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Ieri, pe terenurile I.A.S. Afumați și la Institutul de cercetări, proiectări
și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii de la Băneasa

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a examinat, împreună cu cadre de conducere și specialiști,

soluțiile adoptate în realizarea unor mașini moderne

destinate creșterii gradului de mecanizare în agricultură
Tovarășul Nicolae
Ceau..escu, secretar general
al P^r’dului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, a avut, in
cursul dimineții de vineri, o
întîlnire de lucru cu cadre de
conducere ți specialiști din
domeniul agriculturii și con
strucțiilor de mașini, în cadrul
câreia au fost analizate so- '
luțiile practice adoptate in
scopul înfăptuirii indicațiilor
conducătorului partidului și
statului nostru privitoare la
realizarea unor mașini agri
cole moderne, de mare pro
ductivitate și complexitate
tehnică, capabile să asigure
sporirea gradului de mecani
zare și imbunătățirea calității
lucrărilor agricole.
Au luat parte tovarășii
Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Gheorghe Stoica, loan
Avram, ministrul industriei
construcțiilor de mașini, Ion
Teșu, ministrul agriculturii și
industriei alimentare, Angelo
Miculescu, președintele Aca
demiei de științe agricole și
silvice, cadre de conducere
din institute de cercetare și
proiectare pentru mecaniza
rea agriculturii.
Noul dialog al secretarului general
al partidului cu specialiștii din acest
domeniu a început pe un teren apărținînd I.A.S. Afumați, din sectorul
agricol Ilfov, unde au fost prezentate
o serie de agregate destinate prelu
crării complexe a solului, precum și
cele mai noi realizări în perfecțio
narea sistemei de mașini pentru re
coltatul porumbului.
Tipurile, de mașini agricole urmări
te in fun'lxiine au evidențiat preo
cuparea /specialiștilor de a înfăptui
indicații’..: date de secretarul general
al partidului cu prilejul diferitelor
analize''efectuate In ultimul timp cu
privire la crearea și introducerea în
fabricația curentă a unor mașini
complexe, de productivitate sporită,
capabile să asigure simultan execu
tarea mai multor lucrări, cu consu
muri reduse de carburanți.
S-a bucurat de aprecieri plugul
cu 4 trupițe și echipament de ferti
lizare, montate pe un tractor de 65
CP, care efectuează arături de bună
calitate și administrează îngrășămintele. O bună utilizare a forței de
tracțiune a demonstrat și agregatul
compus din plug cu 2 trupițe am
plasate în fața tractorului și cu 3 tru-
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Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, ' s-a întilnit, in
cursul zilei de vineri, cu Yasser
Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.
La convorbiri au participat tova
rășii Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Miu Dobrescu, membru
supleant ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Ștefan Andrei, membru supleant ai
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R,, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, ministru secretar
de stat, consilier al secretarului ge
neral al partidului și , președintelui
republicii.
Au luat parte, de asemenea, dr.
Ahmed Sedki Al-Dajani, membru al
Comitetului Executiv al O.E.P.,
Ahmad Abdel Rahman, membru al
Consiliului Revoluționar, director al
Departamentului pentru informații și
propagandă al O.E.P., Emad Shakour.
consilier cu probleme de presă ăl
președintelui Comitetului Executiv al
O.E.P., Khaled El Sheikh, reprezen
tantul permanent al O.E.P. la Bucu
rești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat și-au expri
mat deplina satisfacție pentru aceas
tă nouă întîlnire, care oferă prile
jul de a continua schimbul de vederi
în probleme bilaterale și internațio
nale de interes comun.
în cadrul întîlnirii a fost eviden-

țiată evoluția mereu ascendentă a
raporturilor tradiționale de strînsă
prietenie, solidaritate și colaborare
statornicite intre Partidul Comunist
Român. Republica Socialistă Româ
nia și Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, unicul reprezentant legi
tim al poporului palestinian.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România și președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
au avut, de asemenea, un schimb de
păreri cu privire la ultimele evoluții
ale situației din Orientul Mijlociu,
la căile de reglementare a tuturor
problemelor din zonă.
în cadrul convorbirilor, au fost
condamnate cu hotărîre acțiunile
agresive ale Israelului în Liban, ma
sacrele din taberele de refugiați
palestinieni și s-a subliniat că in
prezent se impun retragerea ime
diată a trupelor israeliene din Liban
și garantarea independenței, suvera
nității și integrității teritoriale a
acestei țări.
S-a apreciat că evenimentele grave
care au avut loc la Beirut, precum și
evoluția situației de ansamblu din
Orientul Mijlociu evidențiază. încă o
dată, necesitatea intensificării efor
turilor politice și diplomatice pentru
reglementarea globală, pe cale poli
tică a conflictului din Orientul Mij
lociu, pentru instaurarea unei păci
trainice și juste în zonă, pe baza
retragerii Israelului din toate terito
riile arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967, recunoașterii dreptului

poporului palestinian la autodeter
minare, la constituirea unui stat in
dependent propriu, in care să-și
poată organiza viata în mod liber,
corespunzător dorinței și aspirațiilor
sale naționale.
Yasser Arafat a adresat. în numele
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, cele mai
vii mulțumiri tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru sprijinul constant
acordat luptei poporului palestinian,
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, în vederea reglementării politi
ce, pe calea tratativelor, a conflic
tului din Orientul Mijlociu, și în mod
deosebit a soluționării problemei po
porului palestinian, pe baza drep
tului său la autodeterminare, la crea
rea unui stat propriu, independent.
Președintele Comitetului Executiv al
O.E.P. a evocat în termeni plini de
căldură recunoștința pentru solidari
tatea efectivă și pentru sprijinul di
rect și personal manifestate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu față de
Yasser Arafat și de populația pales
tiniană și libaneză. în perioada ase
diului asupra Beirutului occidental,
în vederea găsirii unei soluții politice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat hotărîrea partidului și sta
tului nostru de a acorda întregul lor
sprijin cauzei drepte a poporului pa
lestinian, de a acționa, în continuare,
pentru instaurarea unei păci globale,
juste și durabile în Orientul Mijlociu.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă cordialitate și
prietenie.

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului Yasser Arafat
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a oferit,
vineri, un dineu în onoarea tovară
șului Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei.
Au participat tovarășii Nicolae
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pițe în spate și cu echipamente de
fertilizare în părțile laterale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ur
mărit modul cum lucrează agregate
le, a examinat îndeaproape adincimea și calitatea arăturilor.
O serie de soluții tehnice utile au
fost adoptate și la construcția mașinii
cu vibrator pentru afinarea solului la
adincime de 70 cnj. montată pe un
tractor de 65 CP., la care s-a adău

gat șl echipamentul pentru adminis
trarea îngrășămintelor chimice.
Secretarului general al partidului
i-au fost prezentate, de asemenea,
variante de agregate complexe mon
tate pe tractoarele de 65, 100 și 180
CP, la care se experimentează dife
rite combinații de mașini pentru
efectuarea lucrărilor de fertilizări,
arături și afinarea solului in același
timp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că nu toate variantele propuse
corespund cerințelor în ceea ce pri
vește vitezele de lucru, calitatea ope
rațiilor și nivelul consumului de car
buranți și a indicat să fie introduse
în producție numai acele prototipuri
care au dat cele mai bune rezultate
(Continuare in pag. a III-a)

Imagini din timpul vizitei la B^A.S. Afumați

Constantin, Ion Dincă, Ludovic
Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Dumitru Popescu. Gheorghe
Rădulescu, Ștefan Voitec, Ștefan
Andrei, Miu Dobrescu, Mihai Gere,
Nicolae Giosan, Cornel POnescu,
Richard Winter, alte persoane ofi
ciale.
Au luat parte, de asemenea, dr.

Ahmed Sedki Al-Dajani. Ahmad Ab<
del Rahman, Em’ad Shakour, Khaled
EI Sheikh, alte persoane oficiale
care-1 însoțesc pe președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P..
Dineul s-a’ desfășurat într-o
atmosferă de caldă/ cordialitate și
prietenie.
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! Din întreaga țară, noi expresii ale profundei satisfacții
' față de rezultatele vizitei întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
'
Ceaușescu, în R. S. F. Iugoslavia
;
j Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu j
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vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
*

în telegrama COMITETULUI JU măm deplinul nostru acord cu docu
ARAD AL P.C.R. se mentele adoptate la încheierea vizi
spune : Inimile noastre au vibrat de tei. dăm o înaltă apreciere tuturor
nemărginită bucurie și am simțit o înțelegerilor la care s-a ajuns și care
profundă mîndrie patriotică față de deschid noi și largi perspective tra
manifestările de Caldă stimă și pre diționalelor relații de prietenie și
țuire cu care ați fost înconjurat pe colaborare româno-iugoslave. în in
pămintul Iugoslaviei vecine și prie teresul și spre binele celor două țări,
tene. pentru dovezile de înaltă con al înțelegerii și cooperării în Balcani,
siderație față de prodigioasa dum în Europa și în lume.
neavoastră
activitate
consacrată
Angajați cu toate forțele lor în în
cauzei socialismului, păcii și conlu deplinirea sarcinilor și indicațiilor
crării rodnice între toate popoarele. pe care le-ați dat la plenara C.C. al
însuflețiți de sentimente de fier P.C.R. și la consfătuirea din luna
binte dragoste, de adincă prețuire și octombrie a.c., oamenii muncii din
înalt respect ce le nutrim față de industria și agricultura județului Că
dumneavoastră, mult iubite tovarășe lărași vă asigură că au înțeles bine
secretar general, vă asigurăm că nu noile imperative privind economia,
vom precupeți nici un efort pentru a că vor munci, așa cum le-ați cerut,
traduce în viață îndemnurile și pentru îndeplinirea tuturor indicato
orientările dumneavoastră formulate rilor planului anual, pentru creșterea
la recenta consfătuire de lucru de eficienței economice, pentru înflo
la Comitetul Central și cu prilejul rirea scumpei noastre patrii.
sărbătoririi „Zilei recoltei", în vede
rea îndeplinirii exemplare a sarcini
In telegrama COMITETULUI JU
lor de plan în industrie, agricultură DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată:
și Celelalte sectoare ale economiei Comuniștii, toți oamenii muncii din
județului pe acest an și pregătirii județul Cluj. asemenea întregului
în cele mai bune condiții a produc nostru popor, au urmărit cu deplină
ției anului viitor, conștienți fiind că satisfacție și mindrie patriotică des
astfel ne Vom situa lă loc de cinste fășurarea vizitei oficiale de priete
în ampla întrecere socialistă prin nie efectuată de dumneavoastră,
care comuniștii, toți Cetățenii patriei mult stimate și iubite tovarășe
întîmpină Conferință Națională a Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
partidului, alegerile de debutați în varășa Elena Ceaușescu. în Republi
consiliile populare și cea de-a 35-a ca Socialistă Federativă Iugoslavia.
aniversare a proclamării Republicii.
Cu profundă recunoștință pentru
activitate teoretică și
Comuniștii, oamenii muncii din excepționala
ce 0 desfășurați în fruntea
județul Bacău, asemenea întregului practică
partidului
și
țării,
în opera de făurire
popor, au urmărit cu deplină satis
socialismului și comunismului, spre
facție și profunde sentimente de ăbinele
fericirea poporului român.
mîndrie patriotică noua Vizită de Pentru și
■ Strălucit în care conprietenie întreprinsă de dumneavoas Cepeți șimodul
promovați în arena interna
tră, mult stimate tovarășe secretar țională ideile
nobile ale păcii, co
general, împreună cu tovarășa Elena laborării și securității,
comuniștii,
Ceaușescu, în țara vecină și prietenă. toți locuitorii județului Cluj,
români,
Republica Socialistă Federativă Iugo maghiari și de altă naționalitate, vă
slavia — se arată în telegrama adre încredințează, mult iubite si stimate
sată de COMITETUL JUDEȚEAN tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotăBACĂU al P.C.R.
rîrea lor de a vă urma neabătut cu
Convorbirile ce au avut loc cu abnegație
și dăruire în tot ce gînditi
acest prilej constituie un eveniment și întreprindeți pentru prosperitatea
politic de cea mai mare însemnătate, țării și creșterea prestigiului ei in
care pune în evidență, încă o dată, ternațional. pentru realizarea exem
voința comună de a acționa cu hotă- plară a programului și politicii parti
rire pentru dezvoltarea relațiilor bi dului de ridicare a României pe
laterale, de a identifica noi căi de cele mai înalte trepte ale progresului
adîncire a acestora, cOnferindu-le o și civilizației socialiste.
trainică și amplă perspectivă. Ne
exprimăm, și CU acest prilej, senti
în telegrama COMITETULUI JU
mentele de înaltă considerație și ne DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R.
țărmurită. recunoștință fată de neobo se spune: Magistralul mod în care ați
sita activitate a dumneavoastră, cel dat și cu acest prilej expresie voinței
mai iubit și stimat fiu al neamului ferme a partidului și poporului nosnostru, revoluționar neînfricat- și pa-,
„
.....LL,
,și ,cptriot. înflăcărat, .luptător. cohfeeCVent ‘/abor^e '
th
laborare
cu
toate
popoarele,
intr-o
pentru progresul și1 fericirea poporu lume a deplinei securități și convie
con'v: 
lui român. Mobilizați' de r ’măfeLuL.'- țuiri pașnice;
pașnice,’ de
Se tf
a 'făce
'fâce din 'Bal
Balcani?
exemplu de abnegație și dăruiri ce o zonă a bunei vecinătăți, a înțele
ni-1 oferiți, vă încredințăm că nu gerii, colaborării și păcii, fără arme
vom precupeți nici un efort pentru nucleare și baze militare străine,
traducerea exemplară în viață a ho confirmă încă o dată în chip strălu
tărîrilor Congresului al XII-lea al cit înaltele dumneavoastră virtuți de
partidului, a sarcinilor reieșite din personalitate politică proeminentă a
""entele dumneavoastră expuneri și lumii contemporane, de luptător neo
t, cuvîntări, pentru întimpinarea cu bosit pentru triumful voinței de pace
noi succese în muncă a Conferinței și dezvoltare liberă, independentă a
Naționale a Partidului Comunist tuturor popoarelor, ne umple inimile
Român.
de mîndrie și satisfacție patriotică de
a fi contemporanii omului care în
în telegrama COMITETULUI JU- truchipează cele mai autentice atri
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. și bute ale comunistului și patriotului
POPULAR JUDECONSILIULUI “
■"
român.
ȚEAN se spune : însuflețiți de cele
Exprimîndu-ne încă o dată înalta
mai alese sentimente pe care vi le prețuire pentru rezultatele acestei
poartă în inimi, comuniștii, toți oa remarcabile solii de prietenie și co
menii muncii din județul nostru își laborare, îngăduiți-ne să vă asigu
exprimă profunda lor satisfacție răm, și cu acest prilej, că, urmînd
față de strălucitele rezultate cu care strălucitul dumneavoastră exemplu,
s-a încheiat vizita oficială de priete vom acționa in continuare, cu toată
nie efectuată de dumneavoastră, dăruirea, pentru a transpune în viață
mult stimate și iubite tovarășe prețioasele îndemnuri și indicații cu
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to-' prinse în cuvîntarea rostită la ma
vârășa Elena Ceaușescu, în R. S. F. rea adunare populară din municipiul
Iugoslavia.
Constanța cu prilejul „Zilei recoltei",
Susținînd cu toată hotărîrea înțe pentru realizarea integrală a sarci
legerile și acordurile încheiate cu nilor pe anul 1982 și buna pregătire
conducătorii iugoslavi, vă asigurăm, â planului pe 1983.
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că și noi, botoșănenii, ne-am
In telegrama adresată de COMITE
mobilizat întreaga capacitate de TUL JUDEȚEAN COVASNA AL
muncă pentru a transpune in viață P.C.R. se arată :
Comuniștii, toți
orientările și indicațiile ce ni le-ați oamenii muncii români și maghiari
pus în față la recenta plenară a C.C. din județul Covasna. împreună cu
al P.C.R., in cadrul celorlalte dialo întregul nostru popor, animați de
guri ce s-au aflat pe agenda dum înalte sentimente de stimă, profund
neavoastră de lucru, fapt ce ne dă respect, de aleasă mindrie patriotică
garanția fermă că vom putea cinsti și revoluționară, își exprimă deplina
Conferința Națională a partidului și adeziune -față de fructuoasele rezul
a 35-a aniversare a Republicii cu tate și perspectivele deschise de vi
realizări însemnate în toate sec zita oficială pe care ați efectuat-o,
mult stimate și iubite tovarășe
toarele de activitate.
Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult
în
telegrama
COMITETULUI stimata tovarășă Elena Ceaușescu. în
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL Iugoslavia, țară vecină și prietenă.
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
Rezultatele de mare importanță ale
LAR JUDEȚEAN se spune : Ex vizitei au menirea de a contribui tot
primîndu-ne, ca întregul nostru mai mult la adincirea și dezvoltarea
partid și popor, întreaga adeziune și și pe mai departe a raporturilor de
deplina aprobare față de noul dia colaborare pe multiple planuri dintre
log la cel mai înalt nivel, față țările noastre socialiste, dintre parti
de toate documentele semnate, vă dele și popoarele român și iugoslave,
sîntem adine recunoscători, mult se constituie într-un model strălucit
iubite și stimate tovarășe Nicolae a ceea ce pot și sint chemate să
Ceaușescu, pentru contribuția de înfăptuiască națiunile care con
inestimabilă valoare pe care ați struiesc socialismul și comunismul,
adus-o la cimentarea și amplificarea pe baza egalității in drepturi, avan
prieteniei și colaborării dintre cele tajului reciproc, respectării indepen
dentei și suveranității naționale. în
două popoare.
Vă asigurăm, mult iubite și stima aceste momente, cînd trăim cu toții
te tovarășe secretar general, că, în bucuria și mîndria legitimă pentru
suflețiți de exemplul dumneavoas acest nou succes al politicii externe
tră de slujire exemplară a interese românești, gîndurile noastre pline de
lor supreme ale poporului român, a dragoste și profundă recunoștință se
cauzei păcii, securității, independen îndreaptă către dumneavoastră, mult
ței și suveranității tuturor popoare 'iubite și stimate tovarășe Nicolae
lor, comuniștii, toți oamenii muncii Ceaușescu.
din această parte a țării — români,
Tînăra generație a României so
germani, maghiari, sîrbi și de alte
naționalități — vor acționa Cu în cialiste, asemenea întregului nostru
treaga energie și forță creatoare popor, își exprimă cele mai alese
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne sentimente de satisfacție, prețuire și
revin din documentele Congresului mindrie patriotică față de rezultatele
al XII-lea al partidului pentru acest vizitei pe care ați intreprins-o, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
an și întregul cincinal.
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
în telegrama COMITETULUI JU Elena Ceaușescu, în Republica Socia
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. se listă Federativă Iugoslavia, eveni
spune : Cetățenii din Orașele și sate ment politic de cea mai mare în
le județului nostru au urmărit cu semnătate pentru întărirea și dezvol
emoție și deosebit interes întreaga tarea, pe multiple planuri, a relați
desfășurare a' vizitei, atenția și pre ilor de ^prietenie și Colaborare dintre
țuirea cu care ați fost întîmpmat și Cele două partide, țări și popoare,
înconjurat pretutindeni ca strălucit pentru Cauza păcii și înțelegerii in
conducător al României socialiste și lume — se arată in telegrama adre
eminentă personalitate a epocii, con sată de C.C. AL U.T.C. și CONSI
temporane, militant neobosit pentru LIUL U.A.S.C.R.
cauza păcii, și înțelegerii între po
In' numele tuturor copiilor și tine
poare, pentru o lume fără arme și rilor patriei, ne exprimăm. și,1 cu
fără războaie, pentru o nouă ordine acest prilej, totala adeziune Ia poli
' economică și politică internațională. tica externă principială șl consec
Asemeni întregului popor, expri- ventă a partidului și statului nostru,
DEȚEAN

expresie fidelă a aspirațiilor vitale
ale națiunii noastre socialiste, ale
întregului tineret, de pace, prietenie
și progres. Intr-o deplină unitate sub
semnul înaltului ideal comunist,
călăuziți de politica înțeleaptă a
partidului, urmind neabătut străluci
tul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, toți tinerii patriei dau
expresie și cu acest prilej hotăririi
lor ferme și nestrămutate de a face
totul pentru a contribui șl mai mult
la transpunerea în viață a hotărîri16r Congresului al XII-lea ăl parti
dului, de a-și fundamentă întreaga
muncă și viață pe baza principiilor
și normelor eticii și‘ echității
.............
socialiste, pentru a deveni constructori de
nădejde ăi socialismului și comunismului.

La revenirea dumneavoastră în pa
trie după rodnica și strălucita vizită
pe care ați făCUt-o, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, comuniștii,
toți locuitorii județului Giurgiu vă
intimplnă cu inimile pline de dragos
te și bucurie, spunindu-vă un căldu
ros „Bine ați venit 1“ — se arată în
telegrama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.

Noi vedem în această Vizită, con
tinuare a tradiționalului dialog la
nivel înalt romano-iugOslav, o nouă
și remarcabilă expresie a bunelor re
lații de prietenie și colaborare dintre

româno-iugoslave.
Vă
asigurăm,
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom face totul pentru, a ne
însuși și aplica în viață con
cepția dumneavoastră revoluționa
ră, creatoare, indicațiile și orien
tările inestimabile pe care ni le
dați, întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
chezășie ă progresului și prosperită
ții scumpei noastre patrii, a întregu
lui popor român.
COftiuniștii, toți locuitorii județului
lăși, alături de întregul nostru popor,
au urmărit cu profundă mîndrie pa
triotică și vie satisfacție vizita ofi
cială de prietenie efectuată de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
R.S.F. Iugoslavia, exprimîndu-și de
plina adeziune și totala aprobare
față de rezultatele rodnice înregis
trate — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL
P.C.R. Vizita întreprinsă în R.S.F.

iugoslavia a deschis noi și largi
perspective tradiționalelor relații de
prietenie și colaborare, a identificat
noi posibilități de extindere a coope
rării multilaterale dintre țările și po
poarele noastre, dînd un nou și pu
ternic impuls conlucrării rOmânoiugoslâve, statornicirii unui climat de
pace și înțelegere în zona Balcanilor.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
atașamentul nețărmurit față de poli
tică internă și externă promovată de

,

— constituie o vie recunoaștere a
Contribuției României socialiste la
înfăptuirea idealurilor de libertate,
independentă și progres ale umanită
ții, la afirmarea unui climat de pace
și securitate în Balcani, pe continen
tul european și în Întreaga lume.
Oamenii muncii de naționalitate
maghiară din România, asemenea în
tregului popor român, exprimă cu
deosebită satisfacție totala lor ade
ziune la rezultatele rodnice și boga
te ale vizitei oficiale de prietenie pe
care ați efectuat-o, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via — se spune în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTĂ
ROMANIA. Această vizită este o

nouă expresie a activității prodi
gioase pe care o desfășurați spre bi
nele și fericirea poporului, pentru
creșterea neîncetată a prestigiului
internațional al României socialiste.
Vedem în rezultatele noului dialog
la cel mai înalt nivel româno-iugoslâv expresia preocupării dumnea
voastră statornice pentru promovarea
politicii de destindere, cooperare și
pace, pentru dezarmare, și în primul
rînd dezarmare nucleară, pentru în
tărirea încrederii și securității în
Balcani, în Europa și în întreaga
lume. Oamenii muncii de naționali
tate maghiară din România vă încre
dințează de devotamentul lor nemăr-

• 0 contribuție de mare însemnătate la adin
cirea în continuare a colaborării multilaterale,
prietenești dintre poporul român și popoarele iugoslave, spre binele reciproc, în interesul cauzei
generale a păcii și progresului social
® Puternică reafirmare a unanimei adeziuni
a oamenilor muncii la politica internă și externă
iuhu și statului, a hotarim lor de a acționa
neobosit pentru întărirea patriei socialiste, pentru
înțelegere, securitate și cooperare în Balcani, in
Europa și pe întreg globul
partidele șl popoarele celor două țări,
a dorinței comune de dezvoltare
multilaterală a raporturilor dintre
România și Iugoslavia, de a cimenta
și mai puternic prietenia și colabo
rarea popoarelor noastre pentru pro
gres social și pace in lume. Călăuziți
de minunatul dumneavoastră exem
plu de luptător neînfricat pentru
cauza socialismului și comunismului,
pentru Continua înălțare a patriei pe
culmile progresului și bunăstării. Vă
asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom acționa cu și mai multă energie pentru a da viață hotărîrilor
partidului nostru, pentru îndeplinirea
exemplară a obiectivelor și sarcini
lor de dezvoltare economico-socială
a județului Giurgiu, întîmpinînd ast
fel cu noi și însemnate succese apro
piata Conferință Națională a parti
dului.

partidul și statul nostru, de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general al partidului,
vă asigurăm că vom milita neobosit
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor care ne revin din documen
tele Congresului al XII-lea al P.C.R.,
acționînd cu toată fermitatea și pu
terea noastră, de muncă, în vederea
realizării planului și angajamentelor
asumate în întrecerea socialistă, pen
tru a întîmpină alegerile de deputați
în consiliile populare, Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 35-a
aniversare ă Republicii cu noi și re
marcabile realizări.

împreună ou întregul nostru popor,
femeile de la orașe și sate, românce,
maghiare, germane și de alte națio
nalități, iși exprimă deplina aproba
re și deosebita satisfacție pentru re
zultatele rodnice ale vizitei pe care
în telegrama COMITETULUI JU ați intreprins-O, mult stimate tova
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. se spune: rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu
Cu sentimente de nețărmurită dra tovarășa Elena Ceaușescu în Iugo
goste, prețuire și admirație, cu cel slavia — se arată în telegrama amai profund respect, ne alăturăm dresată de CONSILIUL NAȚIONAL
glasului entuziast al întregului popor AL FEMEILOR din Republica Socia
pentru a exprima cu aleasă satisfac listă România. Femeile din patria
ție, în numele comuniștilor, al tutu noastră, împreună cu întreaga na
ror oamenilor muncii din județul țiune, au putut constata din nou, cu
Gorj, adeziunea deplină față de re sentimente de deosebită mindrie pa
zultatele remarcabile ale vizitei ofi triotică. înaltul prestigiu, stima și
ciale de prietenie întreprinsă, îm prețuirea de care Vă bucurați dum
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, neavoastră, mult stimate tovarășe
în Republică Socialistă Federativă NiColăe Ceaușescu, în întreaga lume.
Iugoslavia. Ca și precedentele dia Fermiteți-ne să exprimăm și cu acest
loguri lâ nivel înalt româno-iugosla prilej sentimentele noastre de înaltă
ve. recenta vizită s-a înscris prin ac stimă, aleasă prețuire și fierbinte
tivitatea magistrală - ce ați desfășu dragoste față de tovarășa Elena
rat-o. prin prestigiul dumneavoastră Ceaușescu, militant de seamă al par
de eminentă personalitate a lumii tidului și statului, strălucit om de
contemporane, ca o strălucită contri știință, care, alături de dumneavoas
buție a politicii înțelepte a partidului tră. și-â adus o contribuție deosebită
și statului nostru la dezvoltarea pe la succesul acestei noi misiuni de co
multiple planuri a relațiilor dintre laborare, prietenie și pace.
Vă încredințăm că, împreună cu
cele două țări vecine și prietene.
Vă încredințăm cu fermitate co întregul popor, strîns uniți în jurul
partidului,
al dumneavoastră, mult
munistă că nu vom precupeți nici
un efort pentru înfăptuirea neabătu stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
tă a sarcinilor ce ne revin din hotă- femeile României socialiste sînt horîrile Congresului al XII-lea. din tărîte să acționeze cU întreagă lor
orientările formulate de dumnea pricepere și energie pentru înfăp
voastră la recenta consfătuire de tuirea tuturor prevederilor de plan pe
lucru de la Comitetul Central al acest an, pentru pregătirea produc
partidului, că ne vom mobiliza exem ției anului viitor.
plar în cinstea Conferinței Naționale,
în telegrama COMITETULUI JU
spre a spori neîncetat contribuția DEȚEAN
NEAMȚ AL P.C.R. se
Gorjului la asigurarea bazei energe spune
: Asemenea întregului popor,
tice a țării, la prosperitatea și înflo comuniștii,
toți oamenii muncii din
rirea patriei socialiste.
județul Neamț își exprimă deplina
fată de rezultatele Vizitei
în telegrama adresată de COMI aprobare
Oficiale pe care dumneavoastră, mult
TETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
P.C.R. se arată : Comuniștii, oamenii ați efectuat-o, împreună cu tovarășa
muncii, toți locuitorii Bărăganului Elena CeaușesCU.
in R.S.F. Iu
ialomițean au urmărit CU deosebit in goslavia.
teres, cu sentimente de profundă
Vibrantele
manifestări
de simpatie
mîndrie patriotică și unanimă ade Cu care ați fost întimninât
in timpul
ziune întreaga desfășurare și rezul vizitei
pun cu Putere. în evidență
tatele vizitei Oficiale de prietenie pe imensul prestigiu de care vă bucu
care ați întreprins-o. mult stimate și rați dumneavoastră — personalitate
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminentă a Contemporaneității,
împreună cu tovarășa Elena militant de frunte al mișcării comu
Ceaușescu. in Republica Socialistă niste și muncitorești Internationale,
Federativă Iugoslavia. înțelegerile la care desfășurați o prodigioasă activi
care s-a ajuns
Constituie premise tate pentru continua întărire a prie
certe pentru extinderea și ridicarea teniei și conlucrării cu toate statele
pe un plan superior a cooperării socialiste, cu toate popoarele lumii

ginit față de partid, de adeziunea
lor deplină la politica noastră in
ternă și externă și iși exprimă hotărirea fermă de a munci fără preget
pentru a-și spori contribuția la pros
peritatea scumpei noastre patrii co
mune, România socialistă.
Exprimînd adeziunea totală față
de rezultatele deosebit de rodnice
ale noului dialog româno-iugoslav la
cel mai înalt nivel, eveniment politic
de cea mai mare însemnătate in
cronica relațiilor tradiționale de
prietenie și colaborare dintre parti
dele și popoarele noastre, in telegra
ma CONSILIULUI OAMENILOR
MUNCII
DE
NAȚIONALITATE
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMANIA se arată:

Intîlnirile și convorbirile cu conducă
torii de partid și de stat iugoslavi,
desfășurate într-o atmosferă cordială
și prietenească, de înțelegere tovără
șească reciprocă, înțelegerile conve
nite, cît și Declarația comună
româno-iugoslavă și celelalte do
cumente semnate vor da un nou
și puternic impuls dezvoltării cu
succes a relațiilor de colaborare și
cooperare în domeniul politic, eco
nomic, tehnico-știlnțific și cultural
între țările și popoarele noastre, âtit
pe plan bilateral, cit și în viața in
ternațională, în folosul ambelor sta
te, al cauzei socialismului, păcii,
cooperării și înțelegerii în Balcani,
in Europa și în întreaga lume. Oa
menii muncii de naționalitate ger
mană, împreună cu întregul popor,
își vor aduce contribuția la înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea
Congres, întîmpinînd cu noi rezul
tate in muncă Conferința Națională
a partidului și cea de-a 35-a aniver
sare a Republicii, pentru ridicarea
patriei noastre comune. România so
cialistă, pe noi culmi de progres și
civilizație.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Prahova, alături de în
tregul nostru popor, au urmărit cu
deosebită satisfacție noua și impor
tanta vizită de prietenie pe care ați
efectuat-o, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia — se arată în telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

Vizita dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar genprâl, strălu
cită solie de prietenie și colaborare,
constituie un eveniment de o deose
bită importanță și semnificație in
bogata cronică a relațiilor prietenești
tradiționale româno-iugoslaVe. Vă
asigurăm că oamenii rhuncii din
Prahova, în frunte cu comuniștii, își
vor înzeci eforturile, vor munci cu
pasiune și abnegație pentru infăp-/
tuirea exemplară a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a orientărilor și
indicațiilor dumneavoastră la ple
narele C.C. al P.C.R., pentru a întîmpina Conferința Națională a
partidului, alegerile de deputați și a
35-a anive-sa-e a proclamării Repu
blicii cu noi și importante succese

în înflorirea
socialiste.

continuă a României

Cu inima și conștiința pătrunse de
adîncă vibrație patriotică, comuniș
tii, toți locuitorii înfloritoarelor me
leaguri sătmărene — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — asemenea întregului nostru
popor, au urmărit cu viu și legitim
interes, cu sentimente de profundă
satisfacție, vizita oficială de priete
nie pe care ați efectuat-o, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugosla
via — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN
SATU MARE AL P.C.R. Dăm o
înaltă apreciere rezultatelor fruc
tuoase ale vizitei, modului strălucit
în care dumneavoastră, împreună
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, ați reprezentat și de
această dată țara, poporul, partidul,
dincolo de hotarele patriei, convinși
fiind că prin documentele semnate
se va aduce o nouă contribuție la
dezvoltarea colaborării și cooperării
româno-iugoslave pe multiple pla
nuri. în interesul celor două ponoa
re, al cauzei socialismului și păcii în
lume. Aprdbăm întru totul fermita
tea și clarviziunea cu care acționați
în vederea întronării unei noi ordini
economice și politice pe planeta
noastră, pentru incetățenirea unui
climat de pace șl securitate în Bal
cani, în Europa și în întreaga lume,
pentru înlăturarea gravelor pericole
de război carfe planează asupra ome
nirii, atenuarea tuturor problemelor
litigioase pe calea tratativelor, pen
tru asigurarea dreptului suprem al
oamenilor, al popoarelor la viață, la
independență, la existență liberă și
pace.
Locuitorii frumoaselor meleaguri
bucovinene au urmărit cu deosebit
interes noua vizită oficială de priete
nie pe care dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ați efectuat-o, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia. considerînd-o j un eveniment
marcant în cronica bunelor relații
româno-iugoslave, deschizător de
noi perspective pentru dezvoltarea
conlucrării multilaterale, în interesul
construcției socialiste în cele două
țări vecine și prietene, se arată în
telegrama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

Atmosfera plină de căldură, înalta
considerație cu care ați' fost primiți
de conducătorii de partid și de stat,
de poporul iugoslav prieten, Rezulta
tele excelente cu care s-au încheiat
convorbirile oficiale confirmă încă o
dată înaltele virtuți ale marelui con
ducător de partid și de stat ce-1 în
truchipați, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, prestigiul inter
național incontestabil de care vă
bucurați, dovedindu-vă mesagerul cei
mai autorizat al neamului pentru
exprimarea dorinței de bună conlu
crare între partidele comuniste, intre
Statele socialiste, între toate statele
lumii.
Adresîndu-vă urarea fierbinte de
„Bun venit" la reîntoarcerea în pa
trie, Oamenii muncii suceveni, in
frunte cu comuniștii, vă încredințea
ză, mult stimate tovarășe secretar
general, că acționează cu toată răs
punderea, în vederea transpunerii in
practică ,a sarcinilor ce le revin in
industrie’, agricultură, în celelalte
sectoare de activitate.
Comuniștii, toți oamenii muncii de
pe meleagurile timișene — români,
germani, maghiari, sîrbi și de alte
naționalități — asemenea întregului
popor, dau glas satisfacției față de
rezultatele cu care s-a încheiat Vi
zita in R.S.F. Iugoslavia — nouă so
lie de pace și prietenie, contribuție
de seamă la dezvoltarea relațiilor de
colaborare dintre cele două țări so
cialiste vecine și prietene — se spune
in telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Adresîndu-vă, mult iubite-și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adîncul inimilor noastre, Cele mai calde
urări de sănătate și putere de mun
că, pentru a conduce pe mai departe
destinele țării noastre, ale partidului
și poporului nostru pe magistralele
luminoase ale construcției socialiste
și comuniste, acum, în preajma ma
relui eveniment politic — Conferința
Națională a Partidului Comunist Ro
mân — vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a înde
plini neabătut Obiectivele economicosociăle, sarcinile care ne revin din
documentele Congresului al XII-lea
ăl partidului, ferm hotărîți să spo
rim contribuția județului Timiș la
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, la înflorirea me
reu ascendentă a patriei noastre li
bere și independente — România
socialistă.

în telegrama COMITETULUI JU
TULCEA AL P.C.R. se
arată : Largul răsunet internațional
al acestui act politic, cu profunde
DEȚEAN

semnificații, a făcut să vibreze din
nou in conștiința comuniștilor, a tu
turor locuitorilor din județul de la
porțile Dunării — Tulcea, alături de
întregul popor, sentimentele de adîncă
satisfacție și mîndrie patriotică pent tru rezultatele rodnice ale noii vizite
de prietenie pe care dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
în Iugoslavia. Ca fii ai României so
cialiste, găsim în rezultatele rodnice
ale vizitei în țara vecină și prietenă
un nou stimulent în munca ce o des
fășurăm pentru îndeplinirea și depă
șirea prevederilor actualului cincinal.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, că noi, comuniștii, toți oa
menii muncii ce trăim și muncim în
județul Tulcea, vom acționa cu tot
elanul, alături de întregul popor,
pentru ridicarea nivelului calitativ al
muncii în toate domeniile de activi
tate, pentru traducerea neabătută în
viață a Programului partidului/,pen
tru a întîmpină cu rezultate de'jsebite marele eveniment din viat^y'partidului și poporului nostru — • Confe
rința Națională a partidului. I
Cu sentimente de profundă stimă
și prețuire, de nețărmurit atașament
față de politica înțeleaptă a partidu
lui, de neobosita dumneavoastră ac
tivitate pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei și afirmarea ei tot mal
prestigioasă în lume, am urmărit,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu unanimă ade
ziune, rodnica vizită efectuată in
R.S.F. Iugoslavia, țara vecină și prie
tenă de care ne leagă îndelungate și
bogate tradiții de prietenie și cola
borare — se spune în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN
VASLUI AL P.C.R. Noul dialog la
nivel înalt între dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
revoluționar înflăcărat și strălucit
militant al mișcării comuniste și
muncitorești internaționale, și condu
cerea R.S.F. Iugoslavia constituie o
expresie elocventă a relațiilor traini
ce de colaborare rodnică pe multiple
planuri între partidele și țările noas
tre, un minunat exemplu de modul
cum două țări socialiste vecine știu
să conlucreze în interesul dezvoltării
lor multilaterale, al statornicirii păcii
și înțelegerii în lume.
Asemenea întregului nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Vilcea. au. urmărit cu emoție,
viu. interes și.. deplină satisfacție vi
zita oficială de prietenie pe care
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați intreprins-o,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia — se spune în
telegrama COMITETULUI JUDE+
TEAN VÎLCEA AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Exprimîndu-ne deplina satisfacție
față de rezultatele strălucite ale noii
dumneavoastră vizite, dînd o înaltă
apreciere ideilor care fundamentează
Declarația comună româno-iugoslavă,
vă Încredințăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,. că oa
menii muncii de pe meleagurile
noastre, asemenea întregului popor,
vor munci cu abnegație și devota
ment, cu întreaga capacitate crea
toare pentru înfăptuirea saț"lnilor ce
ne revin din istoricele hotăr,.fl ale
celui de-al XII-lea Congres, pentru
transpunerea neabătută în viață-a po
liticii interne și internaționali a
partidului și statului nostru.
în telegrama

DEȚEAN

COMITETULUI JU
VRANCEA AL P.C.R. se

arată : Asemenea întregii noastre
națiuni, comuniștii, toți oamenii
muncii de pe meleagurile vrîncene
au urmărit cu deplină satisfacție și
legitimă mîndrie patriotică vizita ofi
cială de prietenie efectuată de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugosla
via, vizită care a marcat o nouă și
importantă contribuție la dezvoltarea
și întărirea colaborării multilaterale
dintre partidele, popoarele și țările
noastre, călduroasa și entuziasta pri
mire, manifestările de stimă cu care
ați fost intimpinat pretutindeni pe
pămintul iugoslav. Noua întîlnire la
nivel înalt constituie un moment de
mare însemnătate în cronica relații
lor româno-iugoslave, înțelegerile
convenite și documentele semnate cu
acest prilej reprezentînd un adevărat
exemplu de conlucrare constructivă
spre binele ambelor popoare, o con
tribuție la întărirea unității și Cola
borării între țările socialiste, la sta
tornicirea unui climat de încredere,
securitate și cooperare in Balcani și
în Europa, la întărirea păcii in lume.
Afirmîndu-ne întreaga noastră ade
ziune la politica internă și externă a
partidului și statului, al cărui stră
lucit promotor sînteți, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asi
gurăm că vom acționa cu întreaga
energie și hotărîre pentru intîmpinarea cu noi succese a Conferinței Na
ționale a partidului, a celei de-a 35-a
aniversări a proclamării Republicii.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost
adresate numeroase alte telegrame din partea unor comitete municipale,
orășenești și comunale ale P.C.R., organizații sindicale, de tineret și fe
mei, ministere și a altor instituții centrale de stat, colective de muncă
din întreprinderi industriale, de pe șantiere de construcții, din institute
de Cercetări și proiectări, unități agricole de stat și cooperatiste, stațiuni
de mecanizare a agriculturii, uniuni de creație, instituții de cultură și
artă, de invățămint, de ocrotire a sănătății, unități militare, precum și
din partea unor personalități ale vieții culturale și științifice, a numeroși
oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei din întreaga țară.
Semnatarii acestor mesaje, asemenea întregului nostru popor, își ex
primă deplina aprobare și profunda satisfacție față de rezultatele rbdn:ce
ale vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, convingerea lor fermă că această nouă
Solie de pace și colaborare, intîlnirile, convorbirile și înțelegerile conve
nite cu acest prilej constituie noi contribuții la întărirea prieteniei tradi
ționale dintre cele două țări și popoare vecine, contribuții de preț Ia
dezvoltarea în continuare a conlucrării și cooperării multilaterale românoiugoslave, in interesul reciproc al dezvoltării cconomico-sociale, al păcii
și socialismului. Ei iși exprimă totodată hotărîrea fermă de a înfăptui
neabătut politica internă și externă a partidului și statului, angajindu-se
solemn să intimpine cu noi și tot mai mari realizări Conferința Națională
a partidului, eveniment deosebit în viața partidului, a întregului nos
tru popor, menit Să deschidă orizonturi noi dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre socialiste.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a examinat împreună cu cadre de conducere și specialiști, soluțiile adoptate în realizarea
unor mașini moderne destinate creșterii gradului de mecanizare în agricultură
(Urmare din pag. I)

in exploatare. Totodată, a cerut să
se păstreze in fabricație tipurile ac
tuale care au indici ridicați de pro
ductivitate, și eficientă.
Au fost examinate apoi prototipu
rile unor combine autopropulsate de
recoltat pe șase rinduri. care dove
desc. o productivitate superioară fată
de agregatele fabricate pină acum,
in condițiile unui consum mai mic
de carburanți pe unitatea de suprafa
ță. Realizate din indicația secreta
rului general al partidului, noile
combine asigură, odată cu recoltarea
știuleților. și tăierea și tocarea În
tregii mașe vegetale.. Se efectuează
astfel concomitent strînsul porum
bului, eliberarea terenului și asigu
rarea unui furaj de calitate supe
rioară.
Se remarcă faptul că noile agregate
de recoltare a porumbului reprezin
tă o variantă specializată și perfec
ționată din familia combinelor
C 12 — C 14. circa 80 la sută din
subansamble fiind comune altor mo
dele aflate în; prezent in fabricația
de serie. Specialiștii au raportat în
făptuirea
indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind diminua
rea greutății mașinilor, mărirea ca
pacității remorcilor pentru reducerea
umărului de opriri in scopul spori- ''productivității.
, "mărind modul cum decurge reco. ăa cu combina pe șase rinduri,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat capacitatea sporită a acesteia și
viteza atinsă, arătînd, totodată, că
este necesar un sistem de susținere,
pe roti, care să preia o parte din
greutatea agregatului' de tăiere, si
tuat în față.
Au fost prezentate apoi două mo
dele de combine pentru recoltarea
porumbului nedepănușat — realizate,
așa cum a cerut secretarul general al
partidului, in variante mai ușoare,
mai funcționale. Constructorii ma
șinii au relevat. faptul că s-a rezol
vat problema separării știuleților de
resturi, vegetale, precum sioimbunătățire a tocării și colectării tulpinilor.
S-a constatat că unul din tipurile
de combine experimentale de con
strucție simplă și robustă permite o
bună colectare a știuleților- și recu
perarea boabelor.

Secretarul general al partidului a
precizat că acest tip poate fi fabri
cat in două variante, cu și fără depănușător, in funcție de soiurile de
porumb ce urmează a fi recoltate.
Indicind ca prototipurile cele mai
reușite să fie introduse in cit mai
scurt timp in fabricație și livrate in
număr cit mai mare unităților agri
cole, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că există incă serioase rămineri in. urmă in ceea ce privește
construirea mașinilor și ..agregatelor
necesare sporirii gradului de meca
nizare a recoltării porumbului. In
acest context, secretarul, general al
partidului a criticat cu asprime întîrzierea fabricării modulului de recol
tat porumb pentru echiparea combi
nei CU-14.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
oprit apoi, intr-un lan de porumb
cultura a doua, unde a examinat sta
diul și densitatea vegetației. S-a
apreciat că hibridul folosit este po
trivit zonei, că însămînțarea s-a fă
cut la timp, ceea ce a permis o bună
dezvoltare a plantelor și. in conse
cință. realizarea unei recolte cores
punzătoare.
Dialogul secretarului general ai
partidului, cu specialiștii din agricul
tură și’ industria construcțiilor de
mașini a continuat la Institutul de
cercetări, proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecanizarea agri
culturii de la Băneasa.
La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost salutat cu deosebită
căldură de Gheorghe Dumitru, primsecretar al Comitetului de partid al
sectorului 1 al Capitalei, de repre
zentanți ai conducerii institutului,
intîmpinat cu ovații și urale de nu
meroși oameni ai muncii care au dat
astfel expresie sentimentelor de
adîncă stimă față de conducătorul
partidului și statului nostru.
O gardă alcătuită din membri ai
gărzilor patriotice și formațiunilor de
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei prezintă onorul.
tn cadrul unei expoziții, au fost
analizate rezultatele obținute de uni
tățile de mecanizare a agriculturii,
întreprinderile și institutele de cerce
tări de specialitate in direcția reali
zării unor agregate complexe, acțiu
ne inițiată de secretarul genera! al
partidului in vederea îmbunătățirii

sistemei de mașini agricole, în scopul
creșterii productivității, reducerii
consumului de combustibili, diminuă
rii procesului de tasare a solului și
efectuării in timpul optim a tuturor
lucrărilor agricole.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu î-a
fost prezentată sistema de mașini fo
losită la lucrările de bază ale solu
lui. S-au remarcat agregatele folosite
de tractoare de mare putere, care
efectuează mai multe operații la o
singură trecere.
Sint prezentate apoi agregatele
realizate de unitățile de mecanizare
a agriculturii și întreprinderile spe
cializate din diferite județe ale țării.
Retine atenția între acestea agrega
tul pentru pregătirea patului germi
nativ. semănat cereale păioase și
administrat îngrășăminte chimice.
Secretarului general al partidului
i-au fost prezentate, in continuare, o
serie de semănători existente in do
tarea stațiunilor pentru mecanizarea
agriculturii, cărora le-au fost adapta
te dispozitive de incorporare a Îngră
șămintelor chimice, erbicidare și apli
care de insecțofungicide granulate.
Din această grupă sint scoase în
evidentă agregatele pentru semănat
păioase cu aplicare simultană de în
grășăminte, realizate in județul
Tulcea, cele pentru semănat plante
prăsitoare pe opt rinduri care execu
tă concomitent și aplicarea îngră
șămintelor chimice, a erbicidelor și
pesticidelor sub formă de granule,
realizate în județul Constanța, precum
și agregatul pentru semănat sfeclă
de zahăr pe 18 rinduri cu care se
poate face concomitent și administra
rea insecticidelor granulate și a er
bicidelor. De o bună apreciere s-a
bucurat si agregatul pentru semănat
prăsitoare și administrat îngrășămin
te chimice granulate pe 12 rinduri,
realizat la Institutul politehnic din
București.
Au fost prezentate in continuare o
gamă largă de utilaje complexe fo
losite în legumicultura, la întreține
rea culturilor și a pajiștilor, precum
si noile agregate folosite in planta
țiile de vii și livezi.
La sfîrșitul vizitei. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat apre
cieri în legătură cu munca desfășu
rată de colectivele din institutele de
specialitate, din stațiunile pentru

mecanizarea agriculturii, din între
prinderile productive pentru reali
zarea de agregate complexe destina
te agriculturii noastre.
Secretarul general al partidului a
cerut, totodată, factorilor de răspun
dere să depună în continuare efor
turi pentru a rezolva în întregime
problemele care privesc producția de
mașini agricole, perfecționarea lor,
utilizarea acestora la întreaga capa
citate.
S-a indicat. în acest cadru, să fie
găsite soluții tehnice corespunzătoa
re pentru adaptarea combinelor exis
tente, pentru modernizarea lor, ast
fel incit. începînd din toamna anului
viitor, strînsul mecanizat al porumbu
lui să fie in întregime rezolvat.
Referitor la sistema de mașini
prezentate in expoziție, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut ministe
relor de resort să introducă în fa
bricație cele mai reușite tipuri, precizînd totodată că perfecționările
constructive aduse oricărui utilaj tre
buie să pornească de la necesitatea
de a reduce continuu consumul de
metal și al combustibililor.
Secretarul general al partidului a
evidențiat rezultatele pozitive obți
nute de specialiștii dintr-o serie de
județe în perfecționarea agregatelor
și a indicat ca aceștia să fie con
sultați și antrenați în acțiunea, de
modernizare a mașinilor și utilaje
lor agricole.
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, întîlnirea cu spe
cialiștii și cadrele de conducere din
Ministerul Agriculturi; și Industriei
Alimentare și Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini a prilejuit
un cuprinzător dialog asupra unor
probleme de însemnătate deosebită
pentru dezvoltarea și modernizarea
în continuare a agriculturii noastre
socialiste, Cei prezenți Ia această ac
țiune l-au asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că vor acționa cu
toată hotărirea in vederea îndeplini
rii întocmai a indicațiilor primite,
puternic stimulent in valorificarea cit
mai deplină a tuturor resurselor și
posibilităților agriculturii, în înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare în țara noastră, îndeplinirea
sarcinilor stabilite de Congresul a)
Xl.I-lea al Partidului Comunist
Român.

Pe terenurile I.A.S. Afumați

PRIORITĂȚI IN ECONOMIE: DEZVOLTAREA BAZEI DE MATERII PRIME Șl ENERGETICE

LA ROVINARI. UNA DINTRE CELE MAI MARI TERMOCENTRALE DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚĂ
DIN BAZINUL
ENERGETIC GORJ
După un început promițător — in
primul trimestru al anului planul de
producție a fost îndeplinit și chiar
depășit substanțial — a urmat o pe
rioadă in. care întreprinderea „Electrocentrale" Rovinari a obținut
rezultate, nesatisfăcătoare. Frecven
tele defecțiuni ale instalațiilor și nu
meroasele reparații' accidentale care
au .^ .jjit efectuate, funcționarea
grupurilor energetice sub capacitatea
lor,- minată au fost tot atitea cauze
catfLzsâu făcut ca, treptat, avansul
ciștigat în îndeplinirea sarcinilor de
plan să. fie pierdut, iar pină la . în
cheierea lunii septembrie să se acu
muleze o restanță de 3.2 miliar
de. kWh.
Discutind despre. mersul producției
la termocentrala Rovinari, una din
tre: cele mai mari unități energetice
din -țară, nu se poate să nu facem o
legătură directă între cantitatea <le
energie electrică furnizată sistemului
energetic național și cantitatea și ca
litatea cărbunelui livrat dc întreprin
derile miniere din bazinul Gorjului.
Aceasta cu ătît maî mult cu cit între
energeticieni și mineri au existat și
continuă să existe puncte de vedete
diferite cu privire la felul cum este
aprovizionată termocentrala cu lig
nit. Astfel, pe de o parte, energeticienii susțin că primesc' cărbune de
calitate necorespunzătoare. Și analizind datele obiective rezultă că. in
tr-adevăr, puterea calorifică a cărbu
nelui livrat in acest an a fost de
numai 1 480 Kcal pe kg sub prevederi
le stabilite, ceea ce dovedește că mi
nerii trebuie să facă un efort mai
mare pentru îmbunătățirea calității
lignitului extras.
în aceeași ordine de idei, tovarășul
Ion Surdu, directorul uzinei de ex
ploatare a combustibilului, ne relata
că uneori in cărbune se găsesc canti
tăți atit de mari de corpuri străine
metalice (colți de rotoare, lanțuri,
role) incit separatoarele de pe ben
zile transportoare devin ineficiente
și se produc avarii la morile de mă
cinare ale grupurilor energetice. Or,
repararea unei mori durează zile în
tregi, perioadă in care puterea aflată
in funcțiune a grupului energetic
respectiv se diminuează cu 50 MW.
Obiecții se fac și in legătură cu rit
micitatea livrării cărbunelui. Totuși,
cu toate greutățile întîmpinate și de
mineri iTi realizarea sarcinilor ce le
revin, trebuie arătat că la ora actua
lă termocentrala are un stoc utiliza
bil de. 660 000 tone cărbune, cantita
te care pină la sfîrșitul acestei luni
trebuie să crească Ia 800 000 tone. La
rindul său. tovarășul Nicolae Bercea,
directorul întreprinderii miniere Ro
vinari, ne spunea că ’ unele excava
toare au fost oprite zeci și sute de
ore din cauza nefuncționării circuite
lor de benzi transportoare din depo
zitul de combustibil al termocen
tralei.
Nu an avea rost și nici nu ne pro
punem acum să vedem de partea cui
e dreptatea. Cert este că atit energeticienii, cit și minerii trebuie să facă
mai mult pentru asigurarea energiei
necesare economiei naționale. Dar
pentru că in rindurile de față ne re
ferim la activitatea termocentralei,
vom insista, in mod firesc, mai mult
asupra sarcinilor ce revin energeticienilor.
Oricum am privi lucrurile, este
anormal ca. in nouă luni, instalațiile
termocentralei să staționeze peste

Buna funcționare a instalațiilor

pe timpul iernii - temeinic pregătită
11 800 ore pentru remedierea defec
țiunilor apărute, in timp ce reparații
le planificate au însumat 7 484 ore.
Dealtfel, această stare de lucruri a
determinat luarea unor măsuri spe
ciale de către Ministerul Energiei
Electrice. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, unitățile furni
zoare de instalații și conducerea ter
mocentralei. Se poate spune că la ora
actuală se face un efort cu totul deose
bit pentru finalizarea unor lucrări de
modernizare și pentru creșterea sigu
ranței in exploatare a instalațiilor,
astfel ca in perioada virfului de con
sum de iarnă termocentrala să furni
zeze ritmic întreaga cantitate (le
energie electrică prevăzută. Tinind
seama tocmai de importanța lucrări
lor prevăzute, să vedem ce s-a făcut
pină acum și ce mai trebuie făcut.
Rezultatele obținute după moderni
zarea grupului energetic nr. 6 de 330
MW au constituit cel mai convingă
tor argument pentru planificarea in
acest an și in perspectivă a unor lu
crări asemănătoare și la celelalte in
stalații. Reținem astfel că, in’nouă
luni din acest an. grupul nr. 6 a
funcționat cu cel mai mic cțrnsum de
păcură (9 la sută, față de 24,2 la sută
grupul nr. 5) și tot la instalațiile
acestui grup s-a înregistrat cel mai
mic număr de ore de opriri acciden
tale. Experiența ciștigată a constituit,
după cum ne spunea tovarășul Aurel
Mcdințu, directorul uzinei de repara
ții. un imbold chiar pentru îmbună
tățirea lucrărilor de modernizare
începute in urmă cu mai bine de
două luni la grupul energetic nr. 3.
Amănuntele tehnice sint, desigur,
mult prea complicate pentru a insista
asupra lor. Dar pentru a înțelege mai
bine importanța și volumul lucrări
lor efectuate, sâ reținem că la moder
nizarea grupului energetic nr. 3 par
ticipă zi și noapte, în schimburi pre
lungite, 300 de oameni de la Șantie
rul de construcții-montaj energetic,
.120 de oameni de la Grupul de șan
tiere „Vulcan", 50 de oameni de la

Trustul „Energomontaj" și mulți alții
de la uzina de reparații a termocentra
lei. Obiectivul și angajamentul comun
al acestor sute de specialiști, al căror
efort poate fi înțeles numai văzîndu-i
fa locul de muncă, printre uriașele
instalații, este ca pină la 15 noiem
brie să termine lucrările de moderni
zare și să asigure punerea in func
țiune a grupului nr. 3, adică cu 15
zile înainte de termenul prevăzut.
I Nu mai puțin importante pentru
creșterea -siguranței în exploatare a
instalațiilor sint și celelalte lucrări
efectuate în această perioadă. Astfel,
la începutul acestei luni s-a terminat
reparația capitală la grupul nr. 2 de
200 MW, la care, totodată, s-a'u în
locuit supraîncălzitorii finali și s-au
făcut modificări substanțiale la electrofiltre și sistemul de evacuare a
cenușii, instalații. Ia care se înregis
trau multe defecțiuni. Totodată, urmărindu-se mai buna aprovizionare
cu cărbune a grupurilor energetice
1—4. in perioada imediat următoare
va fi pusă în funcțiune stația de concasare nr. 2. în același scop, la
sfirșitul lunii noiembrie se vor în
cheia lucrările la injecția a II-a de
alimentare separată a blocurilor
energetice’ 3 și 4.
— Scopul principal al lucrărilor
efectuate este să se asigure un grad
sporit de siguranță și un randament
superior în funcționarea instalațiilor,
ne spunea tovarășul Constantin
Vișan, directorul tehnic al termocen
tralei. Iar ca obiectiv imediat ne-am
propus ca, in perioada de iarnă, mai
exact de la 1 decembrie, să avem în
funcțiune țoale cele 6 grupuri ener
getice, revizuite și puse la punct,
astfel incit să ne achităm în bune
condiții de sarcinile ce ne revin. Prin
forțele angajate în această acțiune
și stadiul de execuție al lucrărilor
sîntem convinși că în această iarnă
termocentrala va funcționa la para
metri superiori.
Un obiectiv care, fără îndoială, este
în interesul economiei naționale, al

fiecăruia dintre noi. EI va putea fi
atins insă numai dacă toate lucrările
vor fi. executate Ia un înalt nivel ca
litativ. Or.. fără să punem la îndoială
optimismul directorului tehnic al ter
mocentralei, menționăm că la unele
instalații au mai rămas de rezolvat
o serie de probleme. Să le punctăm :
• La stația de concasare nr. 2, deși
s-a executat un mare volum de lu
crări, nu au fost puși in funcțiune
tocmai concasorii (termenul era 30
august), adică principalele utilaje.
Cauza : toate cele 7 seturi de ‘curele
pentru actionarea concasorilor livrate
de Combinatul de articole tehnice din
cauciuc Jilava an diferite defecțiuni :
• Tot la noua stație de concașare
există -rămîneri’in urmă la. unele lu
crări : închiderile la . turnurile de
deversare; drumurile de acces, cana
lizări ;
• La stiva de cărbune concasat
trebuie făcute remedieri la mașina de
încărcat ;
• Șantierul de construcții-montaj
al Centralei industriale pentru pro
ducerea energiei electrice și termice
(deci, propria centrală) are mari res
tanțe în executarea unora dintre lu
crările absolut necesare pentru imbunătățirea sistemului de alimentare cu
combustibil.
Sint numai citeva dintre problemele
care trebuie urgent rezolvate. Compa
rativ cu volumul mare al luerărilor
executate se poate spune că ele sint...
amănunte. Dar -tară aceste ..amănun
te" nu poate exista garanția funcțio
nării ireproșabile a uriașelor grupuri
energetice. Și apoi, clacă in acest an
s-a făcut un efort atit de mare pen
tru modernizarea și creșterea sigu
ranței in exploatate a instalațiilor, să
se meargă pină la capăt și să nu fie
pierdut din vedere nici un amănunt.

Cu cîtva timp in urmă, în ..Scînteia" nr.-12 370 s-a publicat o anche
tă privind rolul pisciculturii din ju
dețul Galati in asigurarea autoaprovizionării. întrucit constatările, atit
cele- pozitive, cit și cele critice, nu
sint proprii doar acestui județ, .ele
regăsindu-se și in alte zone ale țării,
am considerat importante, înainte de
toate, măsurile ce urmează a fi luate
la nivel central, pentru ca piscicul
tura să contribuie mai substanțial la
realizarea programelor de autoaprovizionare ale județelor. Am adre
sat, așadar, citeva întrebări de inte
res mai larg tovarășului Petre
Negoeseu. direc
tor general ăl
Centralei
pro
ducției și indus
trializării pește
lui.
— Producția, de
pește a înregistrat
un spor însem
nat — a precizat interlocutorul.
Dar, așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., trebuie să
realizăm un minimum de 200 000 de
tone de pește de pe cele 400 000 hec
tare luciu de apă de care dispunem.
De înfăptuirea programelor de dez
voltare apiscicul'turii-, arăta secretarul,
general al partidului, răspund toate
județele, ' ministerul de resort. Răspunzînd acestor indicații, pină in 1985
ya trebui să realizăm, in fiecare ju
deț. o producție de 10 kg pește pe lo
cuitor. Că acest tucru este pe deplin
posibil o demonstrează experiența și
rezultatele din acele județe care - nu
au avut nici tradiții pescărești și nici
ape. Dar și le-au creat pe amindouă.
Iar dacă in aceste zone producția de
pește are un rol important in apro
vizionarea populației, aceasta se datorește în primul rînd spiritului gos
podăresc. perseverenței organelor lo
cale in a-și înfăptui propriile progra
me. La Ineu-Arad, suprafața amena
jărilor piscicole s-a extins de Ia 350
hectare la 750 hectare, punindu-se in
valoare terenuri neproductive, cu ex
ces de umiditate și obținindu-se pină

la 2 000 kg pește la hectar. în jude
lui Satu Mare s-a pornit, practic, de
la zero ; acum există 800 de hectare
de suprafață piscicolă, din care, in
ciuda condițiilor de climă mai puțin
prielnice, a perioadei mai scurte de
creștere a peștelui, tot se obțin intre
800—I 200 kg la hectar, tn județul
Vaslui se folosesc, cu bune rezultate,
lacurile de acumulare din sistemele
de irigații — circa 1 600 ha — și s-a
prevăzut ca. prin aceleași mijloace,
această suprafață să ajungă la 3 000
hectare. Sint însă o serie de județe
dare bat pasul pe Ioc, nu întreprind
nimic pentru a spori cantitățile de

cole. In prezent, de pe aceste supra
fețe abia ■ se realizează 300—400 kg
pește la hectar, in jurul Capitalei
există cunoscuta salbă de lacuri, crovuri,. stufărișuri, insumind nu mai
puțin de 3 600 ha, de pe cave se. poi
obține cel puțin 1 000 kg pește la hecj
tar. Net'iind amenajate și asanate coj
respunzător, populate doar sporadic',
ele dau o producție mai puțin decit
modestă.

— Cauzele odată identificate, mai
important ni se pare să ne oprim asu
pra măsurilor ce se iau pentru înlătu
rarea neajunsurilor, astfel ca peștele
să aibă ponderea
prevăzută in pro-;
gramele județene
de autoaprovizionare.
— Există un pro 
gram dc dezvol
tare a piscicultu rii și pescuitului,
pește ce trebuie pus la dispoziția
in apele naționale pentru acest cinci
populației. între acestea se numără
nal, actualizat in urma indicațiilor și
Doljul, care dispune de o suprafață
orientărilor stabilite la Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 14—j
de 2 200 hectare, dar producția de
15 mai a.c. Accentul principal cade
pește este sub 1 000 kg la hectar ; in
pe producerea puietului necesar popu
județul Călărași, despre ale cărui po
larii tuturor suprafețelor piscicole :
sibilități nu este nevoie să amintesc,
suprafețele pepinierelor și stațiilor
producția medie este mică.
de reproducere artificială a peștilor
— Am reținut că posibilitățile de
fitofagi vor fi sporite, în raport direct
care dispunem pentru extinderea si
cu cantitatea de pește planificată a se
intensificarea pisciculturii nu sint nici
obține. Paralel cu valorificarea inten
pe departe folosite. Care sint cauzele
sivă a bazinelor existente și moder
acestei situații ? .
nizarea a peste 8 000 hectare dintre
acestea, in județe au fost identifi
. — Nu putem ataca acest. ■ capitol
cate
incă 46 300 hectare slab produc
fără a arăta că noi înșine, adică cen
tive agricole, spre a fi amenajate
trala,. întreprinderile județene și inpentru piscicultura. Din păcate, lu
terjudețene de profil, stațiunile de
crările necesare, ca și formalitățile
cercetare și producție piscicolă, nu
de rigoare pentru a transforma aceste
am făcut totul pentru a ne îndeplini
terenuri neproductive in bazine pisci
propriile prevederi de plan. Ce moti
cole merg nepermis de lent : din cefe
ve ar putea invoca, pentru rezultatele
circa 20 000 de hectare prevăzute pen
sub orice așteptări, întreprinderile
tru
acest cincinal, la ora actuală, adi
piscicole. din județele Giurgiu (care
că Ia jumătatea perioadei, doar 3 000
realizează doar 15 la sută (lin plan 1),
ha produc pește. Se vor lua măsuri
Galați, Botoșani, Suceava, Teleor
pentru menținerea și sporirea rezer
man și Vraiicea, care dispun de o
velor naturale de hrană in bazinele
bună bază materială — suprafețe pis
piscicole ; totodată, pentru sporirea
cicole, material de populare, forță de
producției la hectar, se va asigura
muncă ? Printr-o mai mare strădanie
hrânirea artificială suplimentară, cu
în popularea cu soiuri de pește neconfuraje,
a peștelui, organizarea de fer
sumatoare de furaje, respectarea teh
me model, aplicarea unor tehnologii
nologiilor, buna întreținere a bazine
Ion TEODOR
noi — creșterea peștelui in viviere
lor s-ar fi putut evita neajunsurile
Dumitru PRUNĂ
flotabile instalate in lacurile de acu
generate de lipsa furajelor concen
mulare, utilizarea apelor calde, folo
trate. Carențele de ordin organizato
sirea unor sisteme de mașini moder
ric, lipsa unui control activ, eficient
ne pentru mecanizarea lucrărilor și
au stat, de asemenea, la rădăcina
t
creșterea
eficienței activității din în
acestor nerealizări. de care trebuie să
treprinderile piscicole. O atenție mai
recunoaștem in mod autocritic și noi,
marc va fi acordată lacurilor dc acu
cei din centrală, ne facem vinovati.
mulare din zonele dc deal și dc șes,
Nu este mai puțin adevărat că și
care vor fi repopulate anual, iar in
unele organe locale nu au manifestat
apele de munte se vor înmulți păstrăinteresul cuvenit față de problema
văriile. Un aport important este de
atit de importantă a amenajării de
așteptat
și din partea cercetării știin
| pepiniere și bazine piscicole. Investi
țifice in obținerea unor soiuri de
țiile stabilite pentru acest an nu se
pește de mare productivitate; în defi
vor realiza datorită neglijării acestor
nitivarea și extinderea tehnologiilor
șantiere, e drept, mai mici, dar nu
moderne, în valorificarea terenurilor
mai puțin importante decit. altele,
sărăturate etc. Realizarea prevederi
aflate in execuția întreprinderilor
lor din program este puternic susți
județene de profil — îndeosebi in ju
nută și prin volumul de investiții :
dețele Suceava, Călărași, Vaslui, Bu
peste 5 miliarde Iei.
zău. Consecința acestor nerealizări
L in investiții : suprafețele ce trebuiau
tn concluzie, se poate afirma că
există toate condițiile pentru ca spo
amenajate nu au intrat in producție
rul de producție, de 3,1 ori pină in
la termen.
1985, față de 1981, să se realizeze. De
Citeva cuvinte aș adăuga și despre
pinde
de seriozitatea și perseverența
ceilalți deținători de suprafețe pisci
tuturor celor care lucrează in acest
cole. Se simte, în mod acut, nevoia
domeniu, in primul rînd al întreprin
sporirii preocupării consiliilor popu
derilor piscicole, al căror rol trebuie
lare județene, a tuturor factorilor
să crească, de sprijinul organelor lo
locali pentru valorificarea superioară
cale, de întărirea controlului Ia toate
a fiecărui metru pătrat de luciu de
eșaloanele ca producția de pește pla
apă. Există circa 10 000 de hectare
nificată să fie obținută, in avantajul
dispersate in suprafețe mici, dar care
bunei aprovizionări a populației.
pot fi amenajate cu forțe proprii și
In colierele de extracție la suprafață a lignitului din codrul Combinatului minier Rovinari, care alimentează termocentrala din această zonă, se fac eforturi
populate cu pește. Cea mai mare par
Convorbire realizată de
susținute pentru sporirea cantitativă și îmbunătățirea calității cărbunelui livrat. In fruntea acestei întreceri se situează cariera Girla (in imagine), de unde
te — adică peste 9 000 ba — se află
pină ieri s-au expediat la termocentrala Rovinari 61 000 tone d i cărbune peste prevederile de plan ale lunii octombrie
Rodica ȘERBAN
în proprietatea cooperativelor agri
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Coincidența a făcut ca tinerii
soți Raia și Dumitru Codreanu
din orașul Drăgășani să se an
gajeze in muncă in aceeași zi și
la aceeași oră.
Asta ■ s-a intîmplat cu' 40 de
ani în urmă. Timp in care soții
Codreanu și-au ciștigat stima Și
prețuirea colectivelor in care au
muncjt cu pasiune și dăruire.
Și tot coincidența a făcut ca,
după 40 de ani — aflăm din ga
zeta vîlceană „Orizont" — soții
Codreanu să iasă la pensie tot
in aceeași zi și la aceeași oră.
La felicitările și cuvintele de aleasă cinstire rostite de colegii
de muncă, le adăugăm și pe ale
noastre, însoțite de tradiționalul
„La mulți ani, cu sănătate !“.

Cine vrea
un cascador?
De baștinâ din Chieșd—Sălaj
și de profesie electrician, Vasile
seară atit
Tăut a_ zăbovit
_____ intr-o
de mult la un „pahar de vor
bă", incit la plecare pas de te
mai ține pe picioare. S-a ridicat
el copăcel și a făcut un pas, apoi încă unul, că parcă era un
prunc care abia invăța să mear
gă. In sfirșit, cu chiu, cu vai, a
vrut să treacă drumul, dar n-a
mai ajuns pe partea cealaltă,
pentru că o limuzină l-a lovit
in plin și V. T. a ajuns la spital.
Dar aflăm din gazeta „Năzuin
ța" că la spital lui V.T. nu i
s-au găsit decit niște simple julituri la piciorul sting. In schimb
limuzina s-a „șifonat" rău de
tot : bara de protecție indoită,
radiatorul spart, parbrizul spart,
capota indoită...
N-aveți nevoie de-un casca
dor ?

„Lordul John"
din... Ivănești
Nu știm dacă Viorel Enuță din
Ivănești—Vaslui o fi citit sau nu
in viața lui pățania lordului
John din poezia lui Coșbuc. Cu
siguranță insă că a citit consem
nată in gazeta județeană „Vre
mea nouă" propria lui ispravă.
Auzind el, Viorel, că un consă
tean de-al său se dă drept tare
și mare la întrecerile de trintă, l-a
provocat să-și încerce puterile.
Cei doi s-au dezbrăcat de hai
ne și au început trintă dreaptă.
Atit de tare se stringeau in bra
țe, că le trosneau toate oasele.
Dar asemenea lordului John,
Viorel a ieșit din dispută văitindu-se de șale. Supărat foc, i-a
luat haina rivalului, a rupt-o la
sănătoasa și n-a mai putut fi
oprit decit de miliție.
Și Vidrei, bietul de el, nu era
nici măcar lord...

0-3 pentru ei
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In cadrul campionatului jude
țean Tulcea de fotbal s-au intilnit la Cataloi echipa locală și cea
din Frecăței. Mai buni, oaspeții
din Frecăței au ciștigat cu 2—0.
După meci, arbitrul Nicolae
Paraschivoiu află, „la un pahar
de vorbă", că echipa. din
Cataloi, gazda care fusese învin
să, are mare nevoie de 2 puncte.
„Se aranjează !“ — le promite
Paraschivoiu și așterne pe
foaia de arbitraj, negru pe alb:
„Rezultatul de 2—0 a fost viciat
de suporterii veniți de la Frecă
ței, care au invadat terenul și
numai de teama lor am validat
golurile". Comisia județeană
— aflăm din gazeta „Del
ta" — a omologat rezultatul de
3—0 pentru, Cataloi. Sesizări, reclamațli, contestații. Cercetări,
investigații, -concluzii: arbitrul a
mințit și n-a mințit prima dată.
Fapt pentru care a fost exclus
definitiv din arbitraj.
Cine are fluier de fluierat și
urechi de auzit...

Drept în
prăpastie
Spre seară, un subinginer de
la întreprinderea minieră Baia
__
T_ _a __
Borșa
luat în autoturismul
personal încă patru colegi de
muncă. Oamenii s-au bucurat
că vor ajunge mai repede acasă,
la familiile lor. Dar iată că, pe
drum, intr-o curbă periculoasă
și învăluită în ceață, autoturis
mul a părăsit șoseaua si a căzut
intr-o prăpastie.
Urmările le-am aflat din zia
rul județean maramureșean
„Pentru socialism". In timpul
rostogolirii pe un versant abrupt,
patru din ocupanții mașinii, in
tre care și posesorul acesteia,
au fost proiectați afară, unul
după altul, fiind accidentați, li
nul singur, I. Danciu, inghemuit
de frică pe canapea, a parcurs
Cu mașina dată de-a berbelea
cul întregul traseu, pini jos, in
prăpastie, la o adincime de 230
de metri. Și — culmea ! — el a,
fost și cel mai puțin vătămat
dintre toți!
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Petre POPA

Personalitatea unui eveniment cultural
Printre formele mișcării artistice
cu o mare putere de fascinație asu
pra amatorilor teatrul ar trebui,
probabil, înscris pe unul din pri
mele locuri. A te ascunde ori a te
recunoaște în chipul altuia este o
formă de travestire ce exercită o
imensă seducție : probabil că ea
explică „pasiunea" de care vor
besc în special amatorii transfigu
rați de emoția jocului și încîntati
de a fi fost cîteva ore Vlaicu Vodă
sau Mihai Viteazul, Mircea cel
Bătfîn sau Matei Basarab. Numă
rul amatorilor de a îmbrăca hai
nele grele ale acestor ilustre per
sonaje a crescut enorm în ultimii
ani, astfel incit la încheierea ulti
mei ediții a Festivalului national
„Cîntarea României" se putea eva
lua că din cei peste trei milioane
de artiști amatori, un imens număr,
făcînd parte din 17 000 formații,
s-au consacrat teatrului.
Dacă s-ar face însă o evaluare a
numeroaselor manifestări culturalartistice desfășurate in tara noastră
sub numele de „festivaluri" mai
mult sau mai puțin teatrale, atunci,
desigur că, eliminînd destul de
multe acțiuni improvizate, banale,
alcătuite sub presiunea nefastă a
grijii de a raporta cit mai multe
cifre, un festival de teatru istoric
cum este cel de la Tîrgoviște
(„Permanență materială și spiri
tuală") ar trebui reținut, recoman
dat ca formă viabilă și, firește,
consolidat și înnoit an de an. Este
o idee fericită de a face un festi
val de teatru istoric tocmai aici,
la Tîrgoviște, orașul pe ale cărui
alei și străzi ar trebui să ne întîlnim zilnic cu treizeci și trei
de statui ale marilor voievozi ro
mâni, de la Mircea și Mihai, la Ma
tei Basarab și Brâncoveanu. Dar
pentru acest tip de festivă! artistic
pledează nu numai numărul voie
vozilor iluștri ce au vegheat din
Turnul Chindiei asupra liniștii ora
șului și țării, dar și mărețele um
bre ale unor tot atit de iluștri
scriitori : sînt, mai întii, pașoptiș
tii Heliade Radulescu, Ion Ghica,
Gr. Alexandrescu, apoi Iancu Văcărescu sau, ca să ne apropiem de
zilele noastre, Brătescu-Voinești
(în casa căruia .un „muzeu al scrii
torilor" ar merita o descriere apar
te). Să mai amintim „muzeul tipa
rului" și casa Pătrașcu spre a da
o imagine, incompletă, a istoriei și
culturii ce pot fi intîlnite de ori
cine la Tîrgoviște. Iată de ce cred
că un festival de teatru istoric în
acest oraș nu înseamnă doar cîteva
zile de spectacole la casa de cul
tură, ci cu mult mai mult : o săr

bătoare înaltă a istoriei și culturii
în cursul căreia să ne putem întilni cu întregul tezaur istoric și
artistic al acestui oraș. Căci dacă
pe scenă răsună în frumoasă ex
presie gîndul înfiorat de grija țării
al bunului gospodar Matei Basarab,
„domnul tiparului", ar fi frumos ca
însuși „muzeul tiparului" să se în
fățișeze într-o haină sărbătorească.
„Muzeul scriitorilor", la rîndul său,
să găsească forma unor activități
capabile să lase amintiri de
neșters localnicilor și vizitatorilor,
iar „casa Pătrașcu" să-și deschidă
și ea porțile cu o prezentare spe
cial gindită pentru zilele aceluiași
„festival de teatru istoric". Acest
eveniment cultural ar putea deci
să convoace nu numai echipele de

Basarab, de la a cărui urcare pe
tron se împlinesc 350 de ani. Insă
marea surpriză a manifestării au
furnizat-o cele două echipe sătești,
din Gelu — Satu Mare și Săliște —
Sibiu, care au oferit o elocventă
demonstrație de înaltă valorificare
a tradițiilor într-o impresionantă
formulă de teatru istoric de sor
ginte folclorică. „Roata roților" este
un scenariu ingenios alcătuit de
poetul Ion Vădan (Satu Mare) din
balade locale și documente extrase
din masiva monografie a acad.
David Prodan despre „crăișorul
Horea". Spectacolul țăranilor din
comuna Gelu — veniți direct de la
culesul porumbului — a fost im
presionant și convingător prin fac
tura lui de o mare și rafinată sim

însemnări despre Festivalul-concurs
de teatru istoric de la Tîrgoviște
amatori din diverse colțuri ale ță
rii, dar și, în primul rind, marile
resurse locale de cultură și istorie,
să învie într-o manifestare cu ade
vărat memorabilă, într-un eveni
ment cultural cu personalitate
distinctă un trecut cu care aceste
locuri au a se mîndri alături de
prezentul lor strălucit. Aceasta
cred că ar fi ambianța, atmosfera
sărbătorească și elevată a unui
festival de teatru istoric Intr-un
oraș ale cărui „resurse locale" de
artă, istorie și civilizație româ
nească reprezintă un imens poten
țial educativ. Aceste „resurse" ar
deveni astfel un capital moral viu
și nu ar rămîne doar obiective tu
ristice de interes cultural-istoric.
Festivalul propriu-zis, o excelen
tă manifestare al cărei merit re
vine în ■ întregime activului cultu
ral local, a adus la rampă echipe
din București, Turda, Cîmpia Turzii, Cluj-Napoca, Medgidia, Satu
Mare, Săliște și Tîrgoviște. Alături
de piese scrise de dramaturgi cunoscuți (Dan Tărchilă : „Mitralie
ra", interpretată cu multă dăruire
de clubul Gloria din Tîrgoviște ;
Virgil Stoenescu : „Diplomatul",
piesă-document despre N. Titulescu, interpretată frumos de casa de
cultură din Medgidia), am avut sur
priza de a-i vedea pe membrii
teatrului popular „Tony Bulandra"
din Tîrgoviște jucînd textul unui
autor local, Aurel Trandafir. Piesa
acestuia, „Liniștea", ni-1 prezintă,
într-o frumoasă evocare, pe Matei

plitate : erou de baladă mioritică,
acest Horea încarnează o viziune
autentic populară, credința celor
mulți într-o dreptate pe care nu o
poate face decit cineva dintre ei și
în numele lor. La rindul său, „Șe
zătoare la Săliște în 1877“ aduce in
actualitate (datorită învățătoarei
pensionare Maria
Costăchescu)
tradiția frumoaselor acțiuni patrio
tice ale „Reuniunii de cintări" din
Săliște (care-și va sărbători suta
de ani de la naștere în 1983). Evo
carea contribuției ardelenilor la
cucerirea independenței în 1877 se
bizuie, între altele, pe intonarea
unor cîntece patriotice larg cunos
cute la vremea lor, aproape uitate,
din păcate, astăzi : un emoționant
„Cîntec al Iancului", o altă piesă
cîntată de compania de lăncieri
cînd s-a alăturat oastei lui Avram
Iancu la 1848, o doină și un cîntec
despre Mircea cel Bătrîn, toate ab
solut remarcabile, ,de o prospețime
cuceritoare și cu un vibrant con
ținut patriotic.
Festivalul de teatru istoric din
Tîrgoviște se menține, sub rapor
tul repertoriului, la un bun nivel
artistic (dacă exceptăm cîteva piese
care nu meritau deloc investiția de
pasiune și talent ale amatorilor: dar
nu au ei oare dreptul de a fi mai
activi în alegerea repertoriului, de
a refuza lucrările slabe, născute
din condeiul' unor veleitari 7 ! De
ce să-și irosească timpul, pasiunea,
devotamentul dezinteresat pentru
această artă jucînd ceea ce, după

i
I ORIENTAREA PROFESIONALA A ELEVILOR
î

I
I
I
R

i

1

i
I

I

I
i

Sfada buruienilor
Sub acest titlu, gazeta „Stea
gul roșu" din Giurgiu publică o
scenetă de... pomină. Locul ac
țiunii ; Vinătorii Mari. La ridi
carea cortinei, Neghina, Pălămida și Mătrăguna sînt
profund afectate de ceea ce s-a
intîmplat cu președintele C.A.P.
Vinătorii Mari, Radu Grigore.
Pe baza dispoziției președintelui,
magazinerul Marin Costea i-ă
dat pădurarului Ion Dinu 20 de
saci de grîu încasînd dintr-un
condei 6 000 de lei. Aflind de is
prava respectivului președinte
— care a fost destituit din func
ție — ca și despre cea a compli
cilor săi, obștea satului a spus
că s-au dovedit „niște buruieni".
De unde și îngrijorarea Neghi
nei, Pălămidei și Mătrăgunei,
care s-au simțit, peste noapte,
eclipsate in faima lor.

NOTE DE LECTURĂ

I
I
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-un act tie mare însemnătate tnfcă
și patriotică^
Carențelor și deficiențelor care se
manifestă în orientarea școlară (pro
fesională) din școlile noastre și care,
in final, pot îmbrăca forma unor dis
cordanțe între cerințele societății și
opțiunile elevilor (părinților) li s-au
căutat și li se caută explicații. Ast
fel. s-a considerat că nu există o su
ficientă pregătire și preocupare a
cadrelor didactice pentru orientarea
școlară și profesională, că familia,
prin intervențiile ei, distorsionează
uneori munca desfășurată de cadrele
didactice în acest sens, că activita
tea de informare profesională nu este
destul de bine organizată ș.a.m.d.
Fără îndoială că cele de mai sus au
constituit și constituie cauze ale ne
reușitelor în orientarea școlară și
profesională. O analiză mai temei
nică va învedera însă că toate aces
tea au la bază o cauză mai generală :
concepția despre valoare a celor im
plicați în activitatea de orientare
(elevi, părinți, profesori ș.a.).
Opțiunea pentru o profesiune, ca
act final al procesului orientării, este
determinată de dorințele, interesele,
preferințele, aspirațiile și idealurile
pe care am reușit să i le formăm
elevului. în acțiunea de orientare se
merge cu analiza pînă la aceste va
riabile psihice. După părerea noastră,
procesul analizei trebuie adînclt, căci
aceste variabile psihice au ca fer
ment generator valoarea, sau mal
bine zis valorizarea, adică atitudi
nea celor în cauză față de valoare ;
această’ atitudine este în fond rezul
tatul unui act apreciativ, al unei ju
decăți de valoare pe care am reușit
s-o formăm elevilor față de profe
siile pe care le recomandăm.
y
La vîrsta preadolescentei și mat
ales la adolescență, in structurile
psihice își face loc ideea de valoare.
Adolescentul simte nevoia de a emite judecăți de valoare și o face
chiar dacă uneori utilizează în acest
scop un argou teribilist : „formida
bil", „fain", „colosal" etc. Toate aceste expresii traduc atitudinea Iul
față de valoare, nevoia de a formula
aprecieri de valoare.
în aceste condiții psihologice, do
rințele, preferințele, interesele, as
pirațiile și idealurile sale profesio
nale au Ia bază o valoare. Totul este
să reușim ca intre valorile necesare
societății în epoca dată și valorile
opțiunilor elevilor (părinților) să
existe concordanță. Căci neconcordanța dintre opțiunile școlare (pro
fesionale) ale elevilor (părinților) șl
cerințele societății este generată de
neconcordanța dintre valorile apre
ciate de unii șl valorile solicitate și
apreciate de alții. Neluîndu-se în
seamă acest lucru, întreaga acțiune
de orientare școlară (profesională) e
pîndită de eșec ; iar acest eșec are
sursa in procesul de formare în pa
ralel a două atitudini față de va
loare.
în timp ce școala, prin mijloace
educative, este preocupată de a for
ma elevilor o atitudine pozitivă față
de valorile necesitate de societate în
acel moment istoric, îndemnîndu-i
să îmbrățișeze acele profesiuni pen
tru care au aptitudini, chemare și o
pregătire adecvată, familia sădește
cu sirguință în conștiința copilului
ideea unor profesiuni cu valori „ren
tabile" : „retribuție mare și muncă
puțină", „să fie bănoasă", „să fie

aproape de casă", „să fie ușoară", „să
fie căutată", „să fie curată" etc. în
asiduitatea părinților pentru cultiva
rea la copii a unui atașament pentru
asemenea „valori"
nu-și mai gă
sește loc întrebarea : „are fiul (fiica)
meu (mea) înclinații, aptitudini și
pregătirea necesară pentru meseria
pe care o recomand ?“ Și cu atît mai
puțin se întreabă : „are societatea
locuri suficiente pentru o asemenea
profesiune ?“
,
Se naște întrebarea : de ce siste
mul valoric promovat de părinți are
efecte sporite asupra actului opțio
nal al elevului și nu cel promovat
de școală ? Pentru că resorturile afective pe care părinții le așază la

OPINII
Conf. dr. Ion DRĂGAN
Universitatea din Timișoara
temelia procesului de formare a unei
atitudini valorice față de viitoarea
profesie sînt mai puternice decit re
sorturile (argumentele) pe care le
utilizează școala în același scop. Fără
îndoială că la formarea atitudinii
față de valoare iau parte toate resor
turile vieții sufletești, dar afectivi
tatea devine hotărîtoare cînd e vorba
de anii romantici ai adolescenței.
Idealurile, aspirațiile, precum și do
rințele și interesele care ne „mînă"
spre ele se construjesc numai pe un
suport de valori, dar la temelia acestui suport stau sentimentele care
le dau vitalitate și robustețe.
în munca educativă pe care școala
o are de dus. mai ales cu părinții,
problema esențială va trebui să fie
aceea a schimbării atitudinii părin
ților față de valoare. Dacă școala va
reuși să le demonstreze părinților
că în actul orientării suprema valoa
re e însăși personalitatea reușită a
fiului (fiicei) lor înseamnă că a por
nit pe drumul cel bun.
Tendința de a sacrifica valorile
spirituale și morale de dragul unor
valori economice („cîștig bun", „me
serie ușoară" etc) nu poate fi decît
dăunătoare, nu numai societății, ci
și individului, care se dezumanizea
ză în fuga după asemenea „valori".
Fără îndoială că valorile mate
riale (economice, pragmatice) nu

trebuie puse în contradicție cu valo
rile spirituale (morale, estetice, ju
ridice etc), ci armonizate. Nu este
deci vorba de. a crea supremații va
lorice, ci de a ie promova pe acelea
pentru care copilul este pregătit și
care au cerere mai mare pe piața
muncii. Căci ce folos că am promo
vat o valoare pe care, deocamdată,
nu o solicită nimeni ? Pentru a da
caracter ilustrativ afirmației noas
tre să amintim aici faptul că numă
rul de pianiști solicitați de socie
tate nu este nici pe departe apro
piat de cel al constructorilor. Se
naște întrebarea : ce va face iubi
torul de muzică (și talentatul) dacă
i se cere să se facă constructor ? Va
cinta in timpul său liber, va înființa
o orchestră, va audia concerte
ș.a.m.d. Cu un cuvînt, își va putea
satisface din plin nevoia de muzică
fără a fi, neapărat, profesionist. Bi
neînțeles. este vorba de marea masă
a „talentaților" la muzică. Dar dacă
ne aflăm îh fața unui caz de excep
ție (acestea sînt totuși mai rare !),
ar fi păcat să fie „sacrificat" de
dragul necesităților, fie ele și de
construcție. Aserțiunea se poate ex
tinde la toate profesiile suprasolici
tate de individ și mai puțin solici
tate de colectivitate. Chiar toți care
se... înghesuie la stomatologie au
„aptitudini speciale" pentru o ase
menea profesie ? Dar numărul mare
al candidaților la științe juridice să
fie oare direct proporțional cu nu
mărul talentaților" in „arta" pledoa
riei ? Nici pe departe ! Rațiunile
sînt de altă „natură valorică", după
cum am văzut mai sus. Și-atunci de
ce să ne mirăm (dar mai ales părin
ții) de numărul mare al respinșilor
la admitere sau al nereușiților la
„examenul vieții" ?
Dacă in sistemul mobilurilor care
determină aptitudinile, opțiunile școlare-profesionale, valoarea ocupă o
poziție-cheie, atunci întreaga muncă
educativă în acest domeniu trebuie
orientată spre formarea la elevi și la
părinții lor a unui sistem de valori
adecvat structurii noastre sociale,
cerințelor economiei și culturii noas
tre socialiste. Și-atunci disproporția
dintre cele două piramide — cea a
opțiunilor profesionale și cea a ce
rințelor societății — va scădea, pînă
la anulare. Ceea ce este de dorit
pentru o societate rațional constru
ită — societatea socialistă.

cum mărturiseau, nici lor înșile nu
le place !). Desigur, sînt necesare o
serie de îmbunătățiri : asigurarea
de către organele locale a condiții
lor pentru ca el să ofere și o in
struire metodică a instructorilor
județeni (din Dîmbovița, la simpo
zionul final, au fost „mobilizați"
doar doi instructori !), atragerea
unui public mai numeros (e păcat
că la o serie de spectacole foarte
bune, cu up autentic și emoționant
conținut patriotic, capabile să în
flăcăreze cu adevărat inimile, nu
se afla în sală și un număr cores
punzător de spectatori, pe lingă
juriul alcătuit din prestigioși oa
meni de teatru : Ion Zamfirescu, Ion Marinescu, Virgil Brădățeanu. Dan Tărchilă, Virgil
Stoenescu, Paul Cornel Chitic, Mi
hai Dimiu ș.a.), un control mai ri
guros din partea celorlalte comi
tete județene de cultură și educație
socialistă asupra repertoriului pro
priilor formații (care vin cu spec
tacole, uneori bune, însă in afara
profilului acestui festival). Iată
două opinii care exprimă, credem,
direcțiile unui interes mai susținut,
în viitor, al organizatorilor :
Prof. Virgil Brădățeanu : „Am
simțit aici dăruirea amatorilor, mai
puțin pe aceea a spectatorilor șl e
păcat căci Tîrgoviștea are specta
tori minunați. Să facem așa incit
din miile de oaineni care merg pe
stadion măcar o parte să intre și în
sălile de teatru. Poate că ar fi ne
cesar să mutăm scena teatrului, ca
în antichitate, pe stadioane și să
asigurăm o înaltă calitate specta
colelor noastre".
Victor Șerban Mănescu, medic,
Medgidia : „Cred că ar fi necesa
ră o îmbogățire a repertoriului cu
piese de Iorga, Bârsan, Alecsandri
și, desigur, cu mai multe piese
scrise de dramaturgii actuali. După
opinia mea, festivalul acesta se
desfășoară pasiv : vine cine vrea,
cu ce vrea, însă, repertoriul ar tre
bui dirijat de un comandament de
pregătire a festivalului care, de-a
lungul anului, să cunoască activi
tatea teatrală a amatorilor, să pro
pună un anumit repertoriu, ținînd
o legătură permanentă cu forma
țiile teatrale așa incit festivalul
propriu-zis să ofere publicului
spectacolele cele mai bune, cele
mai semnificative. Această coor
donare și orientare permanentă ar
da acestei manifestări de la Tîrgo
viște un prestigiu și mai mare, o
personalitate și mai bine con
turată".

C. STĂNESCU

Decernarea premiului
„Perpessicius" al
revistei „Manuscriptunr
« La Muzeul literaturii române
diiu Capitală a avut loc. vineri
dimineața, festivitatea decernă
rii premiului .„Perpessicius" al
revistei „Manuscriptum" pentru
cea mai bună ediție critică ro
mânească a anului 1981. Premiul
a revenit volumului „Codicele
Voronețean", apărut în Editura
Minerva, sub îngrijirea Maria
nei Costinescu. Juriul a acordat,
de asemenea, mențiuni speciale
ediției Mihail Sadoveanu „Opere" — volumul I și loan Sla
vici „Opere" — volumul X,
stoase de aceeași editură.
Tot vineri s-a desfășurat, la
sediul muzeului. simpozionuldezbatere cu tema „Valorifi
carea moștenirii literare", reali
zat cu participarea unor cunoscuți critici și istorici literari.
(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Profil teatral — Teatrul „Mihai
Emlnescu" din Botoșani
12.10 Cultivarea limbii și literaturii ro
mâne. Corigente netrecute în ca
talog
12.35 Centre muzicale ale țării — Ti
mișoara
13,00 Tragerea de amortizare ADAS
13.10 La sfirșit de sâptămînâ B La ora
15,00 — Fotbal : Sportul studențesc
— Corvinul Hunedoara îți campio
natul național divizia A. Transmi
siune directă
18.30 Octombrie — cronica evenimente
lor politice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal ■ România In publicis
tica internațională B Sport
19.25 Carnet electoral
19.30 Teleenclclopedla
20,00 Intîlnire cu opera, opereta șl ba
letul
20.30 Film serial „Lumini șl umbre" —
episodul 28.
21.25 Do, re, ml, fa, sol, la... varietăți
22.10 Telejurnal
22.10 Să-mi cînțl cobzar... — romanțe
și cîntece de voie bună
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal B România tn publicis
tica internațională fl Sport
19.25 Carnet electoral
19.30 Cîntarea României
Toamnă românească
20.10 Portret muzical — compozitorul
Grigore Nica
21.15 Orizont tehnlco-știlnțific
21.35 Pagini din literatura muzicală de
mare popularitate
22.10 Telejurnal
22,20 Jaz în nocturnă

ROMAN1A-FILM prezintă

„Concurs"
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME
TREI

Decoruri : Călin Papură ; costume :
Irina Katz ; muzica : Adrian Enescu ; imaginea : Vlad Păunescu ; sce
nariul și regia : Dan Pița. Cu :
Gheorghe Dinică, Marin Moraru,
Ștefan lordache, Valentin Urițescu,
Claudiu Bleontz, Vladimir Juravle,
Teodor Danetti, Cătălina Murgea,
Adiiana Șchiopu, Irina Mazanitis,
Ion Cocieru, Jorj Voicu, Vasile Nițulescu, Nicolae Gheorghe. Film
realizat în studiourile Centrului de
producție cinematografică „Bucu
rești "

Investigație în mecanismul
reproducției capitaliste
contemporane
Astăzi, mai mult ca
oricind, dezvoltarea economieo-socială in
dependentă a țărilor
lumii presupune fun
damentarea și apli
carea unor aseme
nea strategii de opti
mizare a creșterii care
să permită autocentrarea și autoconcentrarea factorilor de creș
tere — ca premise in
dispensabile ale autodezvoltării. în acest
context,
înțelegerea
problemelor economi
ce actuale ale țărilor
capitaliste dezvoltate
capătă caracter de
necesitate in știința și
practica
economică,
servind nemijlocit cu
noașterii
realităților
economice, sociale in
determinarea lor cau
zală, concret-istorică.
O asemenea viziune
științifică, de largă
perspectivă, degajă lu
crarea
profesorului
univ. dr. Niță Dobrotă, care înscrie in
peisajul literaturii economice din țara
noastră un mănunchi
bogat de idei, teze
și reflecții in legă
tură cu complexita
tea mecanismului re
producției capitaliste
în epoca actuală.
Marele merit al lu
crării este de a fi
pus în balanță atît
posibilitățile reale de
care dispune capita
lismul — ca sistem so
cial-economic — cit și
limitele reale pe care
le generează propria
sa evoluție.
Reflecțiile, tezele șl
concluziile la care
ajunge autorul sînt
structurate logic în
tr-o concepție știin
țifică, unitară. Ele
sînt produsul unui
dialog îndrăzneț, viu,
dus de pe pozițiile și
in spiritul ideologiei
și practicii revoluțio
nare a partidului, a
concepției și activității
novatoare a secretaru
lui general al partidu•) Niță Dobrotă :
Reproducția capitalistă
contemporană
(Edi
tura politică).

lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de către
un cunoscător atent și
profund al fenomene
lor capitalismului con
temporan, cu alții cu
noscători ai acelorași
fenomene, dar aflați
pe poziții nu întot
deauna asemănătoare,
în esența sa, lu
crarea constituie un
model original de con
cepere,
reprezentare
și analiză a mecanis
mului reproducției ca
pitaliste contempora
ne, pe exemplul celor
mai dezvoltate țări
capitaliste, a cărui
funcție obiectiv —
maximizarea profitu
rilor și încercarea de
salvare a proprietă
ții privat-capltaliste —
este ilustrată pas cu
pas, din aproape in
aproape, de la un sta
diu la altul de dez
voltare a acestei orinduiri, cu argumente de
natură economică, so
cială și politică, inter
ne și internaționale.
/Analiza nu este și
nici nu putea fi un
scop în sine. Ea evi
dențiază, direct sau
indirect, atît avanta
jele, cit și marile li
mite ale acestui sis
tem social-economic.
Spiritul iscoditor al
cercetării și capacita
tea de analiză și sin
teză de care dă dova
dă autorul i-au permis
să înțeleagă, în pro
funzimea sa, pînă
unde poate avea im
plicații
funcționarea
mecanismului repro
ducției capitaliste con
temporane, pe cine și
cum poate afecta acest mecanism, în in
teresul cui s-a auto
reglat el mereu și în
cearcă să se adapteze
și astăzi, prin forme
și modalități dintre
cele mai complexe și
complicate.
Faptul că mecanis
mul reproducției capi
taliste contemporane
este de o imensă com
plexitate, am putea
să-i reproșăm autoru
lui că nu a cuprins șl
alte aspecte în anali
za întreprinsă. Dar

oare alegerea acestor
probleme care formea
ză modelul mecanis
mului reproducției ca
pitaliste contemporane
nu reprezintă un alt
merit al lucrării ? Noi
considerăm că da. Și
de aceea afirmăm că
sintem în fața unei
lucrări valoroase, ce
întruchipează tot ceea
ce este inaintat și
progresist și care rămine un model des
chis, conceput pe în
țelegerea faptului că
știința economică nu
trebuie să se opreas
că la nici una din
analizele întreprinse,
oricit de valoroase ar
fi ele; ea se adîncește
și se dezvoltă conti
nuu, pe măsură ce
viața îi pune în față
noi necesități și posi
bilități, îi cere noi al
ternative de dezvolta
re și progres.
Cartea nu se „în- ,
cheie" cu ultimul ca- ;
pitol, pentru că, în această parte a lucră
rii, autorul, prin pro
blematica abordată —
criza actuală a tipului
de reproducție gene
rat și promovat de c» '
pitalism — face ojr
gă deschidere spre
cercetări,
îndeamnă
știința economică și
pe toți cei care se ocu
pă de ea să înțeleagă
că întreaga dezvoltare
este rezultatul evolu
ției dialectice neîn
trerupte a naturii și
universului sub im
pactul muncii și gindirii omului.
Analiza mecanismu
lui reproducției capi
taliste a permis au
torului
să
funda
menteze, pe baza rea
lităților din țările ca
pitaliste
dezvoltate,
procesul obiectiv, ire
versibil, de ascuțire a
contradicțiilor econo
mice, sociale și poli
tice generate de pro
prietatea privat-capitalistă, inevitabilitatea
prăbușirii
orînduirii
capitaliste.

Lector univ. dr.
Constantin
POPESCU

„Mihai Viteazul
în conștiința europeană
în acest prim vo
lum*) dintr-o serie de
patru volume despre
Mihai Viteazul, realizat
sub egida Direcției Ge
nerale a Arhivelor
Statului și a Bibliote
cii Centrale de Stat
(apărut la Editura A. cademiei), sînt reunite
241 de valoroase docu
mente despre marele
voievod. Se află intre
acestea scrisori, hri
soave sau memorii ale
lui Mihai însuși, ală
turi de acte ce emană
de la partenerii ' din
Liga creștină, de la ad
versarii cu care s-a
măsurat în luptă ori de
la cei care, aflați mai
departe de locurile
fierbinți ale bătăliilor
sale, le înregistrează
ca fapte de seamă ale
acelui timp.
Filele volumului ne
dezvăluie inainte de
toate, in intreaga-i
frumusețe și măreție,
gindirea politică a lui
Mihai. Apare astfel
limpede că. inălțind
steagul luptei antiotomane, Mihai n-a fă
cut-o minat de ambiții
personale, ci pentru a
afirma și a apăra
drepturile și dreptățile
tării într-o vreme cind
dominația Porții ame
nința cu secătuirea, cu
istovirea acesteia. în
această luptă, socotea
Mihai, Muntenia nu
trebuia să se afle sin

gură, ci, firesc, alături
de celelalte două țări
surori. Transilvania și
Moldova. Pentru că,
așa cum spunea chiar
marele voievod, referindu-se la Muntenia
și Transilvania, aceste
țări „sînt atît de unite
și legate una de alta
incit căzind una, cade
și cealaltă și pâstrindu-se una, se păstrea
ză și cealaltă". Țintea
apoi Viteazul la coope
rare strînsă cu po
poarele vecine, stă
ruind a face pe cîrmuitorii acestora să înțe
leagă Însemnătatea ac
țiunii comune, ca și
faptul că mai ușor era
„să stingeți focul care
arde peretele- vecinu
lui, înainte ca el să vă
ajungă pe voi".
Documentele relevă
apoi eforturile, cu am
plă rezonanță interna
țională. pentru înfăp
tuirea programului po
litic al lui Mihai. De
'la Călugărenii anului
1595 și pînă la strălu
citele campanii suddunărene in urma că
rora s-a pecetluit neatîrnarea tării; de la
trecerea Carpaților in
1599 — ca un nou Han
nibal — și intrarea tri
umfală în Alba Iulia,
„scaunul crailor Tran
silvaniei", pină Ia înstăpinirea lui Mihai asupra Moldovei. înte
meiat și pe înțelegerea

*) „Mihai Viteazul în conștiința europeană, 1.
Documente externe" (Editura Academiei). Ediție
de documente întocmită de Ion Ardeleanu, Va
sile Arimia, Gheorghe Bondoc, Eugenia Ciocan,
Tahsin Gemil, Elena Moisuc, Cornelia Moraru,
Mircea Mușat, Emilia Poștărită, Maria Soveja,
Vasile Șimandan, Constantin Vlad, Mircea Voiculescu. Colectivul de coordonare : Ion Ardelea
nu, Vasile Arimia, Gheorghe Bondoc, Mircea
Mușat. Au mai colaborat : T. Bucur, V. Costake,
I. Dumitriu-Snagov, I. Gămulescu, M. Pateu, M.
Szabo, N. Trandafirescu, D. Zaharia.

I

ce o avea cu locuitorii
acesteia; de la clipele
grele de la Mirăslău și
Bucov cînd oști străine
desfac măreața înfăp
tuire și pînă în dimi
neața tragică de la
Turda, din august
1601, cind a căzut tru
pul său cel frumos ca
un copac, iar românii
au rămas săraci de
dînsul.
întreg zbuciumul unei inimi mari, adinca
frămîntare a unei con
științe lucide a timpu
lui său reînvie în pa
ginile volumului în
formulări
„Nu-mi las nim'un'ui
țara și moșia, pină' te
nu mă vor smulge ..Je
acolo, tirindu-mă de
picioare" — își rosteș
te voievodul crezul
vieții sale, dirza-i hotărîre de a sta mereu
drept pentru drepturile
țării. Altă dată își
spune dorul pentru
cimpiile muntene, afirmînd că acolo „cu o
singură arătură, îm
prăștiind sămința, ră
sare griul". Cu un alt
prilej schițează în cî
teva cuvinte întreg
tragismul confruntării
sale cu un imperiu în
tins pe trei continenite : „M-am apucat să
ridic această mare
greutate cu această
țară săracă a noastră
ca să fac un scut al
intregii lumi creștine".
Oglindă a ecourilor
europene ale înfăptui
rilor lui Mihai. fereas
tră
deschisă
spre
frămintările
marelui
domnitor, volumul de
față răspunde nevoii
mereu actuale de a-1
cunoaște mai profund,
de a-1 înțelege mai
bine pe făuritorul pri
mei noastre uniri.

Silviu ACHIM

A APĂRUT ÎN LIBRĂRII:
Editura politică
• Dumitru Fundătură. Gheorghe
Bășanu: „Aprovizionarea tehnicomaterială in industrie".
• E. Gliick, Al. Roz: „Aradul
muncitoresc".
• Ion Ilincioiu: „Țăranii, pămintul și moșierii în România.
1864—1888".
• 6 Martie 1945. Masele populare
— forța hotărîtoare în instaurarea
puterii revoluționar-democratice a
muncitorilor și țăranilor (sub egi
da Institutului de studii istorice și
social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R.). Autori: Ion Alexandrescu,
Mihai Fătu, Ștefan Lache, Paraschiva Nichita. Gheorghe Țuțui. Gheor
ghe Zaharia.

Editura Academiei
• „Documente privind revoluția
de Ia 1848 în țările române". Seria
C. Transilvania. Volumul III (30 aprilie — 14 mai 1848). Volum reali
zat de Institutul de istorie și ar
heologie din . Cluj-Napoca sub re
dacția acad. Ștefan Pascu.
® Luiza Sefche, Mircea Seche.:

Dicționarul de sinonime al limbii
române.
9 Mircea D. Matei. Emil I. Emandi : „Habitatul medieval ru
ral din Valea Moldovei și djn ba
zinul Șomuzuiui Mare (secolele
XI—XVII).
• Mihail Kogălniceanu : „Opere.
IV. Oratorie II (1864—1878). Partea
a IH-a. (1870—1874). Text stabilit,
introducere, note și comentarii de
Georgeta Penelea.
• „Fontes historiae daco-romanae“. Volumul IV. Scriitori și acte
bizantine (secolele IV—XV). Publi
cate de Haralambie Mihăescu, Radu
Lăzărescu. Nicolae Șerban Tanasoca, Tudor Teoteol.
Editura Militară

• Dr. Nicolae Stoicescu : „Matei
Basarab" (in seria „Domnitori și
voievozi).
® Col. (rez.) dr. Victor Atanasiu :
„Bătălia din zona Sibiu-Ciineni.
• Carl von Clausewitz : „Despre
război" (traducere din limba ger
mană).
® K. K. Rokossovski : „Datoria
ostășească. Memorii de război"
(traducere din limba rusă).
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SOSIREA IN CAPITAEÂ A TOVARĂȘULUI YASSER ARAFAT Cronica zilei

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID

Cu ocazia alegerilor legislative din Spania, îmi face deosebită plăcere să
vă adresez dumneavoastră și poporului spaniol prieten, in numele meu și
al poporului român, sincere felicitări pentru victoria obținută de forțele
democratice.
îmi exprim încrederea că, In spiritul înțelegerilor și convorbirilor pe
care le-am avut cu prilejul vizitei de stat efectuate în Spania, raporturile
dintre România și Spania se vor amplifica în continuare pe multiple planuri,
in folosul celor două națiuni, al păcii, securității și colaborării in Europa și
în lume.
Urez poporului spaniol să obțină noi succese pe calea progresului și
bunăstării.

La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, vineri
a sosit în Capitală tovarășul Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.
La aeroportul Otopeni, oaspetele a
fost salutat de tovarășii Ion Dincă.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Miu

Dobrescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar ai
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul
afacerilor externe, de alte persoane
oficiale.
Au fost de față Khaled El-Sheikh,
reprezentantul permanent al O.E.P. la
București, alți membri ai reprezen
tantei.
(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului FELIPE GONZALEZ
Secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

Stimate tovarășe secretar general,
Victoria Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol în alegerile parlamentare
de la 28 octombrie îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele
poporului român și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele
mai calde urări, iar poporului spaniol prieten multă prosperitate și pace.
Succesul obținut de Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, sub conducerea
dumneavoastră, constituie un eveniment de mare însemnătate în viața politică
și socială spaniolă, în adincirea democrației, în întărirea independenței
Spaniei, pentru pace, destindere, colaborare și progres în Europa.
îmi amintesc cu multă plăcere de irjtilnirile și convorbirile pe care le-am
avut împreună la București și la Madrid și îmi exprim convingerea că vom
conlpcra și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor prietenești dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, pentru promovarea
și extinderea raporturilor politice, economice, tehnico-științifice și în alte
domenii dintre România și Spania, spre binele ambelor noastre popoare, al
cauzei păcii, independenței, securității și colaborării în Europa și în întreaga
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

în

31 octombrie; „ZIUA MONDIALĂ A ECONOMIEI"
în cadrul manifestărilor prilejuite
de ..Săptămina economiei" — 25—31
octombrie 1982, miine se sărbăto
rește în întreaga țară „Ziua mon
dială a economiei".
Organizată din anul 1924 la Con
gresul mondial al caselor de econo
mii care a avut loc la Milano.
„Ziua mondială a economiei" s-a
înscris de atunci cu regularitate și
de la an la an. încărcată, cu noi
semnificații, printre acțiunile ini
țiate de numeroasele țări ale lumii,
sub semnul colaborării între dife
ritele case de economii. în vederea
răspîndirii spiritului economiei, a
găsirii unor noi forme de atragere
a populației spre economisirea or
ganizată. spre păstrarea rațională și
eficientă a rezervelor bănești per
sonale.
în țara noastră, unde spiritul de
prevedere și economie constituie
caracteristici proprii și definitorii
ale întregului popor, această sărbă
toare a prietenilor economiei s-a
extins în cadrul unei săptămîni în
tregi, devenind, după cum este bine
cunoscut, tradiționala „Săptămînă a
economiei" — ultima zi, 31 octom

brie, a acesteia coincizînd cu „Ziua
mondială a economiei".
în prezent, la a XXVI-a ediție a
sa. „Săptămina economiei" mar
chează printre altele și dezvoltarea
acțiunii de economisire la C.E.C.,
care, fără îndoială, are Ia bază atit
factorii obiectivi : creșterea conti
nuă a veniturilor bănești ale popu
lației. sporirea permanentă a fon
dului de mărfuri de larg consum,
îndeosebi a bunurilor de valoare
mai mare și de folosință îndelunga
tă. asigurarea a numeroase drepturi
și avantaje pentru toți depunătorii,
ea și unii factori subiectivi, printre
care si creșterea continuă a încre
derii populației în Casa de Econo
mii si Consemnațiuni, instituție
prestigioasă cu o activitate de
aproape 120 de ani.
Acțiunea de economisire Ia
C.E.C. are un pronunțat caracter de
masă. fapt ilustrat și de cele
aproape 20 de milioane de librete
de economii existente în prezent
asupra populației, revenind un li
bret la 1,2 locuitori, față de anul
1970. cînd proporția era de 1 libret
de economii Ia 3 locuitori.

’ditura politică a apărut:

Prezentare^ de condoleanțe la Ambasada P. P. Benin

NICOLAECEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R.
din 20-21 octombrie 1982

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație

Circulația în condiții de ceață...
Deși vremea continuă, în general,
Să rămînă frumoasă, în anumite zone
ale țării, în special seara și dimi
neața, se semnalează Ceață și averse
de ploaie. De aici, necesitatea ca șo
ferii profesioniști și amatori să-și
adapteze maniera de deplasare în
funcție de condițiile concrete meteorutiere. Din păcate, nu lipsesc ex
cepțiile nedorite. Mai există șoferi,
căruțași, bicicliști și pietoni care
ignoră condițiile meteorutiere schim
bătoare de la o perioadă la alta a
zilei sau de-a lungul traseului stră
bătut. Aceasta constituie, la ora ac
tuală, principala sursă generatoare de
accidente. Un exemplu tipic este
cazul șoferului aflat la volanul auto
turismului l-TR-3692 care circula într-una din aceste dimineți pe șoseaua
spre portul din Turnu Măgurele. Deși
drumul era umed Și alunecos, iar
vizibilitatea redusă din pricina ceții,
nu a micșorat viteza pînă la nivelul
care să-i asigure stăpînirea ma
șinii. Scăpată de sub control, ma
șina a intrat în derapaj și s-a izbit
de un copac de pe marginea drumu
lui. Un alt caz s-a petrecut în zona
satului Lanurile, județul Constanța.
Tractorul rutier 41-CT-8188. cu două
remorci, a fost virat atit de brusc la
stingă, W-fXo intersecție acoperită cu
mîzgă, uicît ultima remorcă a de
rapat șl a lovit patru persoane care
aștepz'țu pe marginea drumului,
două dintre ele nemaiputind fi sal
vate. Tragic a fost și accidentul pro
vocat de automobilistul maramure
șean Gheorghe Pop. Conducînd pe
timp de noapte și ceață, oboseala l-a
adormit la volan și mașina a intrat
într-un pom. Soția sa și-a pierdut
viața.
în cazul deplasărilor pe distanțe
mai mari, chiar dacă la plecare
timpul este frumos, spiritul preven
tiv trebuie să îndemne conducătorii
auto să aibă în vedere posibilitatea
întîlnirii unor condiții meteorutiere
nefavorabile și să adopte, în conse
cință, o conduită potrivită împrejură
rilor respective pentru a ajunge cu
bine la destinație.

...și pe timpul nopții
în medie, 75 la sută din acciden
tele rutiere care au loc în această
perioadă se produc în orele de vizi
bilitate redusă. Dar cauza acestor ac
cidente nu rezidă în vizibilitatea scă
zută, ci în subaprecierea de către
unii participanți la trafic a efectelor
întunericului. Cind circulă pe timp de
noapte, unii conducători auto se ba
zează în exclusivitate pe puterea de
iluminare a farurilor, ignorînd două
aspecte esențiale : a) chiar și cele mat
intense lumini ale farurilor nu oferă
decit o mică parte din vizibilitatea
zilei ; b) participanții la trafic care'
apar din părțile laterale ale drumu
rilor (pietoni, bicicliști, căruțași) nu

• APA MAGNETIZATĂ ASIGURĂ UN SPOR
SUBSTANTIAL DE RE
COLTĂ. La această concluzie

pot fi sesizați de șofer decît abia
atunci cînd intră în conul de lumină
al farurilor, deci la o distanță relativ
mică de autovehicul. Din păcate,
există încă destui bicicliști și căruțași
care circulă noaptea cu vehiculele
nesemnalizate, astfel încît observarea
lor de către șoferi devine deosebit de
anevoioasă. Derutante sînt pe întu
neric și depășirile, in ceea ce pri
vește aprecierea distanței la care se
află autovehiculele ce se apropie din
față, cit și deslușirea bicicliștilor, că
ruțelor ori a pietonilor aflați pe '
Sensul opus de mers al autovehicu
lului angajat în depășire.
, Un alt factor însemnat în produce
rea accidentelor rutiere ce au loc
după înserare este oboseala oameni
lor aflați la volan. De aici, scăde
rea capacității de observare și de
concentrare a atenției, nesincronizarea
mișcărilor cerute de conducerea ma
șinii, iar în unele cazuri și ațipirea
la volan, cu toate consecințele, une
ori irecuperabile, care decurg de aici.
Este posibil de evitat accidentul
rutier în condiții de vizibilitate
redusă ? Răspunsul este categoric
pozitiv, cu condiția să se țină seama
de particularitățile circulației în aceste împrejurări și, pe cît posibil,
să se evite deplasările pe distanțe
mari in timpul nopții.

La Ambasada Republicii Populare
Benin la București a avut loc, vineri
după-amiază, prezentarea de condo
leanțe în legătură cu încetarea din
viață a tovarășului Adjo Boco Ignace,
fost membru al Biroului Politic al
Comitetului Central al Partidului
Revoluției Populare, fost membru
fondator al partidului și președinte
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale Revoluționare a Repu
blicii Populare Benin.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comuiiisț Român, președintele
Republicii Socialiste România, a Co-

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
După cum sîntem informați de la
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, datorită Intrării in
faza finală a lucrărilor executate la
Canalul Dunăre-Marea Neagră, începînd de la 1 noiembrie 1982 și pînă
la 31 ianuarie 1983 circulația pe ,
secția de cale ferată Medgidia VestRemus Opreanu se întrerupe. Circu
lația pe această secțiune se va efec-

vremea ,
Timpul probabil pentru Intervalul 30
octombrie, ora 20—2 noiembrie, ora
20. In țară : Vremea va a în general
frumoasă, dar răcoroasă noaptea
șl
dimineața. Cerul va fi schimbător. Vor
cădea ploi slabe, Izolate, Vînt moderat,
cu intensificări in estul țării. Tempe
raturile minime vor H cuprinse între

B Circul București (11 01 20) i Zoocirc — 16; 19,30.
B Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :

teatre

Anotimpurile mînzulul — 17.

■ Teatrul Național (14 7171,
sala
mică) : Cavoul de familie — 16; 19,30;
(sala Atelier) : Cartea lui Ioviță — 15;
Idolul și Ion Anapoda — 20; (sala
mică a Palatului) : Gimnastica senti
mentală — 19.
H Filarmonica „George Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
plan Li Mln-Qiang (R.P. Chineză) —
18.
H Opera Română (13 18 57) : Bărbierul
din Sevilla — 19.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Lec
ția de dragoste — 19,30.
B Teatrul „Lucia sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Răceala — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Interviu — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar
cu sifon — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60, sala
Teatrului „Ion Creangă") : Există
nervi — 17; 19,30; (sediu) : Arma se
cretă a lui Arhimcde — 19,30.
H Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : De ce dormi, iubito 7 —
19,30; (sala Studio) ; Sentimente șl
naftalină — 19.
B Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iui Tă
nase — 19.30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Relaxați-vă la revistă — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) ; La izvor de dor șl cîntec
— 18,30.

mitetului Central al P.C.R. au trans
mis condoleanțe tovarășii Richard
Winter, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. ministru secretar, de stat la
Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe, Virgil Teodorescu,
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe.
Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat în
cartea de condoleanțe.
(Agerpres)

cinema
B Prea tineri pentru riduri : SCALA

(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
B Probleme personale : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20.
B Pădurea nebună : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Cine iubește și lasă : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
B Femeia din Ursa Mare : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Nea Mărin miliardar : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
B Un saltimbanc la Polul Nord :
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30, STUDIO
(59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
H Așteptlnd un tren ; PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
Bl Favorlțll noștri răsfățați :
CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
E3 Jandarmul se insoară : PATRIă
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15,
a LOlek șl Bolek — 9; 11,15; 13,30;
15,30; Nu vreau să mă însor — 17,30;
19,30 : DOINA (16 35 38).

tua pe calea ferată numai între sta
țiile Remus Opreanu—Negru Vodă.
Transportul călătorilor în tranzit de
la stația Medgidia Vest la Remus
Opreanu și retur se va face în acest
Interval de timp cu mijloace de
transport în comun, fără perceperea
unei taxe suplimentare.
■5

(Agerpres)

zero șl 10 grade, izolat mal coborlte in
depresiunile muntoase, Iar
maximele
între 8 șl 18 grade. Dimineața șl seara
ceață slabă. Izolat, condiții de brumă,
La munte, la Înălțimea de peste 1800
de metri, Izolat, va ninge. In București:
Vreme în general frumoasă, dar răco
roasă noaptea șl dimineața. Cerul va
fl schimbător, favorabil ploii slabe.
Vînt moderat. Temperaturile minime
vor oscila între zero și 3 grade, Iar ma
ximele intre 15 și 18 grăde. Ceață sla
bă, dimineața, și condiții de brumă.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

B Valentina » BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
E3 Cavalerii’ teutoni :
MELODIA

(12 06 88) — 9; '42,15; 16; 19,15, GLO
RIA (47 46 75) — J9; 12,30; 16; 19,15.
B Infernul din zgtrie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19,45.
IS Atențiune, bandiți ! : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Piedone africanul : BUCUREȘTI
(15 61 54) - 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14,15;
17; 19,30, MODERN (23 71 01) — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,30.
B Antonlu și Cleopatra : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19.
H Tess : FAVORIT (45 31 70) — 9,15;
12,15; 16,30; 19,30.
B Aleargă după mine ca să te prind :
VICTORIA (16 28 79) — 9,30;
11,30;
13,30; 15,45; 18; 20.
B O fată fericită ; DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Noi aventuri pe vasul Poseidon :
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Curcubeul celor șapte speranțe :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Cursa infernală : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, PACEA (60 30 85) —
15; 17,15; 19,30.
B Degețica — 14; Dragoste la prima
vedere — 15,30; 17,30; 19,30 : VIITO
RUL (11 48 03).
B I Se spunea „Buldozerul-: COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
H In arșița nopții : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19-,30.
B Star: FLOREASCA (33 29 71) — 9;
12; 15,30; 19.
B Colosul din Rhodos : VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
E Yankeii : ARTA (21 31 86) — 9;
11,45: 14,30; 17,15; 19,45.
El Lanțul amintirilor : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 18,307

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Turcia, ambasadorul acestei,
țări la București, Nahit Ozgiir, a
oferit, vineri, o recepție.
Au participat Ludovic Fazekas,
viceprim-ministru al guvernului,
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al
Marii Adunări Naționale. Vasiîe
Bulucea, ministrul transporturilor și
telecomunicațiilor, Nicolae Gavrilescu,
ministrul turismului și sportului.
Aurel Duma. ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe,
reprezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, generali și ofițeri,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri
a Zilei naționale a Republicii Alge
riene Democratice și Populare, vi
neri după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, în
cadrul căreia ziaristul Ahdrei Ma
gheru a împărtășit impresii de călă
torie din această țară.
Au participat reprezentanți ai
Ministerului
Afacerilor
Externe.
I.R.R.C.S., Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa,
un numeros public.
★
O delegație a Uniunii juriștilor din
Bulgaria a făcut o vizită de schimb
de experiență în țara noastră, în pe
rioada 25—29 octombrie. Oaspeții au
avut convorbiri la Consiliul central
al Asociației juriștilor, la organiza
țiile asociației din județele Maramu
reș și Satu Mare, la Ministerul Jus
tiției, Procuratura Generală și Tri
bunalul Suprem.
★
Vineri s-au încheiat la București
lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Co
mitetului administrativ al Uniunii
internaționale a sindicatelor din
transporturi, porturi și pescuit, la
care au luat parte reprezentanți ai
Sindicatelor din 23 de țări, precum
și ai Federației Sindicale Mondiale.
Dezbaterile, care s-au desfășurat
intr-o atmosferă de cooperare și în
țelegere reciprocă, au prilejuit efec
tuarea unui larg și aprofundat
schimb de păreri în legătură cu sar
cinile și activitatea de viitor a uniu
nii internaționale și a sindicatelor
din această ramură.
Comitetul administrativ a stabilit
măsuri concrete în scopul dezvol
tării solidarității și unității de ac
țiune a sindicatelor din transpor
turi, porturi și pescuit în lupta
pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață ale celo’r ce,
muncesc și apărarea lor împotriva
efectelor negative ale crizei econo
mice și a politicii patronatului și
transnaționalelor. De asemenea, a
adoptat documente vizînd intensifi
carea activității uniunii internațio
nale pentru statornicirea păcii in
lume, oprirea cursei periculoase a
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rind a dezarmării nu
cleare. soluționarea pe cale politică
a problemelor și diferendelor inter
naționale, edificarea unei noi ordini
economice internaționale, pentru res
pectarea independentei și suverani
tății tuturor popoarelor.
★
Intre Agenția română de impresa
riat artistic— A.R.I.A. — și Agenția
artistică» bulgară „Sofiaconcert" a
fost semnat, vineri, la București,
Protocolul privind schimburile artis
tice pe anii 1983—1984. Protocolul
prevede turnee ale unor artiști vo
cali si instrumentali români și bul
gari. dirijori, formații muzicale,
schimburi de experiență, precum și
alte acțiuni menite să contribuie la
mai buna cunoaștere a valorilor ar
tistice din cele două țări, la lărgirea
si întărirea relațiilor culturale româno-bulgare.
★
La Iași au început, vineri, lucră
rile celui de-al doilea simpozion cu
tema „Surse de energie neconvențio
nală", la Oare participă academi
cieni, fizicieni, chimiști, matemati
cieni și ingineri, cadre didactice șl
cercetători din învățămîntul tehnic
superior și din institute de cercetare
și proiectare, specialiști din între
prinderi industriale, reprezentanți ai
unor ministere și foruri științifice
centrale.
★
La București a avut loc, vineri, o
consfătuire cu caracter de schimb de
experiență, organizată de Comitetul
Uniunii sindicatelor din metalurgie
și construcții de mașini, la care au
luat parte președinți ai comitetelor
sindicatelor, șefi ai compartimente
lor de învățămînt și ingineri șefi din
întreprinderi constructoare de mașini
din întreaga țară, care au sectoare
calde, ca și cadre din ministere eco
nomice și institute de cercetări-ști
ințifice.
Participanții au dezbătut, în spiri
tul exigențelor reieșite din documen
tele de partid, stadiul aplicărif măsu
rilor stabilite pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă și sociale în
sectoarele calde, calificarea și perfec
ționarea pregătirii profesionale, pre
cum și acțiunile ce trebuie întreprin
se pentru introducerea noilor tehno
logii și asigurarea pe această cale a
unor condiții mai bune de muncă în
întreprinderile din întreaga țară care
au astfel de sectoare, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii sociale a
partidului și statului nostru. S-a re
liefat, totodată, necesitatea implicării
mai hotărîte a sindicatelor și consi
liilor oamenilor muncii în moderni
zarea sectoarelor, astfel încît marele
volum de investiții acordate de stat
acestui domeniu să determine folosi
rea la maximum a capacităților de
producție, reducerea consumurilor
materiale, ridicarea calității produse
lor și a productivității muncii.

(Agerpres)

•
ROBOT ÎNZES
TRAT CU „SIMȚUL" MI
ROSULUI. Roboții care „aud",

„văd" și chiar cei ce sînt în
măsură „să converseze" cu
au ajuns, după verificări repeta specialiștii au devenit un lucru
te, specialiștii Institutului de obișnuit. Iată că acum le
cercetări hidrotehnice, și îmbu vine rîndul și celor dotați cu
nătățiri funciare din orașul sovie „nas" electronic. Robotul cu simț
tic Voljski. Stropind plantele cu al mirosului realizat de firma
apă trecută printr-un cîmp mag britanică de automobile „Austin
netic, ei au obținut un spor de Rover'1 este utilizat pentru ve
recoltă de 28 la sută la cereale rificarea caroseriilor auto închise
și curcubitacee, 37 la sută ia ermetic. Dună părerea specialiș
castraveți, 32 Ia sută la tomate. tilor, robotul înzestrat cu miros
40 la sută la ridichi, 20 la sută la, își va găsi o largă aplicabilitate.
porumb. în plus, analizele au
demonstrat că se reduce și pro
®
UN
IMPRESIO
cesul de sărăturare a suprafețe
NANT VIADUCT se aflâ
lor irigate.

în curs de construire în R. P.
Bulgaria, în munții Stara Piani
na. La construcția viaductului,
care va avea o lungime de 750
de metri și o înălțime de 120, se
utilizează grinzi din beton armat
de cite 220 de tone fiecare. Pre
cizia de montire â imenselor
prefabricate este asigurată cu
ajutorul laserului. Viaductul este
o porțiune a automagistralei
Sofia-Varna. Primele mașini vor
circula pe el incă la sfirșitul acestul an. Datorită acestei lu
crări, distama între Sofia și
Varna va fi parcursă cu auto
mobilul în numai trei ore și ju
mătate.

© NOI BARIERE IN
CALEA FUMATULUI. r"
Marea Britanie au fost luate
noi măsuri pentru limitarea pu-

blicității desfășurate de fabri
cile de țigări, In scopul vinderii
produselor lor. De acum încolo
este obligatoriu ca pe orice pa
chet de țigări 3â fie înscrise ur
mătoarele : „Cu cit fumați mai
mult cu atit mai mult vă puneți
sănătatea in primejdie". Acest
avertisment va trebui să figu
reze, de asemenea, pe orice
obiect publicitar de care se folo
sesc fabricanții pentru reclame :
brichete, chibrituri, scrumiere
etc. Se prevede, totodată, ca pinâ
în 1986 fabricile de țigări să-și
diminueze sumele prevăzute in
bugete pentru publicitate cu 50
la sută față de 1980. Organizația

profesională a fabricanților se
angajează câ în următorii trei
ani să furnizeze circa 11 milioa
ne de lire sterline pentru crea
rea unui fond destinat apărării
sănătății.

® CONTROLUL PO
LUĂRII ATMOSFERICE.
Un grup de specialiști de la
Institutul de geofizică aplicată, in
colaborare cu biroul studențesc
de proiectări de la Institutul de
aviație din Moscova, au realizat
un „controlor al aerului", un
miniavion teleghidat care fil
trează 40 de litri de aer pe mi

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.

Extracția cărbunelui — sub semnul
progresului tehnic
Uniunea Sovietică își propune ca
în 1985 extracția cărbunelui să ajungă la 770—800 milioane tone. în
anii din urmă cunoaște o extindere
rapidă, in regiunile carbonifere ră
săritene, metoda extracției la su
prafață, în carieră, cu o producti
vitate a muncii de 8—10 ori mai
înaltă decit cea din mine și cu un
preț de cost al cărbunelui extras de
4—5 ori mai scăzut. în prezent există în U.R.S.S. circa 70 de astfel
de exploatări, cele mai mari aflindu-se in regiunile răsăritene.
Carierele de mare capacitate re-

clamă elaborarea unor tehnologii și
mijloace tehnice de exploatare noi.
La ora actuală se produc excava
toare puternice cu rotor cu capa
cități de extracție de la 1 250 pînă
la 5 000 de metri cubi pe oră. în curind, pe porțile uzinei ce se află în
construcție la Krasnoiarsk vor ieși
asemenea mașini cu o productivi
tate de 5 250 metri cubi de cărbune
pe oră, în timp ce specialiștii pro
iectează adevărați uriași ai tehni
cii, capabili să extragă într-o oră
pînă la 12 500 metri cubi de căr
bune.

R. D. GERMANĂ

Automatizarea — în centrul atenției
în întreprinderile industriale ale
R.D. Germane se acordă o mare
importantă automatizării proceselor
de producție. In prezent, în indus
triile metalurgică, chimică, con
structoare de mașini, de automobile
și in alte ramuri funcționează
peste 9 000 de roboți.
Prin electronizarea și robotizarea
proceselor de producție s-au econo
misit anul trecut 450 milioane oremuncă. în ceea ce privește side
rurgia, specialiștii au calculat că,
numai la un singur furnal, instala
țiile microelectronice vor face posi
bilă o economie de enegie și de
materiale în valoare de 500 000 de
mărci.
Acțiunea de robotizare a procese
lor de producție continuă. 200 de
roboți, precum și aparatură micro
electronică se introduc la combina
tul pentru aparate de radio și te
levizoare. Noile mașini automate
de găurit și frezat pe care le intro-

duce in producția de serie combi
natul de mașini-unelte din Karl
Marx-Stadt vor avea o productivi
tate cu 50 la sută mai mare decit
cea realizată la modelele preceden
te. Linia automatizată pentru spă
larea textilelor, realizată de combi
natul „Textima" din același oraș,
folosește la un kg de țesături cu
40 la sută mai puțină energie și cu
50 la sută mai puțină apă decît in
stalațiile similare produse pînă în
prezent.
Conform calculelor efectuate de
specialiștii din R.D.G., prin intro
ducerea unor sisteme de roboți,
forța de muncă ocupată în proce
sele de fabricație, transport și de
pozitare poate fi eliberată în pro
porție de 50—70 la sută, producti
vitatea muncii crește cu 200—400
la sută, iar suprafețele de produc
ție pot fi reduse cu pînă la 50 la
sută.

R. P. D. COREEANĂ

Portul Nampo se modernizează
Portul Nampo, situat pe coasta
de vest a țării, la gura fluviului
Dedong-gang. este un important
port comercial în rada căruia acos
tează numeroase nave din diferite
țări. în decursul anilor, capacitatea
iui a crescut mereu. A fost dotat cu
instalații și cu mijloace tehnice
modeme, devenind un port în care
pot să intre nave de zeci de mii de
tone. Cheiurile au înaintat tot mal
departe in larg, fiind prevăzute cu
macarale puternice și alte mijloace
de manevrare a mărfurilor ; au fost,

de asemenea, extinse hangarele și
depozitele existente și construite
altele noi. Toate acestea au dus la
mecanizarea completă a încărcării
și descărcării navelor, capacitatea
actuală fiind de 14 ori mai mare
decit era în anul 1959.
Postul de comandă generală — o
clădire-tum cu patru etaje — este
dotat cu televizoare cu circuit în-1
chis, indicatoare ale nivelului apei
și diverse alte instalații moderne,
necesare dirijării activității com
plexe a marii porți maritime.

© SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT
Campionatele europene de judo pentru juniori
TÎRGOVIȘTE 29 (De la trimisul
Agerpres, Doina Ionescu) : în mo
derna Sală a sporturilor din Tîrgoviște, în prezența a peste 2 500 de
spectatori, ieri au fost inaugurate
campionatele europene de judo pen
tru juniori, competiție care reunește
la această ediție o participare re
cord : 120 de sportivi din 23 de țări.
După o frumoasă festivitate de des
chidere, s-au desfășurat întrecerile
finale la trei categorii — plus 95 kg,
90 kg și 86 kg. Printre primii medaliați ai acestui campionat al conti
nentului se numără și un sportiv din
țara noastră, Atila Polint (categ. mij
locie, 86 kg), care l-a întrecut in me
ciul decisiv pentru medalia de bronz
pe belgianul Rene Goos. Originar din
Oradea. Atila Polint este în prezent
membru al clubului A.S.A. Tg. Mu-

reș. Titlul la această categorie a re
venit lui Roland Borawski (R.D. Ger
mană), medalia de argint fiind obți
nută de sovieticul. Serghei Slobin.
Cealaltă medalie de bronz a fost ciștigată de olandezul Theo Meyer.
La categoria grea (plus 95 kg), cam
pion european a devenit Jochen Plate
(R.F. Germania), învingător în finala
cu Naiden Naidenov (Bulgaria), me
daliile de bronz fiind cucerite de
Laszlo Tolnai (Ungaria) și francezul
Jean-Pierre Besse. Finala categoriei
semigrea (95 kg), disputată intre
Harry Kreis (R.D. Germană) și ijvgheni Dolinin (U.R.S.S.), s-a înche
iat cu victoria sportivului din R.D.
Germană. Ferenc Kalosz (Ungaria) și
Jean-Pierre Milion (Franța) au in
trat în posesia medaliilor de bronz.

Azi începe Olimpiada de șah
în sala expoziției din Lucerna
(Elveția) se inaugurează astăzi olim
piada de șah, una dintre cele mai
mari competiții din toate timpurile,
bucurîndu-se de prezenta a peste 190
de echipe masculine și 50 feminine
venite din toate continentele plane
tei. Turneele se vor desfășura în sis
tem elvețian, urmind a se încheia la

17 noiembrie. Echipele masculine sînt
alcătuite din cite 4 jucători, iar cele
feminine din cite 3 jucătoare.
în
componenta
selecționatelor
României se numără marele maestre
Margareta Mureșan și Marina Pogorevici. marii maeștri Mihai Șubă,
Florin Gheorghiu și Victor Ciocîitea.

în divizia , A“ la fotbal
Astăzi se desfășoară meciurile celei
de-a 13-a etape a campionatului di
viziei A la fotbal. în Capitală este
programat un singur joc : Sportul
studențesc — Corvinul Hunedoara
(stadion Politehnica).
Iată intîlnirile din țară : Petrolul
Ploiești — Politehnica Iași ; Jiul Pe
troșani — F.C. Olt ; F.C.M. Brașov

— Steaua ; Politehnica Timișoara —
C.S. Tîrgoviște ; F.C. Argeș — Uni
versitatea Craiova ; Chimia Rm.
Vîlcea — Dinamo ; F.C. Constanța —
A.S.A. Tg. Mureș și S.C, Bacău —
F.C. Bihor.
Toate meciurile vor începe la
ora 15.

„Cupa anilor 1“
Uniunea Asociațiilor Studenților
Comuniști din Centrul Universitar
București anunță că finalele „Cupei
anilor I“, ediția jubiliară a XXV-a,
sînt programate — odată cu mani
festarea sportivă de masă consacrată
deschiderii anului sportiv universitar
și pregătirii pentru apărarea patriei
— la Complexul studențesc „Lacul
Tei", duminică, 31 octombrie, ora 10.

în

cîteva

© Campionatele europene de scri
mă au început vineri la Moedling
(Austria) cu proba feminină de flo
retă, în finala Căreia s-a calificat și
românca Elisabeta Guzganu, alături
de Dorina Vaccaroni și Carola Cicconetti (Italia), Ingrid Losert (R.F.G.),
Ildiko Bobis, Gertrud Stefanek, Edith
Kovacs (Ungaria) și Katarina Razova
(Cehoslovacia). în eliminările directe,
Elisabeta Guzganu a învins-o cu 8—2

nut, separînd un număr de nouă un insolit record la pescuit,
componenți poluanți din aerul prinzînd cu o lansetă cel mai
respectiv.
mare biban de mare înregistrat
în analele pescuitului - sportiv
® CEL MAI MARE FE nipon. Peștele avea lungimea
RIBOT. Noua navă de trans- de 162 centimetri și greutatea de
bordare feroviară suedeză, .Trel 56 de kilograme.
leborg", considerată cea mai
• CINE A DESCOPE
mare navă de acest fel din lume,
a intrat in exploatare recent in RIT BRAZILIA? Arheologul
tre Trelleborg și Sassnitz. Ea este
exploatată în comun de căile fe american R. Marx a scos la su
rate suedeze și cele din Repu prafață din apele golfului Guablica
Democrată
Germană. nabara amfore romane și cera
„Trelleborg" are capacitatea de mică feniciană. După părerea
800 pasageri și poate transporta savantului, aceste uimitoare des
55 vagoane de cale ferată și 20 coperiri sînt o mărturie a fap
autocamioane.
tului că nu portughezii sînt cei
® RECORD PESCĂ care au debarcat pentru prima
oară pe pămîntul Braziliei, ci, cu
RESC. Un pescar amator din mult înaintea lor, romanii și fe
orașul japonez Itami a stabilit nicienii.

întrecerile finale ale „bobocilor"
din anul I vor fi precedate de parada
sportivilor și a detașamentelor pen
tru apărarea patriei, precum și de
demonstrații de gimnastică ale stu
denților de la I.E.F.S.
Concursurile vor avea loc la atle
tism. baschet, badminton, canotaj,
handbal, fotbal, tenis de masă și de
cîmp, volei.

rînduri
pe poloneza Korlikowska și cu 8—6
pe Bischof.
• Aseară, la patinoarul „23 August"
din Capitală, in meci retur pentru
Cupa campionilor europeni la hochei
pe gheață, echipa Steaua București a
întrecut cu scorul de 3—2 (2—1, 0—0,
1—1) formația Dozsa Budapesta. în
vingători și în primul joc (11—5), hocheiștii români s-au calificat în faza
următoare a competiției.

® „VREȚI SĂ CUM
PĂRAȚI OȘTEA? Vre*1
ca numele dv. să fie purtat de o
stea ? Nimic mai simplu : achi
tați biroului soților Mosele dirt
Chicago suma de 35 de do: ari și
dorința vă va fi împlinită". E
greu de spus ce primează in această reclamă ; mult lăudatul
spirit întreprinzător american
sau escrocheria, dar o astfel de
reclamă se face în Statele Unite
și culmea este că neobișnuitul
business al soților Mosele înflo
rește. Deocamdată nu este cazul
să-și facă -griji în legătură cu
„rezerva" de' aștri. „Pînă în pre
zent am vîndut numai 400 000 de
stele, a declarat doamna Mosele.
Ne mai rămîn un miliard".
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Rezultatele alegerilor parlamentare
din Spania
Partidul Socialist Muncitoresc
Spaniol (P.S.M.S.) o realizat o vic
torie categorică în alegerile legis
lative anticipate desfășurate joi in
Spania, obținînd majoritatea abso
lută in Congresul Deputaților (ca
mera inferioară a parlamentului) :
201 din totalul de 350 mandate. Pa
trivit datelor publicate la Madrid de
Ministerul de Interne și reluate de
agenția spaniolă de presă E.F.E.,
socialiștii au obținut 9 836 579 voturi, respectiv 46 la sută din totalul
sufragiilor exprimate. Se precizează
că la urne s-au prezentat 80 Io sută

din cetățenii spanioli cu drept de
vot, cifră cu mult superioară celei
de la alegerile generale preceden
te, din 1979.
Pe locul secund se situează Alianțâ Populară, care a obținut 105
mandate parlamentare, adjudeeîndu-și 25,3 la sută din voturile ex
primate. Se remarcă regresul ac
tualului partid de guvernămînt, Uniuneo Centrului Democratic, care
n-a reușit să obțină decît 11 man
date și 7,2 Io sută din totalul vo
turilor exprimate, față de 167 man-

date în 1979. Partidul Comunist din
Spania a obțirjut 5 mandate par
lamentare și 3,8 Ip sută din voturi.
Restul mandatelor au revenit altor
partide și grupări politice.
Rezultatele parțiale privind dis
tribuirea mandatelor în Senat - ca
mera superioară a parlamentului confirmă victoria P.S.M.S. Din cele
165 de mandate atribuite pînă vi
neri seara, P.S.M.Sl a obținut 108,
de asemenea majoritatea absolută,
din totalul de 208 locuri ale aces
tei camere.

0 victorie a forțelor democratice,
o opțiune matură a poporului spaniol
- Un vot clar, categoric in favoarea
care .au determinat accentuarea
consolidării.. procesului democratic
unor fenomene negative — o pu
— ..astfel pot fi apreciate rezultate
ternică creștere a șomajului, infla
ției, falimentelor etc. Pe măsura ale alegerilor legislative anticipate
propierii datei alegerilor, cind per
desfășurate, joi.in Spania,, care mar
chează o victorie netă a forțelor
spectiva victoriei forțelor democra
democratice. Potrivit rezultatelor
tice se impunea tot mai evident,
date, publicității, Partidul Socialist
elementele de extremă dreaptă au
Muncitoresc Spaniol a obținut ma
trecut la pregătirea unei lovituri de
joritatea absolută a mandatelor in
stat, menite să provoace o baie de
ambele camere ale parlamentului,
singe și să instaleze la putere o
respectiv in Congresul Deputaților juntă militară ce ar fi pus capăt
Si în Senat. Aceasta reprezintă o
tinerei democrații spaniole. Complomanifestare concludentă, a opțiunii - tul descoperit a provocat o vie neli
. politice deschise, mature a poporu
niște in rindul spaniolilor, stirnind
lui. spaniol pentru dezvoltarea și aoprobriul celor mai largi cercuri ale
opiniei publice.
dîncirea, transformărilor democrati
ce din Spania inițiate in urmă cu
In aceste condiții, la actualele ale
șase ani.
geri Spania s-a aflat, propriu-zis, in
în. consens cu acest proces, rezul
fața unei răsplătii istorice. Proble
tatele scrutinului pun. totodată, în
ma fundamental^ care se punea
era. : vor reuși masele largi popu
evidență înfringerea răsunătoare a
forțelor de extremă dreaptă, care,
lare să-și impună voința și aspira
practic, au fost complet eliminate
țiile și să determine mersul mai de
de pe scena reprezentării parlamen
parte pe calea democratică — sau
tare. Niciuna din formațiunile neo
acest proces va fi curmat de cățre
fasciste propriu-zise nu a obținut
forțele extremei drepte 2
vreun mandat în parlament (CorLa această alternativă, poporul
tesuri). Astfel, așa-numita „Solida
spaniol a dat un răspuns clar, ferm
ritate Spaniolă" condusă de fostul
și categoric. Iată pentru ce scruti
locotenent-colonel Antonio Tejero
nul actual a avut o importantă deo
— căpetenia tentativei de puci fas
sebită în viața politică și socială a
cist din februarie 1981 — nu a ob
Spaniei, evidențiind spiritul de răs
ținut, decît 0.1 la sută din voturi.
pundere pentru viitorul țării, . în'Un, eșec similar a suferit și „Fuerza
scriindu-se ca un plebiscit în fa
Nueva", singura formație de extre
voarea libertății, ca un eveniment
mă. dreaptă care deținuse un loc in
de însemnătate majoră pentru adînCortesuri după alegerile din 1979 ;
cirea democrației, întărirea indepen
de data aceasta, numărul voturilor
denței Spaniei, pentru pace, destin
obținute de ea este de trei ori mai
dere. colaborare și progres in Eu
mic.
ropa.
Așa cum se știe. în anii ce au
Poporul român, legat, de poporul
urmat dispariției lui. Franco, viața,
spaniol printr-o tradițională priete
politică spaniolă s-a angajat in mod
nie. prin originea comună, prin a■ hotărit pe linia unei dezvoltări de
finități de limbă și cultură, a ur
mocratice. După aproape 40 de ani
mărit cu interes și caldă simpatie
de dictatură fascistă, au fost resta
prefacerile democratice intervenite
bilite libertățile democratice, lega
în Spania, și, in mod deosebit, des
lizate partidele politice, create noi
fășurarea actualului scrutin. Succe
forme de organizare sindicală, au
sul obținut de Partidul Socialist
fost stabilite cadrul noii și dreptuMuncitoresc Spaniol, victoria forțe
tile de autonomie administrativă pe
lor democratice, de stingă sînt salu
plan regional.
tate cu vie satisfacție de oamenii
muncii, de cercurile largi ale opiniei
. Acest, curs nu s-a desfășurat însă
publice din țara noastră.
lin. neted, ci a avut de înfruntat,
ti v o dată, opoziția înverșunată a
Gîndurile și sentimentele între
cercurilor strins legate de fran
gului popor și-au găsit o înaltă
cii ism. care nu și-au ascuns inten
expresie în telegramele trimise de
țiile de a impune revenirea la rlnpreședintele României, tovarășul
d’ilelile trecutului. Aceste încercări
Nicolae Ceaușescu, regelui Juan
s-au intensificat mai ales în perioa
Carlos I și secretarului general al
da din urmă, cind și Spania a fost. Partidului Socialist Muncitoresc
Spaniol, Felipe Gonzalez, prin care
de efectele crizei' economice.

se exprimă felicitări pentru victo
ria, obținută de P.S.M.S., de forțele
democratice..
Așa cum se știe, relațiile din
tre România și Spania, fundafunda
mentate pe principiile egalității șl
respectului reciproc, au cunoscut
un curs mereu ascendent in ulti
mii ani, o contribuție de cea mai
mare importanță avînd în acest
sens convorbirile de la Madrid din
tre președintele Republicii Socia
liste România și suveranul Spaniei.
In același timp, în spiritul politicii
Partidului Comunist Român de dez
voltare a bunelor relații de coope
rare cu toate partidele muncitorești,
cu partidele socialiste, cu toate for
țele progresiste, democratice ale
contemporaneității, partidul nostru
a acționat consecvent pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie și
colaborare cu Partidul Socialist
Muncitoresc Spaniol, un rol esen
țial avînd, in această privință întilnirile șl’ convorbirile secretarului
general
al
P.C.R.,
tovarășul
■Nicolae Ceaușescu, cu liderul
P.S.M.S., Felipe Gonzalez, desfășurate atit în Spania, cit și la București — comunicatul
.. _ _____ _ adoptat
_____ cu
acest prilej trasind un cadru deose
bit de favorabil dezvoltării rodnice
a acestor raporturi.
Toate acestea sînt premise din
cele mai favorabile pentru extinde
rea relațiilor româno-spaniole pe .
multiple planuri. In acest sens, in
telegrama de felicitare adresată se
cretarului general al P.S.M.S. de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU .
se subliniază: „îmi -exprim convin
gerea că vom conlucra și în viitor
pentru dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Muncito
resc Spaniol, pentru promovarea și
extinderea raporturilor politice, economice, tehnico-științifice și în
alte domenii dintre România și
Spania, ‘ spre binele ambelor noas
tre popoare, al cauzei păcii, inde
pendenței,. securității și . colaborării ,
în Europă și în întreaga Jume“.
Sălutînd victoria in alegeri a for
țelor derrtocratice 'din Spania, po
porul român își ■reînnoiește senti
mentele de caldă, simpatie față de
poporul spaniol prieten, căruia îi
ureăză. succes pe’ calea' consolidării
transformărilor democratice, potri
vit aspirațiilor și . intereselor sale
fundamentale, corespunzător inte
reselor destinderii, păcii și colabo
rării in Europa și în lume.

româno-sovietice
iii domeniul științei
și 'tehnologiei
MOSCOVA 29 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitfașcu, transmite : Cu
prilejul participării la ședința a 27-a
a Comitetului 'C1A1E1R. . pentru cola^
borare tehriico-'șțiințifica, | 'tovarășul
Ion Urșu. , prim-.vice,președinte al
Consiliului'National pentru Știință și
Tehnologie, reprezentantul' României
in comitet, a purtat convorbiri cu'
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții științifice, institute de cerce
tări și învățămint- superior din Mos
cova.
în cadrul întîlnirilor cu reprezen
tanți ai conducerii Academiei de ști
ințe a U.R.S.S., cu președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia Atomică, A. M. Petrosfanț, cu acad.
A. IVI. Prohorov, directorul' Institu
tului de fizică al Academiei de ști
ințe, acad. V. A. Veinștein, direc
torul Institutului de cristalografie și
materiale speciale, cu alți oameni de.
știință sovietici au fost examinate
aspecte ale conlucrării româno-șovietic'e în domeniul științei și tehnolo
giei și au fost convenite noi obiec
tive și ■ acțiuni .care să contribuie la
dezvoltarea in continuare a acestei,
activități.
în timpul convorbirilor, evocîndu-,
se marile pericole la adresa păcii în
Europa și în întreaga lume,. au fost'
relevate inițiativele și acțiunile în
treprinse sub conducerea tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu de către Comitetul Națio
nal Român „Oamenii de știință și
pacea"-'pe plan intern și internațio
nal, pentru mobilizarea slujitorilor'
științei in lupta pentru pace. Au fost
discutate posibilitățile de întărire a
conlucrării dintre organizațiile tehn.ico-științifice - din. cele două țări în
acest domeniu de însemnătate vitală
pentru omenire.'
,

Vizita delegației de activiști
ai P.C.R. in R. D. Germană
BERLIN 29 (Agerpres). — Delega
ția de activiști de partid, condusă de
Eugen Florescu. membru supleant al
C.C., adjunct de șef de secție la C.C.
al P.C.R,, care ,.la invitația C.C. al
P.S.UiG. a întreprins o vizită in
R.D.G.. a fost primită de Joachim
Hermann, membru al Biroului Poli
tic, secretar al ,C,C. al P.S.U.G.
în timpul convorbirii au fost subli
niate bunele relații dintre cele două
partide și țări, ■ care • se dezvoltă in
spiritul înțelegerilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.
In cursul vizitei, . delegația româ
nă s-a întilnit, . de asemenea,, CU
tovarășul Gunter Schabowski, mem
bru supleant . al Biroului, Politic . al
C.C. al P.S.U.G.. nedactor-șef al zia
rului „Neues Deutschland", și a stu
diat experiența unor redacții și insti
tuții de presă-din capitală'și alte re' giunî ale, țării, in conducerea' de căti-e- pai-tid ă' presei, participarea acestofa dă' înfăptuirea: politicii interne
' și externe a' partidului și statului.'

„Este necesară revenirea
Ia politica de pace
Șl

Ecouri în cercurile politice și în presa spaniolă
MADRID 29 (Agerpres). — Intr-o
primă declarație făcută după anun
țarea rezultatelor alegerilor în Congre-.ul Deputaților. Jn care Parti
dul Socialist Muncitoresc Spaniol
(P.S.M.S.) deține majoritatea absolu
tă, liderul acestui partid, Felipe Gonzale) i-a asigurat pe spanioli că vor
găsi o atitudine de dialog și cooperar? in soluționarea problemelor cu
care se confruntă țara. în. context,
el a apelat la toate sectoarele polifice și sociale să participe împreună
la efortul comun consacrat consolidă>
rii definitive a procesului democratic
in Spania și depășirii crizei econo
mice — informează agențiile France
Presse si I.P.S.
în ceea ce privește politica. exter
nă. Felipe Gonzalez. a reafirmat in?
tenția sa. ..de a acționa pe plan in
ternațional' in vederea apărării inte
reselor Spaniei. pentru - pace între
națiuni, pentru destindere .și dialog".
La rindul său. secretarul general al Partidului Comunist din

Spania, Santiago Carrillo, și-a ex
primat satisfacția in -legătură cu
‘victoria categorică.în alegerile legis
lative de joi a Partidului Socialist
Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.). Este
o victorie a stîngii — a spus el — iar
comuniștii vor sprijini P.S.M.S. in
acțiunile sale.

Din cele 32 de locuri care revin
capitalei spaniole in Congresul Depu
taților, P.S.M.S. va deține 1.8. Trei
mandate au fost ocupate de secreta
rul general al Partidului Comuhist
din Spania, Santiago Carrillo, de
președintele actualului partid de guvernămint (Uniunea Centrului De
mocratic), Landelino Lavilla. și res
pectiv de fostul premier Adolfo' Sua
rez. liderul partidului Centrul De
mocratic și Social. Actualul premier.
Leopoldo Calvo Sotelo, nu va figura
■între deputați.
In editorialul, șău. cotidianul ma
drilen ,,'EL PAtS“ scrie că „victoria

■ VIENA 29 (Agerpres).— La Viena
au luat sfirșit lucrările Congresului
ordinar al Partidului Socialist din
Austria.. In rezoluția de politică ex
ternă adoptată se lansează un f apel
pentru intensificarea eforturilor con
sacrate, .„revenirii la politica .de pace
și destindere" în viața mondială. în.
document se subliniază amploarea pe
care a luat-o, în diferite țări, mișr
.carea pentru pace și dezlărmare, ce.
atestă îngrijorarea profuhdă a mili
oanelor’de’Oanfeni’ pentru viitorul
omenirii. . ., -1
■' '
îâ rezoluțiile referitoare la situația:
internă se arată că economia austria
că este, afectată ide criza-economică
mondială, congresul prezfentind ■ guvernultți. spre. sțu'diu, un program de
luptă împotriva inflației și șomajului.
Ip încheierea ■ lucrărilor congresu
lui a avut loc alegerea - noilor or
gane de' conducere. Cancelarul fede
ral .al Austriei. Bruno Kreisky,. a fost
reales in” postul de . președinte al
partidului socialist.

și „dreptul" la exploatare și sărăcie
Recunoașterile semnificative ale revistei americane ,,U.S. News
and World Report11: în S.U.A.., milioane de cetățeni sînt siliți să
trăiască sub nivelul de trai considerat minim

„Capcana sărăciei; nu există
nici o cale de ieșire
?"
>
Coperta cunoscutei reviste americane „U. S. NEWS
AND WORLD REPORT" consemnează prin sugestivul
titlu : „Capcana sărăciei. Nu există nici o cale de ie
șire ?“ un adevăr dureros pe care-l trăiesc în prezent
zeci de milioane de americani. Articolul, pe mai multe
pagini, cu același titlu, din interiorul, revistei, vine să
pună in evidență cu numeroase date statistice, fotogra
fii, grafice, precum și cu declarații ale celor loviți de
flagelul sărăciei, marile inechități sociale ale orinduirii
capitaliste. Intr-o țară pe care apologeții acestei orînduiri o prezintă ca fiind „a tuturor posibilităților", aproape 32 milioane de persoane, adică peste jumătate
din populația Franței sau cea a Italiei, sînt silite să
viețuiască în condiții a fi considerate sub nivelul
minim de trai. Dar să dăm cuvintul revistei:

„Pe la supa săracului la azilul de noapte" C '
„Cuvintele' «fără nici o speranță», «pradă frustrării»
sint auzite astăzi țpt mai des, în timp ce mii de șomeri
se adaugă familiilor care se zbat în sărăcie de-a lungul
multor generații" - scrie publicația americană, arătind
în continuare : ,In războiul de peste două decenii dus
împotriva sărăciei se bate acum în retragere. Agențiile
particulare și guvernamentale care se ocupă cu situația
săracilor sint pur și simplu năpădite de cereri de
ajutor. Tot mai multe familii, tot mai mulți muncitori
care pribegesc în căutare de lucru sînt nevoiți să se
înghesuie la «supa săracului» sau să doarmă în aziluri
de noapte".

Hotărîri ale plenarei CC. al P.M.U.P
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Agen-,
ția poloneză de știri P.A.P. anunță
că. ia Varșovia, s-au încheiat lucră
rile plenarei C.C. al P.M.U.P.. care
a examinat principalele probleme
sociai-economice ale țării. Pe. baza
proiectelor de document prezentate,
plenara a adoptat hotăririle : Cu pri
vire la sarcinile organelor și organi
zații or de partid in rezolvarea pro

blemelor fundamentale ale dezvoltă
rii sodial-economice a țării ; Cu
privire la complexul energetic șl-de
combustibil ; Cu privire la politica
maritimă' a statului și la sarcinile in
acest domeniu : Cu .privire la poziția
C.C. al P.M.U.P. .în problema orga
nizării sindicatelor.
în încheierea lucrărilor, Wojciech
Jaruzelski, prim-secretâr al C.C. al
P.M.U.P., a rostit o cuvintare.

Agențiile de presa

DELEGAȚIE ROMANA ÎN SI, RIA. O delegație a Comitetului.pen

tru Problemele Consiliilor Popu
lare. , condusă de Iulian Ploștinaru,
președintele comitetului, a efectuat
o vizită in Republica Arabă Siria
nă. la invitația Ministerului Admi
nistrației Locale din această țară.
Delegația a fost primită de Walid
Hamdoun, membru al Comanda
mentului regional al Partidului
Baas Arab Socialist, viceprim-miriisțru aJ guvernului', și a purtat
convorbiri cu Abda! Karim Adi. mi
nistrul administrmiei locale.

INTILNIRE HONECKER — HUSAK. In comunicatul comun cu pri

vire la intilpirea prietenească de la
Berlin, dintre Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane, și Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C.C..
președintele R. S. Cehoslovace, se
exprimă profunda îngrijorare in le
gătură cu faptul că situația inter
națională cunoaște o agravare peri
culoasă. Este condamnată cu fer
mitate imixtiunea tot mai accentuală a S.U.A. și a altor state din

BELGRAD 29 (Agerpres). — La
Belgrad au avut loc convorbiri intre
Petar Stambolici, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. După cum transmite
agenția Taniug, cu acest prilej s-a
reafirmat, că situația, din Orientul
Mijlociu nu poate fi rezolvată. fără
Înfăptuirea drepturilor legitime ale
poporului palestinian, inclusiv drep
tul de a-și constitui un stat propriu.
De asemenea, s-a subliniat că ță
rile nealiniate trebuie să-și intensi-

N.A.Ț.O. in treburile interne ale
R.P.. Polone. Sînt evidențiate, de asemenea. responsabilitatea și posi
bilitățile pe care Ie au statele din
Europa in încheierea cu succes a
reuniunii de la Madrid.

fice activitatea, pentru , rezolvarea si
tuației din Orientul Mijlociu, unul
dintre cele mai periculoase focare de
criză din lume. în acest context, s-a
convenit ca Iugoslavia și O.E.P. să
coopereze mai strins in vederea pre
gătirii reuniunii la nivel înalt a țări
lor nealiniate, in cadrul căreia va fi
discutată și problema palestiniană.
De asemenea,' la Belgrad. au- avut
Ioc convorbiri intre Mitia Ribicici,
președintele Prezidiului C.C.' al-U.C.I.,
și Yasser .Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea'Palestinei.'

'
te C.A.E.R. pentru colaborare în
carlxinifejțe,
..
domeniul industriei
__ _...
---Ion Lăzarescu, ministrul nițnelor
avut convorbiri cu B. F. Bratcenko,
I
ministrul industriei cărbunelui'din
U.R.S.S. A fost examinat stadiul in- .1
deplinirii înțelegerilor anterioare
[
CONGRES. La Tripoli s-au des
privind colaborarea economică bila
terală in domeniul extracției car«
fășurat lucrările celui de-al XXlea Congres al Uniunii medicale abuneluL și construcției de utilaje
I
tehnologice miniere, și au fost i■
rabe. la. care a participat și prof. M.
dentificate noi. posibilități. de exPopescu Buzeu, președinte de onoare al Uniunii medicale balcani • tindere a cooperării în producție
ce și secretar general al Alianței
dintre cele două țări in-acest do
medicale mediteraneene. Cu această
meniu.
ocazie s-a întrunit și Comitetul
CONVORBIRI CHINO-LIBIENE.
mixt de colaborare între Uniunea
La Beijing au avut loc convorbiri
medicală balcanică și Uniunea me
intre Deng Xiaoping, președintele
dicală arabă, care a stabilit temele
Comisiei centrale consultative, ă
științifice și detaliile organizatorice
P.C. Chinez, și Moammer EI Geddafi,
ale celui de-ăl ll-lea Congres al
conducătorul Marii Revoluții de la
Alianței medicale mediteraneene.
1 Septembrie al Jamahiriei Libie
ne, care a efectuat o vizită oficială
AFLAT LA VARȘOVIA, cu pri
în R. P. Chineză — informează
agenția China Nouă.
lejul lucrărilor Comisiei permanen-

No Way Out?
■

The words '‘hopeless” and "frustrated" are being heard
more often now, as thousands of bld-off workers Join
famines who have been poor for many generations,
' Ti»<- Ub, dtw
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„Rîndurile săracilor se îngroașă"
jSwelling Ranks of the Poor I
'. 4'h>' last four years, riddled By ttvo|
/■economic slumps and budget cuts, haver
’stalled antipoverty efforts. From 1960A
L'when 22 percent of I be population xsy,
I officially classified as poor, the percent
Z age of needy people dropped.steadily td

Sub acest subtitlu, al cărui laconism ascunde tragedia a
mifioane de oameni, revista scrie: „Ultimii patru ¥ini care au
cunoscut două perioade succesive de declin economic și
reduceri bugetare (la capitolul nevoilor sociale, întrucît aloca
țiile militare, însumînd 178 miliarde dolari, au . atins în pre
zent nivelul cel mai ridicat din întreaga istărie a S.U.A. —
n.r.) au paralizat orice efort de a combate sărăcia. In 1981
procentajul celor care trăiau sub limita admisă a sărăciei s-a
ridicat la 14 la sută. Și se apreciază că acest procentaj va
crește și mai mult. Pretutindeni răsar «centre ale foametei»,
crește vertiginos numărul facturilor rămase neachitate".

„Ghilotina tade deasupra bugetului"
„Dar pe măsură ce sporesc'cererile de ajutor, continuă
revista, agențiile locale și guvernamentale se pling că posibi
litățile lor sînt tot mai limitate datorită reducerilor bugetare.
Din cele 35 miliarde dolari, cu cît s-au redus anul acesta
cheltuielile federale, 10 miliarde reprezintă sumele cu care
s-au micșorat programele pentru săraci. Drept urmare :
circa 400 000 de familii au fost șterse de pe lista celor
care primeau ca ajutor bonuri pentru alimente ;
contribuția organelor federale la acoperirea cbeltuielilor. medicale a fost sever redusă ;
• numărul funcționarilor publici a ■ fost redus cu 340 de
mîi, mulți fiind nevoiți să recurgă la pomana publică.

rWlelding the Budget Ax
\ /Meanwhile, as the demand for help sol
mont agencies complain that they have td
because of budget cuts. Researchers at th/
Vi Washington estimate that about 10 bill!
35 million trimmed this year from federal
programs affecting the poor. Among the m
0 Some 400’lot) families h?ve her- J

!

Visuri spulberate"
Reproduced fotografia alăturată, „U.S. News and World
Report" precizează că ea înfățișează o familie de șomeri
din Detroit, care, in lipsa unui acoperiș, s-a văzut nevoită
să ocupe o casă nelocuită, lăsată in paragină. Pentru
Richard și Helen Telehowski, scrie revista, sărăcia care i-a
lovit pe neașteptate înseamnă eforturi disperate-pentru a
hrăni cinci copii, înseamnă privarea de orice confort,
înseamnă, in fine, acceptarea asistenței publice - ceea
ce reprezintă tot atitea lovituri pentru sănătatea lor fizică
și moială. Richard, de profesie mecanic auto, a fost
concediat in 1979. Familia a fost nevoită. să recurgă la
asistența publică, „ta început nu am dorit acest lucru,
spune Helen, deoarece soțul meu își are mîndria lui. Dar
copiii trebuiau să manînce". Hotărîrea de a ocupa o casă
străină a fost dramatică. „Niciodată în viață nu m-am
gindit că o să ajung la asa ceva. Uneori însă ești silit
să recurgi la gesturi disperate". Helen, a suferit o depre
siune nervoasă ca urmare a îngrijorării față de soarta
copiilor, depresiune din care cu greu și-a revenit. «Visul
nostru, visul american, spune Helen, era să avem propriul
nostru cămin. Dar acest vis s-a spulberat-".

Reafirmarea drepturilor legitime ale poporului palestinian
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■electorală a PrS.M.S. constituie o dată
istorică pentru viitorul politic al
Spaniei". Pentru „DIARIO-16", suc
cesul socialiștilor semnifică „o acce
lerare a ritmului modernizării și re
formelor pe care le reclamă țara".
Cotidianul „YA“ apreciază că pro
porția participării la vot — aproxi
mativ 80 la sută din corpul .electoral
— reprezintă „triumful cel mai ră
sunător al. voinței democratice a spaniolilor. La rindul său, ziarul „AbC“
consideră că lecția majoră a alegerilor rezidă în participarea masivă
la vot, „ceea ce înseamnă un angajament ferm. de respectare a reguIilor democratice și, mai ales, a Con
stituției". „PUEBLO" vede în alegeri
„o elocventă demonstrație de matu
ritate politică din partea poporului
spaniol, care a dovedit că nu se teme
de schimbare". In sfirșit, cotidianul
catalan „EL PERIODICO" afirmă că
„spaniolii au votat pentru un partid
capabil să modernizeze viața pu
blică".

Rezoluția Congresului
P. S. din Austria

Cînd drepturile omului includ

„Cine sint samca
Diagrama pe care o reproduce re
vista infățișează un „tablou al sără
ciei” pe- categorii de vîrstă, de rasă,
sex și zone geografice. Cel mai mult
au de suferit de pe urma sărăciei
copiii sub 15 ani, numărul acestora
depășind 11 milioane ; ei sint urmați
de adulți intre 22 - 44 de ani - peste
8,7 milioane, și de tinerii între 16-21 de
ani - peste 3,8 milioane. Cel mai greu
loviți sint negri (29 la sută din totalul
săracilor), deși populația de culoare
reprezintă doar 13 la sută din totalul
locuitorilor țării. In fine, peste jumătate
din familiile sărace sînt conduse de
femei rămase singure.
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Și concluzia finală : pentru cei nevoiași perspectivele sînt sumbre
„Analfabetismul, in creștere, nivelul ridicat al criminalității, maltratarea copiilor sint citeva din
consecințele pe plan social ale faptului că milioane de oameni sint lipsiți de o șansă in viață in America
anilor '80, scrie „U.S. News and World Report", pentru a conchide, răspunzind astfel la întrebarea pusă pe
copertă : „Dacă nu va avea loc o redresare rapidă și substanțială a economiei - și o asemenea evoluție
este socotită improbabilă - perspectivele populației sărace sînt din cele mai sumbre. întrebarea care se
pune este dacă iși va purta apăsătoarea povară in liniște sau dacă protestul său va izbucni in forme
violente".
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