează un ra- 
* port al președintelui partidului 

cancelarul federal Bruno Kreisky, 
, precum și ■ alegerea organelor . de 

I conducere. Congresul marchează 
inaugurarea campaniei electorale, a 

| socialiștilor.

militare americane din Grecia
ATENA 27 (Agerpres). 

na au începui miercuri 
oficiale- eleno-americane în legătură 
cu viitorul bazelor militare -ale 
S.U.A. din Grecia, transmit agenți
ile France Presse și Reuter. Primul

— La Ate- 
negocierile

ministru Andreas Papandreu a de
clarat că> jn actuala lor formă, a- 
cordurile dintre Grecia și S.U.A. au 
„un caracter . colonial" și că el are 
intenția „șa, negocieze cu Washingto
nul un nou statut al acestor baze.

(W ACȚUÂLÎTÂTEÂ I^PUTICA)
dezvoltată. De aceea, pentru mili
oane de oamgni din țările sărace 
deosebirea dintre vechea și noua 
ordine economică mondială echiva
lează cu aceea dintre moarte Și 
viață.

în aceste condiții, lupta împo
triva subdezvoltării nu este o 
luptă pentru a lua din ceea ce au 
bogății și . a da, nemeritat, săracilor 
— cum pretind unele ziare din lu
mea capitalistă — ci o luptă împo
triva inegalităților și a injustițiilor, 
care afectează de acum întreaga 
comunitate internațională. Căci 
crizele și tensiunile t.ot mai puter
nice pe care le cunoaște lumea de 
astăzi se datoresc tocmai acerbei 
împotriviri a forțelor ’ care văd 
în restructurarea actuale; ordini o 
amenințare la adresa vechilor, pri
vilegii și nu .o ocazie de a se uni 
pentru a pune bazele unor relații 
economice și politici .capabile’ Să 
asigure tuturor statelor — mari •și 
mici,, dezvoltate și in curs de dez
voltare — un loc și uri rol echita
bil in viata internațională. Or, nu
mai in acest fel ar putea fi conci
liate interesele individuale, ale 
fiecărei națiuni, cu cele colective, 

speculative din- ’ țările capitaliste ale întregii omeniri, 
dezvoltate., statele in curs de dez
voltare pierd anual 40—50 miliarde 
de dolari. Dacă la toate acestea 
adăugăm costul prohibitiv al teh
nologiei și-nivelul ridicat al dobin- 
zilor la împrumuturile contractate 
pe. piața capitalurilor, vom avea o 
imagine mai do ansamblu a facto
rilor care acționează in direcția să
răcirii -țărilor „lumii a. treia".

Cu alte cuvinte, nu erorile ... 
elaborarea programelor de dezvol
tare și in gestiunea internă — așa 
cum încearcă unii economiști oc
cidentali să ne convingă — se află 
la originile actualelor dificultăți 
ale țărilor rămase în urmă, ci ve
chiul mecanism de relații econo
mice internaționale, care permite 
citorva „centre" dezvoltate să ex
ploateze o vastă „periferie" sub-

cît și de materii prune. în ace
lași timp, analize ale 'Secretariatu
lui- U.N.C.T.A.D. — .cuin este 
„STUDIUL ASUPRA ECONOMIEI 
MONDIALE 1981—1982". apărut 
recent Ja Geneva — arată că, da
torită schimburilor economiâg ne
echivalente idintre Nordul bogat și 
Sudul sărac, creșterii inflației și 
deprecierilor monetare in scopuri

Un sistem de raporturi economice care permite țărilor capitaliste 
dezvoltate să sporească artificial prețurile utilajelor și tehnologiei 
pe care le exportă în statele în curs de dezvoltare și să impună, 
totodată, pe piața mondială, un nivel tot mai scăzut al prețurilor 

la materiile prime importate din
Pe această cale, marile monopoluri obțin profituri 
sărăcirea continuă a statelor rămase în urmă, care pierd anual 

40-50 miliarde de dolari!

„lumea a treia".
uriașe din

a

lor industriale importate de ele 
din statele dezvoltate urcă. Dete
riorarea așa-numitului raport de 
schimb aduce grave prejudicii ță- 
ri|or in curs de dezvoltare. Dacă 
Ecuadorul, de exemplu, care este 
cel mai mare producător de ba
nane, cumpăra in 1970 un utilaj a- 
gricol in.schimbul a 20 tone de ba
nane, astăzi ii sint necesare peste 
60 de tone. „Foarfecă prețurilor", 
care, după statisticile O.N.U., a pri
cinuit in deceniul trecut țărilor 
„lumii a treia" pierderi de aproape 
100 miliarde de dolari, duce la di
minuarea puterii lor de cumpărare 
și, in cele din urmă, la transforma
rea programelor ■ lor de dezvoltare 
în simple documente de arhivăj cu 
toate consecințele sociale și politice 
care decurg de aici. Iar o aseme
nea evoluție negativă se datoreș.te

Tarife și’Comerț) că Ia același vo
lum exportat in anii ’70 de țările 
in curs de dezvoltare și de statele 
capitaliste dezvoltate, valoarea în
casărilor a scăzut de 2,5 ori mai 
mult in primul grup de state decit 
în cel de-al doilea.

..Deosebit de semnificative sint, 
în acest sens, și datele furnizate de 
Banca Mondială, potrivit cărora ță
rile în curs de dezvoltare încasează 
anual de pe urma principalelor 12 
materii prime pe care le exportă 
30 miliarde de dolari, 
consumatorii din țările 
plătesc pentru achiziționarea 
luiași volum de mărfuri 200 
liarde de dolari. Diferența este în
casată de marile monopoluri, care 
domină piețele internaționale, 
controlează prețurile și oferta 
atit de produse manufacturate.

în timp ce 
dezvoltate 

ace- 
mi-

în

Iată tot atitea rațiuni in baza că
rora România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu acționează 
fenfn și consecvent pentru înfăp
tuirea unei noi ordini economice 
internaționale. în . concepția țării 
noastre, una din cerințele esențiale 
ale edificării noii ordini constă 
tocmai în stabilirea unui raport 
just intre prețul materiilor prime 
și cel al produselor industriale, 
care să favorizeze dezvoltarea ță
rilor producătoare de materii pri
me și. in același timp, să asigure 
venituri raționale producătorilor 
industriali, să permită stimularea 
activității productive în toat^ țările 
lumii.

G’l. CERCELESCU

Azi, alegeri
„Spania vrea schimbare". „Spa

nia are dreptul la speranță" — a- 
cestea au fost lozincile cele măi 
utilizate in cursul campaniei peh- 
tru alegerile legislative anticipate 
care se desfășoară azi.

Convocarea acestor alegeri are la 
origine pierderea de. sprijin suferi
tă 'de partidul guvernamental Uni
unea Centrului .Democratic, inter
venită pe fondul unei serioaSg de
teriorări1 a situației economice și 
sociale.; Este vorba de stagnarea 
sectorului industrial și sporirea 

' vertiginoasă • a șomajului (care a- 
tinge, în prezent ,15 la sută, nivel 
din cele mai ridicate în țările vest- 
europerie), de o rată ’a inflației a- 
proape lă fel de mare (14,4 la sută), 
de deficitul de plăți curente, depă
șind 5 miliarde de dolari și dato
ria externă .pe termen lung de 27 
miliarde dolari.

De la bun început, sondajele de 
opinie au .indicat, ca .principal, favo- 

. rit Partidul Socialist Muncitoresc, 
urmat ■ de formațiunea de dreapta 
„Alianța Populară" și de U.C-D. în 
ansamblu, programul, socialiștilor se 
distinge prin moderație, dar citqva 
puncte ale sale au, neliniștit cercu
rile de’dreapta, in general , pe nos
talgicii' franchismului. Criticile au 
vizat unele ■ probleme privirid - ra
porturile. dintre sindicate și patro
nat. necesitatea de continuare și 
lărgire'a procesului democratic, ca 
și promisiunea de eventuală revi
zuire prin referendum a integrării 
Spaniei in N.A.T.O. Cercurile opu
se prefacerilor democratice nu s-au 
limitat însă la simple critici, ci au 
trecut și la acțiune, .așa cum a ară
tat-o arestarea a trei ofițeri superi
ori implicați in pregătirea unei lo- 

^rituri de stat ce urma să fie de-

. in Spania
clahșată’. în ajunul alegerilor. Com
plotul’— a treia tentativă de desta
bilizare a țării în cei șapte ani, de 
tranziție de la. dictatură lă demo
crație — urmărea să provoace o 
baie de singe, să decreteze starea 
de asediu și să instaleze Ia putere 
o junta militară ce ar fi pus,capăt, 
democrației.

Se poate spune, că umbra acestei 
amenințări a marcat întreaga cam
panie electorală. La aceasta, s-a mai . 
adăugat incă un motiv serios. de 
îngrijorare, și anume, acțiunile 'te
roriste de o rară violență) desfășu
rate in diverse zone ale țării de 
organizațiile extremiste. In pofida 
orientărilor diferite, puciștii mili
tari și. teroriștii și-au dat mina în 
acțiunea de .destabilizare a tinerei 
democrații spaniole.

Semnalîrid acest pericol, liderul 
Partidului Socialist Muncitoresc, 
Felipe Gonzalez, și cel al Partidu
lui. Comunist, Santiago Carrillo,. au. 
chemat poporul spaniol Ja vigilență 
spre, a contracara tentativele inami
cilor democrației.

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, Santiago 
Carrillo, a adresat un apel lui 
Felipe Gonzalez, liderul Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol. în 
vederea "unității forțelor democra- 

’ tice. Stingă poate să constituie un 
guvern cu majoritate absolută in 
parlament. Penlțu aceasta este ne
cesară insă crearea unui front de
mocratic al tuturor forțelor 
siste. care- să sprijine un 
socialist, a conchis Carrillo.

Votul de azi va ilustra 
poporului spaniol față de 
evoluții.

progre- 
guvern

replica 
aceste
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