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Sub semnul tradiționalelor legături 

de bună vecinătate și colaborare 

prietenească dintre popoarele
1.................. ....................................................................” ' .......... ..................................... / . ...........................................

român și bulgar, ieri a începutVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI • NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N R. P. BULGARIA
SOSIREA LA SOFIA începerea convorbirilor oficiale

12 octombrie 1982. în această zi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit într-o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Bulgaria, la invitația tova
rășului Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat . al Republicii 
Populare Bulgaria.

Este a 36-a intilnire — din ultimii 
17 ani — dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, fiecare dintre 
ele având un rol de maximă impor
tanță jn dinamizarea raporturilor pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări prietene și vecine. Fiind, așadar, 
o continuare firească a acestui tra
dițional și rodnic dialog, actuala vi-

zită a conducătorului partidului și 
statului nostru în Bulgaria socialistă 
reprezintă o nouă și valoroasă con
tribuție la dezvoltarea și adîncirea pe 
mai departe a relațiilor trainice din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, în folosul 
operei de făurire a noii orînduiri în 
cele două țări, al cauzei generale â 
socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim vice
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor externe.

Emilian Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al partidului și președintelui Re
publicii, Marin Nedelcu, consilier al 
secretarului general al partidului și 
președintelui Republicii, de alte per
soane oficiale.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul din Sofia, împodobit festiv 
in cinstea solilor poporului român.

Locuitorii capitalei bulgare au con
ferit acestui moment semnificativ al 
prieteniei dintre cele două țări ale 
noastre atributele unei sărbători dragi 
inimilor lor, întimoinind cu cele mai
(Continuare in pag. a IlI-a)

Marți, 12 octombrie, au început la 
Sofia convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului. Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv ,al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Emilian Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.CJ al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno-

Dineu oficial oferit în onoarea tovarășului
£

Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu
de tovarășul Todor Jivkov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
marți, Ia un dineu oficial oferit în 
onoarea lor de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președinfele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Au luat parte tovarășii Gheorghe

Oprea, Ștefan Andrei. Emilian 
Dobrescu, Constantin Mitea, Marin 
Nedelcu, Petre Duminică, ambasa
dorul României la Sofia.

Din partea bulgară au fost prezenți 
tovarășii Stanko Todorov, președin- 

. tele Adunării Populare a R. P. Bul
garia. Grișa Filipov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, Alexandăr Lilov, Dobri 
Djurov, Ognian Doinov., Pencio Ku- 
badinski, Petăr Mladenov, Todor

Bojinov, Țola Dragoiceva, Milko 
Balev, membri ai Biroului Politic ai 
C.C. al P.C. Bulgar, Andrei Lukanov, 
Gheorghi Iordanov, Petăr Diulghe- 
rov. membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar. Dimi- 
tăr Stanișev.
Stoian Mihailov, 
Țanov Vasilev, 
drov, secretari 
gar, membri ai

P.C. Bulgar,al

Gheorghi Atanasov, 
Mișo Mișev, Vasil 

Ciudomir Aleksan- 
ai C.C. al P.C. Bul- 
Comitetului Central 
ai Consiliului de

Stat, ai guvernului, alte persoane 
oficiale.

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

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, prietenească, 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, urmă
rite cu deosebit interes și subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Constantin Mitea. 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al partidu
lui și președintelui Republicii, Marin 
Nedelcu, consilier al secretarului ge
neral al partidului și președintelui Re
publicii, Petre Duminică, ambasado
rul României la Sofia.

Din partea bulgară — Petăr Mla
denov. membru al Biroului Politic al. 
C.C. al P.C.B., ministrul afacerilor 
externe, Todor Bojinov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, Milko Balev, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Andrei Lukanov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-română de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
Niko Iahiel, membru al C.C. al 
P.C.B., consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.B., Todor Stoi- 
cev Todorov, ambasadorul Bulgariei 
la București.

Tovarășul Todor Jivkov a salutat 
încă o dată, cu căldură, în numele 
conducerii partidului comunist și al 
statului bulgar, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului care 
ii însoțesc in vizita oficială de prie- 
tenie in țara vecină, și. prietenă, a- 
rătînd că este deosebit de satisfăcut 

' de. această nouă reîntilnire la cel mai 
înalt nivel, care oferă prilejul conti
nuării dialogului tradițional în pro
bleme bilaterale și internaționale de 
interes comun. Conducătorul parti-

țiului și statului bulgar și-a mani
festat convingerea că înțelegerile și 
documentele ce vor fi convenite în 
timpul convorbirilor vor conferi, ase
menea tuturor intîlnirilor anterioare, 
noi dimensiuni relațiilor pe multiple 
planuri dintre cele două țări, partide 
și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist' Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernu
lui un călduros salut și cele mai bune 
urări conducerii de partid și de stat 
bulgare, personal tovarășului Todor 
Jivkov. Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit călduros pen
tru invitația de a vizita din nou Bul
garia prietenă, de a se reîntîlni cu 
conducătorul partidului comunist și 
statului bulgar, și și-a exprimat, la 
rîndul său, convingerea că măsurile 
pe care le vor hotărî împreună vor 
contribui la adîncirea și diversifi
carea pe mai departe a relațiilor ro- 
mâno-bulgare, vor întări și mai mult 
tradiționala prietenie și conlucrare 
dintre țările și popoarele noastre, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar.

în - cadrul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat au 
subliniat cu satisfacție că relațiile 
româno-bulgare cunosc o dezvoltare 
susținută. Apreciind modul în care 
sint transpuse în viață sarcinile și 
obiectivele stabilite cu prilejul în- 
tîlnirilor la nivel înalt, faptul că a- 
cestea se realizează cu succes, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au apreciat, în același timp, 
că economiile socialiste în plină dez
voltare ale României și Bulgariei 9-

feră mari posibilități pentru 
rea p.e o treaptă superioară a 
rării bilaterale — îndeosebi in 
vește accentuarea laturilor 
ale acestei colaborări și cooperări 
ciproc avantajoase — ceea ce cores
punde intereselor fundamentale ale 
celor două popoare, servește cauzei 
socialismului, păcii și progresului în 
lume. în acest sens, a fost reafirmată 
hotărîrea comună de a acționa pentru 
valorificarea superioară a posibilități
lor existente in domeniul dezvoltării 
colaborării într-o serie de ramuri 
importante cum sînt metalurgia — 
îndeosebi a producției de oțeluri spe
ciale — electronica, construcția de 
mașini, agricultura și în alte ramuri 
de interes comun. S-a indicat ca 
membrii celor două delegații, orga
nele de resort din cele două țări să 
analizeze aceste posibilități și să le 
finalizeze în convenții concrete de 
colaborare și cooperare în producție.

In continuare, cei doi cpnducători 
de partid și de stat s-au informat re
ciproc asupra mersului construcției 
socialiste în România și Bulgaria, a 
activității desfășurate de Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. și, respectiv. Con
gresului al XII-lea al P.C.B. S-a 
subliniat că desfășurarea cu succes a 
construcției socialiste în cele două 
țări reprezintă o contribuție la întă
rirea forțelor socialismului, la cauza 
păcii și progresului.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de de
plină înțelegere și stimă reciprocă.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu Jivkov

Toastul tovarășului 
Todor

Stimate tovarășe Todor Jivkov, 
Dragi prieteni bulgari, 
Tovarășe și tovarăși,
Sintem bucuroși să ne aflăm din 

nou pe pămîntul Bulgariei priete
ne, să ne intîlnim cu prieteni dragi 
— și să vă adresăm, cu acest prilej, 
in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și guvernului 
român, precum și ai meu personal 
și al tovarășei mele un salut 
călduros, împreună cu cele mai 
bune urări.

Vă mulțumim, tovarășe Jivkov, 
pentru urările de bun venit și pen
tru cuvintele de apreciere rostite 
Ia adresa prieteniei și colaborării 
româno-bulgare.

România, Partidul Comunist 
Român dau o apreciere deosebită 
relațiilor româno-bulgare — care 
au vechi și frumoase tradiții — și 
consideră că este o îndatorire de 
mare responsabilitate față de po

poarele noastre de a face ca nivelul 
acestor relații să crească continuu, 
afirmindu-se în toate privințele ca 
un exemplu de raporturi între po
poarele libere și suverane, între 
țări socialiste vecine și prietene, 
care conlucrează și se întrajuto- 
rcază activ în munca și lupta pen
tru edificarea noii orînduiri, pen
tru înaintarea lor neabătută pe ca
lea progresului și bunăstării.

Doresc să subliniez și in acest ca
dru rolul hotărîtor pe care le-au 
avut în dezvoltarea acestor relații 
intilnirile și convorbirile Pe care 
le-am purtat împreună, tovarășe 
Jivkov, care, de fiecare dată, au 
deschis noi orizonturi și au dat noi 
impulsuri prieteniei și colaborării 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. Sint încredințat că și aceas
tă intilnire a noastră, convorbirile 
Pe care lc-am început astăzi și în
țelegerile la care vom ajunge se vor 
înscrie ca o nouă contribuție im-
(Continuare în pag. a Ill-a)

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,
Cu un sentiment de bucurie și 

satisfacție vă adresez urarea „Bine 
ați venit!“. Oamenii muncii din 
țara noastră vă intîmpină ca pe 
oaspeți dragi din România frățeas
că, vecină.

Conducerea noastră, comuniștii 
bulgari, poporul nostru încearcă un 
sentiment de o deosebită satisfac
ție pentru faptul că prietenia și co
laborarea dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Socialis
tă România se dezvoltă neîntrerupt, 
în concordanță cu condițiile obiec
tive, cu sarcinile construcției socia
liste și aspirațiile popoarelor bul
gar și român.

Tovarășe Ceaușescu,
Intilnirile și convorbirile noastre, 

atît în România cît și in Bulgaria, 

au devenit o bună tradiție. Ele au 
avut întotdeauna o mare impor
tanță pentru dezvoltarea relațiilor 
noastre bilaterale, pentru întărirea 
unității țărilor din comunitatea so
cialistă.

Timp de 17 ani noi ne-am în- 
tîlnit cu dumneavoastră de nenu
mărate ori. Se înțelege că nu este 
cel mai important numărul întîlni- 
rilor. Mai important este faptul că 
acestea s-au încheiat 'cu înțelegeri 
rodnice, că ele au contribuit la 
dezvoltarea relațiilor politice, eco
nomice și culturale dintre țările 
noastre, la întărirea prieteniei bul- 
garo-române. Această activitate 
este apreciată în mod pozitiv și este 
sprijinită de către cele două po
poare ale noastre.

Sînt convins că și actuala noas
tră intilnire va fi rodnică. Con
vorbirile pe care le-am inceput as
tăzi au arătat că se deschid noi 
posibilități pentru dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor bulgaro-ro- 
mâne.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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„O nouă expresie a prieteniei și colaborării
fructuoase româno-bulgare“

Reflectînd largul interes cu care opinia publică din 
Republica Populară Bulgaria urmărește vizita oficială 
de prietenie pe care o efectuează in această țara to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația tovarășului Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, mijloacele de informare in masă

din țara vecină publică la loc de frunte portretul și 
date biografice ale conducătorului partidului și statu
lui nostru, prezintă pe larg activitatea sa neooosită 
pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație. Un loc deosebit se acordă noului 
dialog la nivel înalt româno-bulgar, importanței aces
tuia pentru dezvoltarea și adîncirea continuă a bune
lor relații in cele mai diverse domenii dintre cele două 
țări vecine și prietene, semnificației sale deosebite pe 
plan internațional.

-

posibilitățile de lărgire a legături
lor bilaterale, se adoptă hotăriri 
importante in vederea adincirii re
lațiilor de prietenie".

„Aceasta oferă temeiul să se aș
tepte ca și in cadrul actualului 
dialog prietenia și colaborarea bul- 
garo-română să fie ridicate pe o 
nouă treaptă, superioară, ceea ce, 
fără îndoială, va fi o contribuție 
la cauza comună a socialismului, 
păcii și colaborării internaționale, 
o contribuție la întărirea bunei 
vecinătăți și a prieteniei in Bal
cani".

Relevînd apoi că relațiile eco
nomice bulgaro-române cuprind 
toate ramurile cheie ale economiei, 
comentariul agenției B.T.A. arată 
că „în ultimul timp cele două țări 
tind spre lărgirea și adîncirea spe- 

■ cializării și cooperării in producție. 
La ultima întilnire din ianuarie 
1982, Todor Jivkov și NiCojK’ț 
Ceaușescu au încheiat noi îh'țci.. 
geri în acest domeniu. Probabil șl’ 
acum ei vor examina posibilitățile 
aplicării unor forme mai eficiente 
de dezvoltare a colaborării econo
mice reciproc-avantajoase".

TELEVIZIUNEA ȘI RADIOUL 
din Bulgaria au transmis în direct 
ceremonia sosirii la Sofia. In jur
nalele de actualități au fost pre
zentate pe larg momentele din pri
ma zi a vizitei oficiale de priete
nie a înalților soli ai poporului 
român. N

Luni seara, televiziunea a pre
zentat pe larg date din biografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
activitatea sa neobosită în fruntea 
partidului și statului nostru.

Organul C.C. al P.C.B., „RABOT- 
NICESKO DELO", publică artico
lul redacțional „Colaborare reciproc 
avantajoasă, ascendentă", în care se 
relevă că „vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Eiena Ceaușescu, constituie 
un important eveniment internațio
nal". „Indiferent dacă s-a desfășu
rat pe pămîntul românesc sau bul
gar, subliniază ziarul, dialogul din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov a definit de 
fiecare dată spiritul relațiilor reci
proce, a dat principalele impulsuri 
colaborării dintre partidele și po
poarele celor două țări".

Se evidențiază in același timp că. 
în ultimii api s-au dezvoltat cu 
succes relațiile economice, acestea 
constituind o expresie a realizărilor 
social-economice ale popoarelor ro
mân și bulgar, a posibilităților lor 
în continuă creștere de a participa 
la diviziunea internațională a 
muncii.

„Trăsătura caracteristică a colabo
rării economice din ultimii ani o 
constituie aplicarea mai largă a for
melor mai eficiente de conlucrare. 
Pe baza înțelegerilor de specializare 
și cooperare în producție se dezvol
tă legături sănătoase și dinamice în 
domenii cum sînt construcțiile de 
mașini, metalurgia, energetica, chi
mia și industria ușoară".

„Conlucrarea româno-bulgară a 
creat terenul fertil pentru con
struirea în comun a unor impor
tante obiective economice în care 
își găsesc .reflectarea resursele 
materiale, financiare și de forță 
de muncă ale celor două țări, cum 
este cazul construirii întreprinderii 
comune de mașini și utilaj greu 
Giurgiu — Ruse".

în continuare, ziarul citat relevă 
că „actuala colaborare româno- 
bulgară oferă depline garanții 
pentru amplificarea și adîncirea ei 
în viitor". „Convorbirile care încep 
astăzi, scrie organul C.C. al P. C. 
Bulgar,, vor defini noi posibilități 
în această direcție".
, Arătind că în cadrul convorbiri
lor. se va acorda fără îndoială o 
atenție deosebită situației interna
ționale, în articol se spune : „Ca 
verigi ale puternicei comunități so
cialiste, și împreună cu toate for
țele progresiste, antiimperialiste și 
iubitoare de pace, țările noastre 
năzuiesc spre continuarea și adin- 
cirea procesului destinderii".

Ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME", 
organ al Uniunii Populare Agrare 
Bulgare, publică articolul „Sub 
seninul prieteniei și colaborării", 
in care se subliniază că „vizita 
oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,. împreună cu 
tovarășa Eileiia Ceaușescu, care în
cepe astăzi, va constitui o nouă ex
presie a prieteniei bulgaro-ro- 
mănc, cu bogate tradiții, cimen
tată prin sîngcle vărsat in comun 
de cele două popoare în lupta pen
tru eliberarea națională și socială", 
în articăl se arată că „vizita va da 
posibilitatea continuării dialogului 
Ia cel mai înalt nivel, stabilirii de 
noi măsuri de diversificare a con-

lucrării dintre cele două țări so
cialiste vecine, ceea ce corespunde 
intereseâor vitale ale poporului 
bulgar și poporului român, ale co
munității socialiste, păcii și înțele
gerii in lume". In continuare se 
menționează că „dezvoltarea impe
tuoasă a economiilor Bulgariei și 
României in anii socialismului a

articolul menționează că „este' cu
noscută poziția cetyr două țări pri
vind transformarea Balcanilor in
tr-o zonă liberă de arme nucleare, 
intr-o regiune a bunei vecinătăți 
și a colaborării ca parte a procesu
lui de edificare și consolidare a 
păcii și securității în Europa".

AGENȚIA B.T.A., intr-un co

REVISTA PRESEI BULGARE

creat premise favorabile pentru 
extinderea dinamică a legăturilor 
economice. în prezent, eforturile sînt 
îndreptate spre folosirea la maxi
mum a posibilităților existente, 
spre identificarea unor noi și tot 
mai eficiente forme și căi reciproc 
avantajoase de dezvoltare în rit
muri accelerate a colaborării eco
nomice, în scopul îndeplinirii volu
mului de schimburi de mărfuri 
prevăzut pentru acest cincinal-și 
creșterii simțitoare a ponderii li
vrărilor rezultate din specializarea 
și cooperarea în producție".

Referindu-se la situația interna
țională și, în special, la Balcani,

mentariu, relevă : „Prietenia și 
colaborarea dintre Bulgaria și 
România se dezvoltă pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, pe 
baza Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală".

Noua întilnire, a doua din acest 
an, a conducătorilor celor două 
țări vecine constituie o nouă con
firmare a năzuinței Bulgariei și 
României spre dezvoltarea ' neabă
tută și adîncirea colaborării, — 
scrie B.T.A., subliniind că „pentru 
convorbirile sistematice dintre 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
caracteristic este faptul că in ca
drul lor, întotdeauna sint căutate

Nicolae 
vibrant 
a urma 
internă 
statului

Numeroși locuitori ai Sofiei fac o primire calda înalților oaspeți romani

CU TOATE FORȚELE SATELOR, CU TOATE

Schimbul doi pe ogoare. 111 aproape 30 de cooperative

stringerea \

ÎN INSULA 'MARE A BRĂILEI

MIJLOACELE - RITM ÎNALT OE LUCIU LA

însăktarea grugi,
DEPOZITAREA RECOLTE!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, ‘președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au plecat, 
marți dimineața, într-o vizită oficia
lă de prietenie în Republica Popu
lară Bulgaria, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al. Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C>C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Emilian Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al partidului și președin
telui Republicii, și Marin Nedelcu, 
consilier al secretarului general al 
partidului și președintelui Republicii.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni. Pe frontispi-

ciul aerogării erau arborate drapelele 
partidului și statului, care încadrau 
portretul tovarășului N icolae 
Ceaușescu.

Pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc. Emil Bobu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Alexandrina 
Găinușe. Petrtî''Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Miu Dobrescu. Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Constantin Olteanu, Cornel 
Onescu, Ion Ursu, Richard Winter, 
precum și de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești. Tova
rășii din conducerea de partid și de 
stat au venit împreună cu soțiile.
. Se aflau de față Atanas Gheor- 
ghiev, însărcinatul cu afaceri ad-inr 
terim al R.P. Bulgaria la București, 
și membri ai ambasadei.

Erau prezenți, de asemenea, nume
roși locuitori ai Capitalei, care au fă
cut o entuziastă manifestare - de dra-

goste șl stimă tovarășului 
Ceaușescu. Ei au reafirmat 
hotărîrea întregii națiuni' de 
șl înfăptui neabătut politica 
și externă a partidului și 
nostru, promovată cu consecvență și 
strălucire de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spre binele țării și al po
porului mostru, al .cauzei socialismu
lui și păcii în lume. Totodată, au dat 
expresie urării de succes deplin pe 
care .toți cetățenii patriei o adresea
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu' în vizita 
pe care o întreprind în Republica 
Populară Bulgaria, afirmîndu-și în
crederea că aceasta va contribui la 
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor strinse, tradiționale, dintre cele 
două partide și țări, dintre popoarele 
noastre vecine și prietene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură aclamațiilor și uralelor 
bucureștenilor veniți să-i conducă.

La scara avionului, un grup de pio
nieri a oferit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

La ora 10,10, aeronava preziden
țială a decolat.

Recolta bună de 
transportul ei

porumb impune
mai operativ

Insula Mare a Brăilei, inginerul Ion 
Marin. Concomitent cu aceasta este 
însă necesar -să fie mult intensificat 
transportul, deoarece importante can
tități de porumb se află jn grămezi 
pe cîmp.' Culesul nu este totul. In-

treaga recoltă de porumb trebuie să 
fie pusă cit mai repede la adăpost, 
pentru a se evita orice pierderi.

Corneliu 1FRIM 
corespondentul „Scînteii"

O zi în Insula Mare a, Brăilei, pe 
terenurile întreprinderii agricole de 
stat. Aici porumbul se întinde pe 
2G 000 de hectare, ceea ce reprezintă 
peste 25 la sută din suprafața cul
tivată cu această plantă în întregul 
județ. Este firesc, așadar, ca la re
coltare să fie repartizate importan
te forțe mecanice și umane (între 
care 323 de combine, care recoltează 
în știuleți și boabe). Pînă acum, po
rumbul a fost strins de pe 66 la sută 
din suprafață. iar recolta este pe 
măsura priceperii și hărniciei oame
nilor.

Ne aflăm la complexul Blasova — 
unul din cele 8 complexe ale între
prinderii. Inginerul Genu Stanciu, 
șeful complexului, ne spune că pe o 
solă a fermei Nufărul se obțin circa 
10 000 kg porumb boabe la hectar. 
Sînt însă si porțiuni în care recolta 
este mai modestă. Combinerii Teodor 
Matara și Marin Andrei lucrează „din 
noapte pîr.ă-n noapte", recoltînd cu 
regularitate 28—30 remorci cu porumb

Aici porumbul se întinde pe

știuleți. Pe o solă alăturată. 100știuleți. Pe o solă alăturată, 100 de 
elevi de la școala generală nr. 28 de- 
pănușau porumbul, care apoi era 
transportat la . punctul de încărcare în 
șlepuri, aflat în apropiere.

Din Insula Mare a Brăilei, recolta 
pornește spre hambarele tării pe două 
căi. La Dunăre. în patru puncte ben
zile transportoare încarcă zilnic în 
șlepuri, in medie, 700 tone de po
rumb. O altă cale este cea rutieră, cu 
autocamioanele (pentru distanțe mai 
mici), care traversează Dunărea pe 
bacuri. în ultimele zile. în „Insulă", 
au fost transferate unele combine de 
pe terasă, pentru accelerarea ritmu
lui la recoltat, iar în sprijinul lucră
torilor de aici au venit și importante 
forțe umane din oraș. între care 1 700 
de elevi, care ajută la depănușat și 
încărcat.

Acum se lucreaz 5 din ce în ce mai 
repede. „Vom depăși viteza zilnică de 
800 hectare pe zi la recoltarea porum
bului" — apreciază directorul I.A.S.

cluj : Pentru grăbirea 
terenurile

în raidul întreprins în unitățile a- 
gricole din județul Cluj am fost în
soțit de tovarășul ing. Victor Tătai'u, 
director adjunct al direcției agrico
le județene. Ne-am propus să urmă
rim îndeosebi calitatea semănatului 
griului, chiar în condițiile cînd au 
fost însămințate peste 94 la sută din 
suprafețele prevăzute. La fața locu
lui, mecanizatorii și specialiștii din 
cooperativele agricole Luncani. Cîm- 
pia Turzii, Mihai Viteazul. Turda 
Nouă, Jucu, Apahida și altele au 
fost notați cu bine și foarte bine 
pentru respectarea întocmai a tehno
logiilor de lucru.

Ne-am oprit, mai cu seamă, în 
consiliul agroindustrial Mociu. mai 
îndepărtat ca distantă de centrul ju
dețean. Aici, după datele pe care ni 
le-a prezentat inginerul-șef al con

nisera din timp pentru ca bulgarii 
mari să fie bine mărunțiți prin dis
cuit! repetate. Calitatea semănatului 
era supravegheată îndeaproape de 
inginerul-șef Alexandru Copil, spe
cialist cu experiență. La cooperati
va agricolă din Soporu de Cîmpie, 
terenul pentru semănat era bine pre
gătit. dar semănătoarea tractată de 
mecanizatorul Vasile Rusu prezenta 
unele defecțiuni care făceau, așa 
cum s-a constatat, ca sămînța să nu 
fie încorporată uniform. Sosit la fața 
locului, inginerul-șef loan Sălăjan a 
primit sarcina de a regla repede se
mănătoarea, iar pe suprafața semă
nată să se execute tăvălugirea.

Constatăm insă că aici. în consi
liul agroindustrial Mociu. distanța 
dintre însămințare și recoltare se în
gusta mereu, ceea ce face să în- 
cetineze ritmul pregătirii terenului și 
al semănatului. Și această pentru că 
nu in toate unitățile, s-au luat mă
suri pentru a se recolta porumbul 
și sfecla, spre a se crea cimp liber 
tractoarelor. Din cele 3 480 ha cu 
porumb se recoltaseră numai 1940 
hectare, iar sfecla de zahăr, deși re
coltată. nu era transportată. La Cri
șeni, Iacobeni' și în alte unități, doar 
cițiva oaijreni se aflau în cimp, la 
eliberarea terenului de coceni. Pe o 
solă cu sfeclă de zahăr, aflată la 
intrarea in comuna Mociu, mijloace
le de transport de mare capacitate 
stăteau ore în șir. întrucît, la încăr
cat. se aflau prea puțini oameni. Din 
această cauză, intr-o zi abia s-a reu
șit să se facă un transport, două la 
o bază de recepție, situată la o dis
tanță de 'Circa 20 km. La coopera
tiva din Bercheșu erau, de aseme
nea. grămezi de sfeclă în cîmp. dar 
nici măcar n-am văzut o echipă de 
încărcători și nici mijloace de trans
port. Și în mare parte terenurile res
pective urmează a fi însămințate cu 
grîu.

în județul Cluj, unele consilii agro
industriale — Huedin și Panticeu — 
au terminat semănatul griului. Avînd 
în vedere că timpul este foarte înain
tat. este necesar să se acționeze e- 
nergic pentru ca această lucrare să 
se încheie repede și în consiliile Dej, 
Gherla și alte citeva.
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agricole și ferme ale I.A.S. din jurul orașelor Vaslui, Birlad, Huși și 
Negrești iau parte zilnic la recoltarea porumbului, strugurilor, sfeclei 
de zahăr și legumelor nu mai puțin de 7 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderi industriale și instituții. Timp de două săptămini. de cînd 
lucrează în timpul lor liber in aceste unități, ei au recoltat porumbul 
de pe 0 000 ha, strugurii de pe 700 ha și sfecla de zahăr de pe 100 hec
tare. Se poate spune că schimbul II se face aici pe ogoare. (Petru 
Nccula).

De două ori „bravo11. această toamnă, I.A.S. Bucium, ju
dețul Iași, a obținut o recoltă record de struguri. Pentru stringerea ei 
a fost nevoie să se apeleze și la elevi. In fiecare toamnă lucrătorii 
acestei întreprinderi erau ajutați la cules de către elevii liceelor in
dustriale nr. 1 și nr. 3. Acum, producția de struguri fiind deosebit de 
bogată, ș-a apelat și la elevii altor licee din oraș: de informatică. „Emil 
Racoviță", „C. Negruzzi" și altele. Cu toții au muncit ia cules cu i..„™ 
hărnicie. Doi de „bravo" : primul — pentru cei care au realizat pro
ducția ; al doilea — pentru cei care au ajutat la stringerea ei. (Manole 
Corcaci).

Tractoare în pană de... organizare. Pe terenurile c.a.p. 
Sînpaul, județul Mureș, 3 mecanizatori stăteau la... iarbă verde, in timp 
ce tractoarele, cu plugurile în brazdă, funcționau... in gol, fâcind, fi
rește, risipă de carburanți. La C.A.P. Pănet, doi mecanizatori — veniți 
in sprijin <le la stațiunea de cercetări pomicole — stăteau de aproape 
o oră pe malul unui pîrîu, în timp ce tractoarele, „uitate" în brazdă, 
consumau de pomană, motorina. Și nu sint cazuri singulare. întrebarea 
este : in contul cui din conducerile acestor unități se înregistrează ri
sipa de motorină ? (Gheorghe Giurgiu).

Au Uitat de grape ? In8inerul Vasile Dobocan, de la ferma 
din satul Copăcel a cooperativei agricole Hîrseni, județul Brașov, a 
permis mecanizatorilor Ion Onițiu și Mihai Munteanu să are suprafețe 
mari fără ca plugul să fie urmat de grapă. Brazdele s-au uscat, iar 
acum bulgării cu greu pot fi mărunțiți. Nu aveau mecanizatorii grape '? 
Nicidecum ! Alături, 8 asemenea grape stăteau nefolosite. Lipsea insă 
răspunderea. Iar aceasta costă scump ! (Nicolae Mocanu).

Mecanizatori plimbăreți. Acum> cind lucrările agricole sînt 
atit de aglomerate, pe drumurile publice ale județului Botoșani circulă 
fără nici 6 treabă multe tractoare. Conducerile cooperativelor agricole 
din Havîrna, Rădăuți-Prut și Hlipiceni, ale S.M.A. Dingeni și I.A.S. 
Albești dau cale liberă mijloacelor proprii de transport pentru lucrări 
ce pot fi aminate, ori in scopuri personale. în multe cazuri intervin 
lucrătorii de la miliție, dar în comunele Brăești, Văculești, Virfu Cim- 
pului și Bucecea circulau fără rost tractoare chiar prin fața lucrători
lor de miliție. Risipa mecanizatorilor plimbăreți este mare. Puneți-i 
stavilă I (Silvestri Ailenei). ,

„Emil 1 
multă

Pettt Sigismund, stadiul în-

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

urgent
semănatului,

f y

eliberate !
siliului. =_____ , _____  ...
sămînțării griului era mult intirziat 
față de cel atins pe ansamblul ju
dețului. La C.A.P. Crișeni, pe o tar
la întinsă lucra o formație complexă 
la pregătirea terenului și la semă
nat. Șeful de fermă, ing. Nicolae 
Cantor, a justificat ritmul încet de 
semănat prin lipsa de teren eliberat 
de resturi vegetale și mai ales prin 
seceta care a impus eforturi deo
sebite la pregătirea patului germi
nativ. într-adevăr, mecanizatorii Pe
tre Beldean, Constantin Moldovan și 
Ștefan Todea au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a pregăti te
renul în cele mai bune condiții. La 
cooperativa agricolă din Frata se lu
cra, de asemenea, la pregătirea te
renului și semănat. Aici, specialiștii 
din consiliul agroindustrial interve-
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Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu Vizită protocolară
(Urmare din pag. I) 
portantă la dezvoltarea bunelor ra
porturi prietenești româno-bulgare.

Vizita ne prilejuiește, totodată, un 
schimb larg de păreri cu privire la 
problemele actuale ale vierii inter
naționale, care — așa cum arată 
realitățile — sînt deosebit de com
plexe. în lume se manifestă încă, 
cu putere, politica imperialistă de 
forță și dictat, de reîmpărțire a 
sferelor de influență ; în multe zone 
ale planetei continuă conflictele, au 
loc confruntări militare' și războaie 
cărora le cad zilnic victime ome
nești. Cunoaște o puternică intensi
ficare politica de înarmări, se adin- 
ccștc continuu criza economică 
mondială. Toate acestea creează o 
încordare deosebită în viața inter
națională, pun tot mai grav în peri
col viața popoarelor, pacea întregii 
omeniri. Alături de aceste tendințe 
profund negative, pe arena mon- 
diajă se manifestă însă cu tot mai 
mițltă forță voința popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste dc 
dominație și asuprirț, de a se dez
volta libere și independente, în- 
tr-un climat de securitate și pace. 
Este convingerea noastră fermă că, 
acționind unite, conlucrînd tot mai 
strîns, popoarele pot opri cursul 
periculos al evenimentelor spre 
încordare și război, pot asigura con
tinuarea fermă a politicii de destin

(Urmare din pag. I)
Noi, dragi tovarășe și tovarăși, 

ne întâlnim intr-un moment cind 
situația politică din lume s-a com
plicat în mod serios, cind perico
lul unei catastrofe nucleare globa
le a crescut în măsură însemnată. 
Cercurile imperialiste agresive și, 
înainte de toate, cele din Statele 
Unite ale Americii duc o politică 
de încordare și confruntare, de in
tensificare nestăvilită a cursei 
înarmărilor, sprijină și provoacă 
conflicte militare în Orientul Mij
loci^, America Centrală, sudul 
A Si și în alte regiuni.

toporul bulgar apără cu fermi
tate cauza păcii, înțelegerii și co
laborării. Noi salutăm cu căldură 
noile inițiative de pace ale guver
nului sovietic, expresie a realis
mului politic și a grijii față de vii

Depunerea unei coroane de flori
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a depus, 
marți după-amiază, o coroană de 
flori la Mausoleul lui Gheorghi 
Dimitrov. 9

La ceremonie au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștctfan Andrei, 
Emilian Pobrescu, Constantin Mitea, 
Marin Nedelcu, Petre Duminică, 
ambasadorul României Ia Sofia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însotit de membrii Misiunii de 
onoare bulgare.

O gardă de onoare, alcătuită din 
militari ai Forțelor Armate ale R.P. 
Bulgaria, a prezentat onorul.

Mausoleul, construit din marmură 
albă în Piața „9 Septembrie” din cen
trul capitalei bulgare, ' eternizează 
memoria marelui fiu al poporului 
bulgar, figură proeminentă a mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale — Gheorghi Dimitrov.

Pe panglica coroanei de flori de
puse este scris : „Din partea secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu”.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale care însoțesc pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru in vizita sa în R.P. Bulgaria 
ău păstrat un moment de reculegere, 
in timp ce fanfara intona „Interna
ționala”.

A fost vizitat apoi mausoleul în 
care se află corpul neînsuflețit al lui 
Gheorghi Dimitrov.

Locuitori ai capitalei Bulgariei, a- 
flati in preajma mausoleului, au 
salutat cu aplauze pe solii poporului 
român.

dere, de colaborare, independență 
națională și pace.

Animată de această statornică 
convingere, România participă activ 
la viața internațională, la eforturile 
pentru soluționarea constructivă a 
marilor probleme ale lumii de azi. 
Acționăm consecvent pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea conlucrării și uni
tății lor, considerind că aceasta con
stituie un factor dc prim ordin al 
întăririi forțelor progresului și pă
cii. întărim, totodată, colaborarea 
și solidaritatea cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, promovăm, 
în spiritul coexistenței pașnice, o 
conlucrare activă cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Pornind de la realitatea că pe 
continentul nostru s-au acumulat 
uriașe cantități de arme nimicitoa
re, milităm cu hotărire pentru 
oprirea amplasării rachetelor cu 
rază 'medje de acțiune și trecerea 
la’ retragerea celor existente, pen
tru eliminarea definitivă a arme
lor nucleare și reducerea treptată 
a tuturor armamentelor din Euro
pa. Este în interesul tuturor po
poarelor să se facă totul pentru o 
Europă fără arme nucleare, o Eu
ropă unită, a colaborării, securității 
și păcii !

Toastul tovarășului Todor Jivkov
torul omenirii. Declarația Uniunii 
Sovietice de a nu folosi prima arma 
nucleară, propunerea privind în
cheierea unui tratat mondial de 
ncfolosire a forței în relațiile in
ternaționale, pentru înghețarea ar
mamentelor strategice, pentru in
terzicerea generală și totală a ex
periențelor eu arma nucleară, pre
cum și celelalte propuneri sovie
tice sint privite de poporul bulgar 
ca acțiuni importante pentru înlă
turarea pericolului distrugerii nu
cleare.

Partidul Comunist Bulgar și Gu
vernul Republicii Populare Bulga
ria sînt convinse că, în actuala si
tuație internațională, întărirea pe 
mai departe a unității și conlucră
rii dintre statele membre ale Or
ganizației Tratatului de la Varșo
via și ale -Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc are o însemnă

Acordăm o atenție deosebită si
tuației din Balcani. Ne pronunțăm 
pentru soluționarea politică a pro
blemelor care mai există între ță
rile acestei regiuni, pentru dezvol
tarea colaborării și bunei vecină
tăți, pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a conviețuirii 
pașnice, fără' arme nucleare. Româ
nia — care întreține relații bune 
cu toate țările din Balcani — con
sideră că există condițiile necesa
re pentru realizarea unei întîlniri 
la nivel inalt a statelor din regiu
ne, consacrată întăririi încrederii, 
colaborării și păcii in Balcani.

Ne pronunțăm ferm pentru înlă
turarea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, 
pentru soluționarea conflictelor 
dintre state numai și numai pe 
calea pașnică a tratativelor. Con
siderăm că oricît de grele și ane
voioase ar fi tratativele — trebuie 
să se meargă numai și numai pe 
această cale, renunțîndu-se cu de
săvârșire" la soluțiile militare, care 
amplifică încordarea și duc la dis
trugeri de bunuri materiale și vieți 
omenești 1

Problema centrală a lumii dc azi 
o constituie oprirea cursei înar
mărilor. trecerea la dezarmare și, 
în primul rînd, la dezarmarea nu
cleară. Dînd glas voinței unanime 

tate hotărîtoare pentru stăvilirea 
forțelor agresive, pentru menți
nerea păcii mondiale.

Statul nostru socialist duce o po
litică iubitoare de pace, principia
lă, îndreptată spre transformarea 
Peninsulei Balcanice într-o zonă 
liberă de arme nucleare și baze 
militare străine, într-o zonă a păcii 
și securității. Noi vom lupta în con
tinuare pentru atingerea acestui 
înalt țel uman, pentru întărirea 
climatului de încredere reciprocă și 
colaborare în condiții dc bună ve
cinătate între țările balcanice.

Stimați oaspeți români,
Exprimînd încă o dată convin

gerea că actualele noastre convor
biri vor sluji la dezvoltarea prie
teniei, și colaborării dintre po
poarele bulgar și român, la cauza 

a poporului român — exprimată 
in marile manifestări și acțiuni de 
masă care au avut loc in țara 
noastră, în cele peste 18 milioane 
de semnături puse pe Apelul pen
tru pace și dezarmare — România 
este hotărită să militeze neabătut 
pentru oprirea cursei înarmărilor. 
Dorim să facem totul pentru a ne 
aduce întreaga contribuție Ia în
făptuirea dezideratului vital al 
națiunilor de a trăi într-o lume 
fără arme și fără războaie.

Stimați tovarăși și prieteni,
Convins că actuala vizită pe care 

o facem in Bulgaria prietenă se 
va înscrie ca un nou moment im
portant în dezvoltarea colaboră
rii româno-bulgare, atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena interna
țională, doresc să toastez :

— pentru prosperitatea și feri
cirea poporului bulgar !

— pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre !

— în sănătatea secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
prietenului meu apropiat, tova
rășul Todor Jivkov 1

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

păcii, socialismului și progresului, 
vă urăm o ședere plăcută, în con
tinuare, în țara noastră.

Propun să ridicăm paharul :
— pentru noi succese ale oame

nilor muncii . din România fră
țească !

— pentru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele, partidele și țările 
noastre !

— pentru succesele socialismu
lui, pentru unitatea și coeziunea ță
rilor comunității socialiste !

— in sănătatea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a prietenului 
meu, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

— in sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu !

— in sănătatea tuturor celor pre- 
zenți !

Noroc ! (Aplauze).

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, au fă
cut o vizită protocolară tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului ' Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov a salutat 
încă o dată, cu toată, căldura, in nu

(Urmare din pag. I)
alese onoruri și calde sentimente de 
dragoste și stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele celor doi conducători de 
partid și de stat, încadrate de drape
lele-de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Bul
garia. Pe o mare pancartă era în
scrisă,' în limbile română și bulgară, 
urarea : „Bine ați venit, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu

La apariția în ușa avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întâmpinați 
cu aplauze, cu ovații puternice, de 
un mare număr de oameni ai muncii, 
reprezentând populația Sofiei, pre- 
zenți pe aeroport, care purtau portre
te ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, mari 
pancarte cu urări : „Bine ați venit, 
dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască prietenia frățească dintre 
P.C.B. și P.C.R. !“, „Să se întărească 
prietenia frățească dintre popoarele 
bulgar și român!”, fluturau stegulețe 
cu tricolorul românesc, buchete din 
florile acestei frumoase toamne, scan
dau neîntrerupt, cu entuziasm, ințr-o 
emoționantă alăturare, cuvinte cu va
loare de simbol : „Vecina drujba 1“ 
(„Prietenie veșnică !“).

Sînt manifestări de sinceră și caldă 
simpatie ce mărturisesc cu pregnanță 
trăinicia prieteniei dintre popoarele 
român și bulgar, recunoștința și 
prețuirea de care se bucură cei 
doi conducători de partid și de 
stat, de numele cărora se leagă etapa 
superioară in care au ajuns relațiile 
româno-bulgare pe cele mai diverse 
planuri.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deo
sebită căldură de tovarășul Todor 
Jivkov. Cei doi conducători și-au 
strîns îndelung mîinile, s-au îmbră

mele poporului bulgar, al conducerii 
de partid și de stat bulgare, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, subliniind că 
noua vizită a solilor poporului ro
mân reprezintă un moment deosebit 
de important în cronica raporturilor 
prietenești dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

■Tovarășul Nicolae .Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele de 
caldă prietenie manifestate de oa
menii muncii bulgari din primele 
momente ale noii întîlniri româno- 
bulgare la cel mai înalt nivel si și-a 
exprimat convingerea că hotărîrile 
și înțelegerile la care se va ajunge 

SOSIREA LA SOFIA

țișat cu prietenie, manifestîndu-și 
deosebita satisfacție pentru prilejul 
de’ a se reîntîlni. Tovarășul Todor 
Jivkov a urat, de asemenea. un 
călduros bun venit toyarășei Elena 
Ceaușescu.

Pionieri bulgari și români — copii 
ai membrilor ambasadei noastre la 
Sofia- — au oferit cu emoție și dra
goste tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de garoafe roșii, in semn de 
bun sosit pe pămintul Bulgariei.

Secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovară
șul Todor Jivkov, trece în revistă 
garda militară, care prezintă onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. în semn de salut 
se trag 21 salve de artilerie.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu Ie sînt pre
zentate persoanele oficiale bulgare 
venite in întâmpinare, tovarășii : 
Milko Balev, Todor Bojinov. Dobri 
Djurov, Ognian Doinov, Grișa Fili- 
pov, Pencio Kubadinski. Aleksandar 
Lilov. Petăr Mladenov și Stanko To
dorov, membri ai Biroului Politic al 
C.C. lai P.C. Bulgar, Petăr Diulghe- 
rov, 'Gheorghi Iordanov. Andrei Lu- 
kanov, membri supleant! ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. kBulgar, Ciudo- 
mir Aleksandrov, Gheorghi Atanasov. 
Stoian Mihailov. Mișo Mișev, Dimităr 
Stanișev și Vâsil Țanov Vasilev, se
cretari ai C.C. al P.C. Bulgar. Petăr 
Tancev. prim-vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria. Gheor
ghi Djagarov. Mltko Grigorov. Peko 
Takov și Iaroslav Radev. vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria. Grigor Stoicikov, Staniș 
Bonev si Gheorghi Karamanev. vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului, ai Consiliului 
de Stat, generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Erau de față,-ambasadorul Româ
niei la Sofia. Petre Duminică, și am
basadorul Bulgariei la București, 
Todor Stoicev. 

în timpul convorbirilor oficiale vor 
reprezenta o contribuție de preț la 
ridicarea pe o treaptă nouă, superi
oară, a prieteniei și strinsei conlu
crări dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria, dintre 
cele două popoare.

Cu prilejul vizitei protocolare, cei 
doi conducători de partid și de stat 
au avut un prim schimb de păreri 
in legătură cu stadiul actual și per
spectivele raporturilor prietenești 
româno-bulgare, cu probleme politi
ce fundamentale care confruntă as
tăzi omenirea. fe

Pe aeroport domnește o atmosferă 
sărbătorească, pe fondul căreia începe 
vizita in Republica Populară Bulga
ria a conducătorului partidului și sta
tului nostru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov iau Ioc 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști. Mulțimea prezentă pe aeroport 
ii aclamă îndelung, ovaționează neîn
trerupt pentru prietenia dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Aceeași atmosferă entuziastă. de 
sărbătoare, s-a regăsit pe întregul 
traseu ce leagă aeroportul de reședin
ța oficială.

Un moment emoționant la „Podul1 
Vulturilor”, ce marchează, simbolic, 
granița vechiului oraș. Aici, munici
palitatea capitalei, mii de locuitori ai 
Sofiei fac o primire emoționantă inal- 
ților oaspeți români.

Primarul orașului, .Petăr Mejdu- 
reciki. adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu. tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit. „Vă primim, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu — 
a spus primarul — ca pe cei mai 
draai oaspeți ai noștri. Vă dorim o 
vizită plăcută și rodnică. în folosul 
prieteniei noastre cu vechi și adinei 
rădăcini în istorie. Vom face totul ca 
sa vă simțiți cît mai bine !“.

Semn al celei mai calde ospitalități, 
un grup de tineri. îmbrăcați în port 
național, invită pe solii poporului 
român să guste din pîinea si vinul 
ce rodesc pe pămîntul Bulgariei 
prietene. O nouă oprire în fața noului 
și impunătorului Palat al culturii. Un 
grup de tineri. în salopete de lucru, 
aduce tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu salutul 
comunist, frățesc, al clasei muncitoa
re din Sofia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu prietenie manifestărilor 
emoționante cu care a fost întâmpinat 
de populația ospitalierei capitale 
bulgare. - >.
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Pseudoinovații în „palatul de cleștar" al poeziei
în rîndurile militanților de seamă 

care și-au consacrat întreaga viață, 
întreaga putere de muncă luptei pen
tru dreptate socială și libertate na
țională, pentru edificarea societății 
socialiste pe pămîntul României, 
Gheorghe Cristescu ocupă un loc de 
seamă.

S-a născut la 10 octombrie 1882, în- 
tr-o modestă familie de țărani din 
comuna Copaci, din fostul județ 
Vlașca, fiind nevoit, din cauza să
răciei, să părăsească locul natal la 
scurt timp după absolvirea cursului 
primar și să se stabilească în Bucu
rești. Aici, Gheorghe Cristescu a 
frecventat cu regularitate cluburile 
socialiste, studiind cu interes și pa
siune literatura socialistă și progre
sistă.

Bucurîndu-se de o stimă deosebită 
în rîndurile muncitorilor, in 1905 a 
fost ales în Co
mitetul cercului 
„România munci
toare" din Bucu
rești, care, peste 
doi ani, i-a dat 
mandat să parti
cipe ia congresul 
socialist ținut la 
Galați, unde s-a 
hotărit crearea 
din România. Cu 
ales în Comitetul 
alături de I.C. Frimu, M. Gh. Bujor, 
N. D. Cocea etc., fiind apoi reales 
consecutiv — pînă în anul 1915 — în 
conducerea centrală a mișcării socia
liste din România. în anul 1908, a fost 
ales și în Comisia Generală a Sindi
catelor. unde, peste un an, i se încre
dințează funcția de secretar al C.G.S.

Gh. Cristescu a luat parte, rostind 
cuvintări înflăcărate și mobilizatoare, 
la numeroase întruniri muncitorești 
in Capitală și provincie, a publicat 
zeci de articole în „România munci
toare", „Lupta zilnică", „Foaia tînă- 
rului" și apoi în „Socialismul", 
„Izbînda socialistă" etc.

în condițiile în care România a in
trat in război, animată de țelul fău
ririi statului național român unitar 
— dorință legitimă a întregului po
por — Gh. Cristescu a militat ferm 
pentru realizarea acestui deziderat 
istoric, susținind necesitatea luptei 
pentru apărarea independenței și a 
suveranității statului, inițiind în acest 
scop multiple acțiuni protestatare 
împotriva regimului de ocupație im
pus de Puterile Centrale in anii 
1916—1918, fapt pentru care a fost 
arestat de comandamentul militar 
german din București.

După încheierea războiului, Gh. 
Cristescu a acționat energic în direc
ția realizării și consolidării unită
ții mișcării socialiste și muncitorești 
din România reîntregită. La istoricul 
congres al partidului, din mai 1921, 
Gh. Cristescu a prezentat raportul 
principal, subliniind necesitatea 
transformării partidului socialist in 
partid comunist. Arestat, alături de 
alți participanți la congres, a fost 
implicat în procesul din Dealul Spi- 
rii, unde a avut o poziție demnă, cu
rajoasă. •

încununarea supremă a bogatei 
sale activități de neînfricat militant 
revoluționar a reprezentat-o în
credințarea funcției, de secretar ge
neral al P.C.R. — cea mai înaltă 2 
funcție de conducere îh mișcarea re
voluționară — pe care Gh. Cristescu 
a deținut-o în primii patru ani ai 
deceniului trei. în această calitate, el 
a acționat pentru traducerea în via
ță a programului și statutului parti
dului, preocupîndu-se consecvent de 
realizarea sarcinilor elaborate de 
congresele unu și doi, în vederea în
tăririi Partidului Comunist Român, 
care — după cum spunea el — 
„trebuie să facă totul ca să meargă 
înainte".

în perioada următoare a acționat 
în Blocul Muncitoresc-Țărănesc și in 
mișcarea socialistă, militînd pentru

făurirea frontului unic de luptă al 
clasei muncitoare din România îm
potriva exploatării capitaliste, soli
daritatea de clasă a proletariatului 
fiind considerată „singura in măsură 
de a îndepărta multe din nedreptă
țile sociale".

După venirea hitlerițtilor la pu
tere în Germania și agravarea pe
ricolului de război, Gh. Cristescu, si- 
tuîndu-se consecvent pe liniat poli
tică a P.C.R., s-a pronunțat pentru' 
organizarea luptei împotriva perico
lului de război, care amenința inte
gritatea și suveranitatea patriei, de- 
mascînd, totodată, curentele de dreap
ta și de extremă dreapta din Româ
nia. „în alternativa fascism sau so
cialism — spunea Gh. Cristescu — 
salvarea proletariatului este in ime
diata și cinstita sa unitate de clasă 
pentru a impune

100 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Cristescu

Uniunii Socialiste 
acest prilej a fost 
Central al uniunii.

socialismul". Ideea 
este reluată în
tr-un articol 
său publicat în 
anul 1935. unde 
subliniază că prin
cipiile „pe care le 
preconizează so
cialismul sint sin
gurele ce pot 
duce la ridicarea 

materială și morală a popoarelor, la 
apărarea civilizației și stăvilirea 
obscurantismului și a războiului*.

în noua etapă, inaugurată de isto
ricul act din august 1944, Gheorghe 
Cristescu^a salutat cu deplină satis
facție marile prefaceri revoluționare 
pentru care a militat încă din anii 
tinereții și pentru care a fost deseori 
arestat și deținut între zidurile tem
nițelor. El a manifestat, totodată, un 
profund atașament față de politica 
P.C.R., de concepția novatoare a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României. „Am 
o mulțumire mare și o satisfacție 
deosebită — scria Gh. Cristescu in 
1973 — cind văd că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îndrumă politica partidu
lui nostru pe aceeași linie amplă pe 
care a avut-o mișcarea noastră mun
citorească întotdeauna, căutînd să se 
adapteze necontenit la condițiile o- 
biective și subiective care s-au 
în decursul frămintatei noastre 
torli".

Gheorghe Cristescu s-a stins 
viață la 29 nbi 
de 91 ' 
depus, 
într-o 
eroilor 
porului și a patriei, pentru socialism.

al

ivit 
is-

din 
liembrie 1973, în vîrstă 

de âni, iar corpul său a fost 
în semn de adîncă prețuire, 
criptă de la Monumentul 
luptei pentru libertatea po-

Dr. Ion TOACĂ
cercetător științific principal 
la Institutul de studii istorica 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

Cind revistele noastre culturale 
consacră spații ample unor foarte 
tineri poeți, acordind girul „celor ce 
vin", în minte ne răsună mereu 
cuvintele bătrînului și generosului 
Iosif Vulcan: „cu bucurie deschidem 
coloanele foii noastre...". Dar este 
vorba de fiecare dată chiar de o 
bucurie? — iată o întrebare pe care 
cititorul are tot dreptul să o pună. 
Din păcate, optimismul lui Vulcan 
este nu o dată contrazis : de calita
tea mijloacelor poetice, de mesajul 
precar al unor versuri publicate, 
de modicitatea lirismului. Căci, de 
exemplu, cind pe o bună jumătate 
a unei pagini de revistă poetul ne 
informează din <*e se compune cina 
(„două felii de șuncă, o roșie, un 
iaurt / masa de seară / Cineva sau 
fără îndoială nimeni / a presărat 
puțină moarte, / sarea și piperul, 
scorțișoară."), ne ține apoi la curent 
cu isteriile iubirii unui cuplu „non
conformist" („Ea sparge patru căni 
smălțuite / cu figuri / ceramică tip 
Kuty / eu ies pe poartă să plec să 
mă întorc I să nu o spargă pe a 
cincea / pe fereastră / ea plînge și 
țipă și dă din picior / nu pune mina 
pe mine / ce faceți copii / ea plînge 
mic și rupe fața de pernă / 
bucată cu bucată, bucățică cu bu
cățică /.../ Acum noi sintem tare ve
seli / vom merge la farmacie / vom 
cere in cor / algocalmin, fasconal, 
acelor, ciclobarbital / dormitai, pro
pranolol, mexaform, nefrix / pira- 
midon, aspirină"), cind transcrie' jo
vialul său dialog, presărat de engle
zească, cu gîndacul de bucătărie 
care visează să fie \un gîndac de 
stîncă („Stai onorabile in cadă pînă 
mâine dimineață. /.../ Ține, amice, 
punga asta de plastic / Lord extra- 
World’s largest selling / light ciga
rettes, / dormi dracului cîteva 
ore...“) și cînd, în fine, nu numai 
gindacii, dar și muștele se bucură de 
o bună atenție a poetului („Vrei tu 
două muște ? / Nu vreau, mai aș
tept. Am așteptat prea mult. / Vite 
ce aripioare. / Nu vreau. / Accept 
muștele...") atunci despre ce fel de 
„bucurie" mai poate fi vorba ? Mi
zantropia n-ar fi, în atari versuri, 
ultimul „mesaj" prin care tinărul 
autor dorește să se afirme, să 
iasă cumva din prea monotonul șir 
al tinerilor entuziaști, romantici, 
idealiști. Iar dacă „inima este zeul 
nostru asasinat" — cum spune, fru
mos, un tinăr poet — trebuie rein
troduse în poezie alte organe : spli
na, ficatul, plăminii ș.a.m.d. Invazia 
organelor anatomo-fiziologice în 
poezia mai nouă schimbă insă și ca
racterul emoțiilor și al informațiilor 
poetice : de la informațiile „ultra- 
realiste" cu iz de bucătărie (gînda
cul, cada, „papucii de casă roz, pa
pucii de casă albaștri, mături și fă
rașe / plici, plici") și pînă la leje-v 
ritatea limbajului crud, „piperat" cu 

V

expresii tari ce merg de la descrie
rea anatomică minuțioasă și pînă la 
înjurătura neaoșă, toate sînt menite 
să „înnoiască" limbajul poeziei, să 
schimbe depozitul „tradițional" de 
cuvinte cu altele, „noi". Iar „noi", 
în aceste cazuri, 
proaspete, neuzate; 
înseamnă vorbe cit 
cît mai tăvălite 
„existențial", expresii 
mina și de toată 
mai ales de toată noaptea, pin- 
dite, vînate și notate pe furiș. în 
locuri cît mai dosnice și mai sor
dide care,* slavă domnului, n-au 
pierit. Unele „comentarii critice", 
grăbite să se alinieze unor atari 
opțiuni, ori chiar preocupate să le 
provoace, îngrămădesc in jurul lor 
elogii, dind lecții de „superrafina- 
ment estetic" : de ce să ocolească

nu înseamnă 
„cuvinte noi" 
mai murdare, 
prin noroiul 

de toată 
ziua, dar

dezintegrării și-a avut, probabil, mi
siunea ei, riscîndu-și, in destule 
cazuri, dacă nu în toate, chiar sta
tutul de... poezie. Dar a-i reface 
azi destinul închis și a porni pe 
drumurile prea bătătorite ale unui 
suprarealism „ultrarealist" nu mai 
corespunde unei necesități . reale : 
metamorfozele poeziei au cunoscut 
de atunci alte căi și mijloace, cu 
adevărat moderne și viabile. Mult 
trimbițata „dispariție" a metaforei, 
de exemplu, a căzut din rangul unei 
înalte lozinci moderniste in schema 
rigidă și mortificantă a unei dogme 
desuete, contrazisă nu de teorii, dar 
de practica adevăratei poezii. La 
rindul său, „decalcul realist", îm
pins pînă la „citatul" crud, smuls 
„de pe stradă" și menit să înlocu
iască „mincinoasa" metafqră. n-a 
avut o viață mai lungă. El se vede

Adnotări despre moda poetică

el, „tinărul poet", imaginile insalu
bre și, mai mult, de ce, în numele 
„noului realism", să nu „inoveze" 
limbajul cărînd cu sacul vorbele de 
prin cîrciumi, cuvintele înnădite de 
cheflii pe la patru dimineața ca 
să-1 răstoarne, în plină zi, în „pa
latul de cleștar" al poeziei ?! Nu 
produce asta un adevărat „scan
dal" ? Și nu este „scandalul" o for
mă sigură de epatare și afirmare, 
de a atrage atenția, de a „zgudui" 
inerția gustului ? Ce-i cu atita pu- 
dibonderie în poezia noastră și de 
ce să nu 'forțăm aplauzele galeriei 
cu „noul limbaj" ? Și astfel citim u- 
neori în reviste sau în cărți, purtind 
girul unor redactori de carte sau 
edituri, versuri în care o femeie 
„în mină cu un mac de grădină... 
îmi urlă de durere cit o pun să scrie 
în spatele spitalului, la gard unde 
miroase a urină...". Nu e bare cît 
se poate de șocant să plesnești 
urechea cititorului cu... „tirfa aia, 
lincezind și necurățind la piciorul / 
crucii fecalele'' 
de carte de 
hat..."? I

Unde am 
le acestei 
toare" despre 
Memoria cititorului nu poate fi atit 
de scurtă incit el să nu-și dea sea
ma cu destulă ușurință că mijloa
cele, ticurile și teribilismele acestei 
mode de ultimă oră (numită pe 
alocuri artă „pop") au fost sustra
se, prin efracție, din depozitul de 
vechituri al poeziei avangardiste 
interbelice. Sătulă de cîntece la 
lună și de romanțe duioase, aceas
tă poezie a rupturii, disoluției și

■" sau cu „vinzătorul 
debut, mirosind a ra-

mai întîlnit semne- 
concepfii „ultrainnoi- 

limbajul poeziei ?

însă resuscitat acum, cu o anume 
violență și extravaganță, de unii 
autori cu aerul că au descoperit 
cheia succesului răsunător : „...și
doamne, cum aruncau focuri pe tot 
bulevardul / cm cinematografe, ciș- 
migiu, operă și statui / glandele tale 
de pirită și cuarț / de la timpuri 
noi ieșiră la braț Visconti și- mo- 
drogan rinjind / ca doi motani tro- 
tilați / trecură pe lingă noi și ne 
pipăiră extaza căci se făcuse ex- 
tază / și extaza întrebă : sint bună, 
tovarăși ? Și bătrinii cu globii / în
torși înăuntru : ești bună...".

Sint critici care adoră 
limbaj : „la patiseria din 
după■ plăcinta capitol / 
lacto-bare și librării și 1 < 
ția de fotografie și pictură / 
după simeze pieptănindu-se la 
fotorobot / era navigația noastră 
unul prin organele altuia, prestidi
gitatori / unul cu vraful de farfurii 
și pahare din chiuveta trăirilor ce
luilalt / dormind împreună in pisla 
mătușilor" și dau girul lor, profe- 
tizîndu-i un mare viitor, acestei 
poezii în care, vorba unuia dintre 
autorii ei, coexistă „puțină emoție 
și puțină. necrofilie / puțin ilumi
nism și puțină schizofrenie"...

în afară de „citatul" direct, 
„smuls" pur și simplu din decorul 
citadin, Se cultivă și citatul livresc 
din modele ilustre puse în registru 
parodic: „bă dați în dini lu
mea e mică / bă cu gerovital se 
duc ridurile ca-n palmă / hai dați-i 
zor cu porumbul că eu mă duc / 
puțin pe lumea cealaltă adică a 
treia / și ultima feții mei / dragii

i.

i acest 
pasaj, 
după 

expozi-

mei, copchiii mei ce să-i faci / așa e 
jocul / arză-l-ar focul". Intr-un 
ciclu de noi „Georgice" citim că 
„femeia lui (a țăranului -r n.n.) 
doarme crăcănată după o estetică I 
poporanistă, din ceruri c. stere 
zimbește duios", că o „cioară obiș
nuită" are „profil de domnișoară 
pogany jumulită", că altă cioară 
„aduce din profil cu alexandru 
sahia", iar loboda e „prelungă ase
meni figurii pașoptiștilor" ! Foarte 
„original", nu-i . așa ? Procedeul 
amintește de pictorii avangardiști 
(ca Marcel Duchamp) care, sîciiți 
de misterul și seducția Monei Lisa, 
terorizați de longevitatea prestigiu- 

îm- . lui ei, i-au pus mustăți și barbă in 
speranța că o vor compromite în 

.ochii mulțimii de admiratori. A- 
roganța gestului contestatar n-a 
pus în primejdie prestigiul mode
lului, căci bronzul marilor mo
numente este durabil, nu poate 
fi zgiriat cu unghia modelor efeme
re, dornice de succes cu orice preț 
și tocmai de aceea plătind și pre
țul, poate, cel mai greu : atrofierea, 
dispariția talentului prin alinierea 
comodă și servilă la norma modei. 
Valoarea modei ține un sezon 
spre a trece apoi în cufărul lucru
rilor moarte. Lansînd „stiluri" de un 
an, de o lună sau o zi, moda este 
tocmai de aceea virulentă : știe că 
are viață scurtă. Cil toate acestea 
sînt destui amatori dispuși a plăti 
un gras „haraci" modei poetice, 
înscrierea facilă și gălăgioasă 
în ritmul modei, subordonarea la 
regulile ei conduse de 
trecătoare sfîrșesc prin 
talentului autentic nota __
proaspătă, originală. Cea mai natu
rală dorință de afirmare duce ast
fel, prin obediență, prin supunere la 
presiunea modei, autohtone sau ve
nite de aiurea, în cu totul altă par
te decît pe puntea de lansare a noi
lor navigatori lirici : într-un trist 
cimitir al mijloacelor ieșite din uz, 
rămase în panoplia „revoluțiilor" 
lexicale dintr-un avangardism de
suet. Tributul plătit modei este, în 
dese cazuri, decesul vocației. în ori
ce caz, accesele de furie avangar
distă lasă vinătăi durabile pe gin
gașul corp al talentului. în atît de 
bogata lirică actuală, prezența noi
lor generații poetice este o reali
tate indiscutabilă. „Cel ce vin" aduc 
un univers propriu și chiar o nouă 
viziune asupra lirismului. Critica 
este o magistratură ce nu-și poate 
uita îndatorirea esențială : de a se
para valoarea de ceea ce este caduc, 
efemer. Dar nesesizînd la vreme 
drumurile înfundate, ea poate — 
„ajutată" uneori și de neatenția 
editurilor și revistelor — să împin
gă talente reâle într-o uitare ne
meritată.

! FAPTUL]
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„Pădurea nebună" (sce
nariul : I. Cantacuzino, Vir
gil Puicea, Nicolae Cor
jos ; regia : Nicolae Cor
jos ; operator : Vivi Dră- 
gan Vasile) reface, pe 
urmele cărții, într-un ritm 
alert, întîmplările prin 
care trece Darie după 
„jocul • cu moartea" din 
timpul primei conflagra
ții mondiale : 
unchiul Tone, 
de neșansă, examenul de 
admitere la școală în to
vărășia unor candidați în- 
tîrziați, adolescenți înăs
priți de ororile războiului 
și mai ales de mizeria 
vremurilor (Valentina) sau 
a unor indivizi pitorești ca 
Filipache Arăpaș. Este i- 
lustrată existența eroului 
principal — între 
(ca necesitate 
pensație), 
riile

vizita la 
cel înrăit

de realismul necruțător al 
cărții, practicile oneroa
se ale îmbogățirii și ascen
siunii politice a lui Stanică 
Paleacu sau Dobrișor Tun- 
su. Mai multe secvențe e- 

: vooă amploarea și formele 
mișcării ' muncitorești.' Fil
mul propune și cîteva 
portrete consistente : al lui 
Darie (jucat cu adîncime,

„Pădurea nebună". Si to
tuși, aripa originalității vi
ziunii și stilului lui Zaha- 
ria Stancu nu bate cu su
ficientă forță în universul 
realizat de Nicolae Corjos. 
Filmul are un „cadru" li
ric:.bine conturat. începe 
și Sfîrșește? cu prigiîiale și 
expresive imagini (în tona
lități coloristice fantaste și

dru, în conștiință. Nu o 
dată, mai importantă de
cât vorbele schimbate în
tre oameni este notația, 
consemnarea â ceea ce 
descoperă privirea și gindul 
(începutul romanului), dia
logul mut (scena cu Tone, ■ 
în film prea „in forță" și 
țipată ; întîlnirea. atît de 
caracteristică pentru men-

CRONICA FILMULUI^

„Pădurea nebună"
»

Kusturi 
a răpi 

lui vie.
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C.«STĂNESCUy I

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Școala contempomă.
16,25 “
16.35
17,00
17,50
20,00
20,20
20.35
20,55 Film artistic ; „Al patrulea stol'
22,20 Telejurnal

Tragerea Pronoexpres 
Viața culturală 
Universul femeilor 
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică 
Dialogul faptelor.

PROGRAMUL 3
20,00 Telejurnal
20.20 Scena și ecranul
21,00 Buletinul rutier al Capitalei
21,ÎS Seară de muzică românească.
22,05 Din țările socialiste R.P.S. Albania 

— Ritmuri folclorice
22.20 Telejurnal

scris 
și com- 

între obligato-' 
meditații (cu elevi 

dificili, ca ciudata Despa), 
întîlniri cu prieteni mai 
vechi precum Dobrieă Tun- 
su ori mai noi (Valentina 
și cercul ei, Sămînță, nea 
Ghincu). Scenariul reține și 
filmul dorește să evidenție
ze aspecte revelatoare ale 
climatului social-politic. Se 
trece însă prea repede pes
te realismul patetic cu care 
în carte este descrisă starea 
de mizerie și înapoiere a 
țăranilor de pe Valea Căl- 
mățuiului, ca și a tîrgo- 

2a marginea 
peste foajnea 
chinuitoare ca 

ancestral. Sînt 
mai apropiat

llld y LL1LLILI1, L-d 

veților * de ~ la 
orașului, 
lui Darie, 
un blestem 
sugerate,

gravitate, fior reflexiv și o 
certă eleganță și prestanță 
a atitudinii de Florin 
Zamfirescu), al Valentinei 
(întruchipată pregnant de 
Valeria Siiaru), al lui Tur- 
tulă (ca de obicei, foarte 
naturală și bine dozată 
compoziția lui Ion Besoiu), 
al Despei (rol in care Ca- 
trinel Dumitrescu dă o 
probă de certă profesiona- 
litate). Regăsim alături de 
ei pe Eugenia Bosînceanu, 
Horațiu Mălăelc, Petre 
Lupu, Nicolae Praida, în- 
truchipînd credibil persona
je ale romanului.

Preocuparea recreării u- 
nor caracteristici ale prozei 
ce a servit drept sursă nu 
poate fi negată în filmul

în altele realiste) ale „De- 
liormanului", imagini în
soțite de sugestiva voce a 
naratorului și de o sensi
bilă î-oman ță modernă. Dar 
lirismul, în proza lui Za
haria 
mereu 
darea întîmplărilor. EveA 
nimentul intră în amplă 
rezonanță cu subiectivitatea 
povestitorului. ■ Tensiunea 
unor conflicte exterioare se 
prelungește, se amplifică 
sau se stinge în vibrația 
eului, a celui ce le evocă. 
Ca și la Sadoveanu. eroul 
lui Stancu întreține cu na
tura și cosmosul o relație 
adîncă ; vintul, iarba, arbo
rii, pămîntul, țărîna — sînt 
adesea prezente în ca

Stancu, însoțește 
perceperea și re-

talitatea țărănească a lui 
Darie cu părinții — în film 
mult mai blîndă șiz oare
care). Oamenii ca și des
tinele sint limpezi pină 
la un punct, dincolo de 
care apar psihologii mai 
complicate, zone de umbră, 
ambiguitate și chiar mister. 
Găsim in film doar cîteva 
din aceste particularități, 
din atmosfera, stările apar
te ale prozei lui Zaharia 
Stancu.

Evocind 
dobrogean 
le, actele 
tradiția străveche, rigoris
mul moral al oamenilor, 
scriitorul aducea prin tătă- 
roaica Uruma un elogiu 
libertății și iubirii neîngră
dite de prejudecăți, de

viața cătunului 
Sorg, obiceiuri- 
de supunere la

bariere sociale. Cititorul, 
fermecat de poezia aspră și 
realismul frust al acestor 
pagini, de gesturile oame
nilor acestei lumi descrise 
sau imaginate de Stancu. 
ar putea fi contrariat de’ 
calitatea secvențelor cine
matografice in care Darie 
se întilnește (cam conven
țional) cu o fată, concepută 
și jucată cu o totală lipsă de 
personalitate. Personajul 
este îmbrăcat după ultima 
modă (costume “ 
Ileana 
timpul 
banda 
mează 
baa-da-ba-daa“ (gen 
bărbat și o femeie" __
Festivalul San Remo. edi
ția 1972 ; muzica — Florin 
Bogardo).

în concluzie, această „i- 
postază cinematografică" a 
uneia dintre cele mai bune 
cărți ale lui Zaharia Stan
cu cuprinde scene tratate 
cu bune mijloace artistice 
(contribuția operatorului 
Vivi Drăgan Vasile fiind 
remarcabilă) certe izbînzi 
actoricești. Față de atmos
fera și densitatea romanu
lui, filmul rămîne însă da
tor. Valorile stilistice ale 
unei scrieri literare obligă la 
filme cu nivel și complexi
tate estetică apropiată, 
comparabilă ; filme- apte 
să comunice, prin propria 
originalitate, particularită
țile, unicitatea operelor 
ecranizate.

expoziții I

De ce uneori, in cursa cu timpul. ce cistioă C.F.R.-11I ireseste LLF.-ul ?
Din concluziile unui foto raid-anchetă în gări ale Capitalei privind preluarea legumelor

După cum este cunoscut, printre 
măsurile stabilite de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înlăturarea ne
ajunsurilor constatate în cursul vizi
tei de lucru întreprinse prin piețe din 
Capitală s-a jnscris și organizarea 
mai bună a transportului legumelor 
și fructelor pe calea ferată, ca mij
loc de transport eficient, economi
cos, de mare randament.

Și am constatat, cu prilejul unui 
raid prin stații C.F. și gări din Ca
pitală — un serviciu de transporturi 
bine organizat. Este edificatoare în 
acest sens creșterea de peste 15 ori 
a volumului de marfă — legume și 
fructe — transportată în ultima săp- 
tămină. pe calea ferată spre Capi
tală. în cifre absolute, numai în 
două zile au sosit 330 de vagoane cu 
legume și fructe, față de numai 20 
pe zi în săptămîna precedentă. La 
fel cum o altă cifră vorbește de la 
sine despre efortul exemplar făcut, 
zi și noapte — subliniem, zi și noap
te — de oamenii muncii din Capi
tală pentru a asigura cu maximum 
de operativitate descărcarea și pre
luarea unui fond de marfă conside
rabil sporit : concret, joi, 7 octom
brie, numărul vagoanelor sosite și 
nedescărcate în aceeași zi era de nu
mai 37, față de 470 de vagoane, cite 
așteptau la descărcare un șir lung 
de zile, cu patru săptămini în urmă.

...Deci, se poate. Iar în cursul rai
dului (făcut vineri, 8 octombrie) 
prin 5 din cele 7 gări ale Capitalei 
n-am mai putut consemna pe peli
culă prea multe aspecte dintre cele 
pînă nu de mult tipice : 1) marfă

este marfă de descărcat ; 4) gară
unde este marfă și nu sînt oameni. 
Ceea ce nu înseamnă că nu există,

în continuare, destul loc pentru mai 
bine. O demonstrează imaginile con
semnate pe peliculă.

bună blocată în gări ; 2) marfă 
proastă care blochează gara ; 3) gară 
unde 'sînt mobilizați oameni și nu

La fel și în Gara Obor, unde cei aproape 200 de muncitori de la „Electroaparataj", „Metaloglobus", I.E.I. Bai- 
cului, „Metalurgica" și U.R.A. reușiseră să descarce alte 21 vagoane cu legume și fructe. Pînă la ora 17. Ziua- 

record fusese însă... noaptea precedentă, cînd se descăr caseră 36 de vagoane.

...Gara Progresul. Pînă la ora 17 se descărnaseră 20 din cele 26 de vagoane sosite. Explicația ? Mecanizarea. 
Disciplina. Buna organizare. Douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru, în schimburi de 12 ore, reprezen
tanți ai conducerilor I.L.F. Berceni, Regionalei C.F. București și „Transcom" sînt prezenți pentru a asigura orga
nizarea, coordonarea, desfășurarea activității în flux continuu. Din cele 20 de vagoane descărcate, 7 le descăr- 
case motostivuitoristul Ion Gheorghe : „Lucrăm zi-lumină. Și noapte-lumină, dacă este cazul, pentru că noaptea 
s-a asigurat iluminatul artificial". Deci, încă o dată, se poate.

Florentina
Mirea), iar în 

întîlnirii celor doi ‘ 
muzicală progra- 

un banal „ba-da- 
„Un 
sau

Natalia STANCU

De meserie ceasornicar, Virgil 
Sirbu din comuna Gugești, ju
dețul Vrancea, și-a pus la în
cercare precizia meseriei sale și 
in alte lucrări, pe cit de inge
nioase, pe atît de folositoare, in
tre care și o originală instalație 
eoliană. Ea funcționează la cea 
mai mică adiere a viatului, asi- 
gurindu-i energia necesară pro
priei gospodării. Acum lucrează 
la un alt proiect, nu mal puțin 
original și îndrăzneț: încălzirea 
termică a locuinței prin captarea 
energiei solare. Lucrare mai di
ficilă, dar cu răbdarea lui de 
ceasornicar...

Imprudenta
Doina L. din satul Căprioara, 

județul Arad, a împrumutat 
autoturismul lui Trandafir Cri-, 
șan din-Săvirșin, deși știa foarte 
bine că acesta nu are permis de 
conducere.

— Ce era să fac? ,M-a rugat 
atît de mult și de frumos să-i 
dau mașina să-și ducă t^jlgiama 
pînă la Temeșești, incit,-n Cm-a,. 
lăsat inima să-l refuz. ' ,

Nefiind stăpîn pe volan, Tran
dafir Crișan a mers cit a mers, 
dar la un moment dat n-a mai 
putut redresa mașina, care s-a 
lovit de un stîlp de telegraf de 
pe marginea drumului. Lovitura 
nu a fost prea puternică. Cu 
toate acestea, mama lui Tranda
fir, femeie trecută de 80 de ani, 
n-a rezistat șocului. Și-a pier
dut viața.

Mia și 
urecheatul

Un iepure, doi, trei, patru... 
Urecheata cădeau unul după al
tul, răpuși de armă, la lumina 
farurilor uhui tractor. Numele 
vînătorului: Botoș Sandor din 
Berveni, județul Satu Mare. Dar 
a fost, la rindu-i, și el „vinat" și 
amendat. Cite o mie de lei pen
tru fiecare urecheat. Plus ce-o 
mai zice legea.

Cu cîntec
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Muzeul de artă al Republicii Sch 
.cialiste, Ro-mânia (parter) ■: ■ Micaela 
Eleutheriade, plcturâ; (etajul II) : 
„Pacea — bunul' cel mai de preț al 
omenirii". ~ expoziție de grafică ro
mânească contemporană ; (etajul II): 
expoziție de covoare turcești, sec. 
XVI—XIX.
3 Muzeul colecțiilor : Declko Uzunov 
(R.P. Bulgaria), pictură.
O Sălile Dalles : „Noutăți în arta 
plastică iugoslavă a anilor ’70" — ex
poziție de pictură, sculptură și gra
fică ; expoziție de acuarele din Repu
blica Democrată Germană.
0 Galeria Simeza : Alexandru Căll- 
nescu-Arghira, sculptură.
0 Galeria Galateea : Vittorio Holtier, 
pictură?
13 Galeria Eforie : Tlberiu Zelea, pic
tură.
S Galeriile „Căminul artei** (parter): 
Gabi Moldovan Bubă, grafică (etaj) : 
Serghei Niculescu Mizil, Petre Velicu, 
pictură.
E9 Galeria municipiului București : 
Silvia Grosu Jelcscu, pictură.
E3 Galeria „Cenaclu" (la Hanul cu 
tei) : Mihaela Teodorescu, pictură.
S Muzeul satului și de artă populară: 
„Vrancea — vatră de civilizație și 
cultură".

A apărut 
„Munca de partid'*

nr. 10/82

...Gara Chiajna. Nu departe de gară se află linia de garare a Com
plexului de legume și fructe Chiajna, din cadrul I.L.F. Militari. Linie de ga
rare dotată cu instalații ultramoderne de descărcare : buncăre poziționate 
sub liniile de cale ferată, benzi transportoare, celule de depozitare. Vagoa
nele puse la dispoziția beneficiarilor — pe măsura acestei dotări ultramo
derne : vagoane autodescărcătoare. Cinci dintre ele, sosite de peste 12 ore, 
așteaptă descărcate, dar sint blocate de cartofii îngrămădiți pe linie. De 
ce ? Pentru că din 6 benzi transportoare nu funcționează decît 2. Situație 
în care, în locul mecanizării, contează doar îndemînărea celor mobilizați la 

dispoziția C.L.F. Chiajna să dea o mînă de ajutor

...Gara Vîrteju. Aproa
pe 50 de muncitori de 
la „Electromagnetica" 
așteptau de două ore 
să vină organele C.T.C. 
să-și dea verdictul : 
merită sau nu merită 
să se mai descarce din 
vagoane ceea ce, cu 
multe zile în urmă, 
părea să fi fost cartofi. 
Deci așteptau C.T.C.-ul 

de la „Fortuna".
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Are Mehedințiul, intre altele, 
un restaurant de marcă : „Vatra 
haiducilor". Are restaurantul și 
o orchestră care asigură... an
trenul. Unul din componența or
chestrei se numește Gheorghe 
Pindici,

Seara, „pîndind" forfota con
sumatorilor, Pindici l-a zărit pe 
un amic. A coborît de pe podiu
mul orchestrei și s-a dus să-i 
țină companie la un... pahar de 
vorbă. Fiind rechemat la orches
tră, lui Pindici i-a sărit țandăra. 
Și nu numai țandăra, ci și pa
harele de pe masă, sticlele din 
frapiere, scaunele Și... ce a mai 
găsit la indemină. Fapt pentru 
care comportarea celui din or
chestră s-a lăsat cu... cîntec.

Hircîogul 
de la volan

Șofer la I.T.A. Dîmbovița, llie 
Banu fusese trimis să ajute la 
transportul recoltei din cimp la 
locurile de depozitare. „Dar de 
ce numai acolo și nu și la mine 
acasă ?“ — și-a spus el și de la 
vorbă la fapta necugetată n-a 
mai fost decît o invirtitură de 
roată. A fost surprins dueîndu-și 
spre casă camionul încărcat cu 
2 200 kg de știuleți de porumb, 
100 kg de cartofi și 40 kg mere 
— toate de la cooperativa agri
colă din Lucieni. N-a mai apucat 
să le descarce, în schimb va 
trebui ca respectivul șofer- 
hirciog să achite o notă de 
destul de încărcată. Pentruj \ 
in... blrlogul hîrciogului s-au’ 
mal găsit, între altele, 1000 de 
litri de motorină și 11 saci cu 
pline albă. Pilne pe care o tăia
se in felii subțiri, să încapă mai 
multă.

Și' cind te gîndeștl că avea o 
piine bună de mîncat !...

Mica publicitate
Cereri și oferte de serviciu. 

• Refuzînd, de leneși ce erau, 
toate ofertele de serviciu, D. Do- 
bre și N. Moroșan din Fălticeni 
au fost trimiși la închisoare pe 
cite trei luni fiecare și e de mi
rare cum de nu l-au întrebat pe 
avocat: „Dar acolo muieți-s pos
magii?". Probabil, tot de lene...
• Se caută urgent un morar 

de meserie. Adresa: moara din 
Ocnele Mari. De doi ani de zile 
stă, fiindcă nu mai are cine să-i 
fredoneze : „Macină mai iute, 
moară".

Prestări. Asigurăm servicii ca
lificate de barbut, șeptic și al
tele asemenea. Miză mare. Dis
creție absolută. Adresați-vă cu 
toată încrederea lui Gheorghe 
Drezaliu din Slobozia și Costică 
Radiu din Cătina Buzăului, care 
posedă și certificate de garanție 
(citește reținere) eliberate de ju
decătorie pe cite 6 luni.

Recuperare. „Finul de curind 
cosit"... sustras de Teofil Fekete 
de la C.A.P. Boiu Mare — Ma
ramureș a fost recuperat ime
diat; „recuperarea" făptașului — 
peste cinci luni de zile.

Pierderi. D. 625, R. 725. Sint 
inițialele unei remorci care zace 
de luni de zile pe raza 
Coteana — Olt. Cine o 
chează ?

Diverse. Dacă treceți 
tul Racu — Harghita, _
atent la indicatoarele de circula
ție, pentru că un ins le întoarce 
mereu invers și se amuză copios 
văzindu-i pe automobiliștii de
rutați. Deși gestul n-are nici 
un haz !

comunei 
remor-

prin sa- 
uitați-vă

Fotoreportaj de
Florin CIOBĂNESCU și Eugen D1CH1SEANU

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă exprim, în numele poporului Guineei, al partidului 
și statului nostru, precum și in numele meu personal, cele mai vii mulțumiri 
pentru amabilul -mesaj de felicitare pe care ați binevoit să mi-I transmiteți 
cu ocazia celei de-a XXIV-a aniversări a Zilei naționale a țării noastre.

Spiritul cald,ei prietenii și al deplinei înțelegeri care, a caracterizat 
recentele noastre convorbiri de la București reprezintă mărturia excelentelor 
relații de cooperare fructuoasă ce există intr-un mod atît de fericit intre 
popoarele noastre prietene.

Vă rog să primiți, dragă tovarășe ' și prieten, cele mal bune urări pe 
care vi le adresez pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul 
și prosperitatea țării dumneavoastră.

AHMED SEKOU TOUR.E
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

Din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, marți 
a avut loc in Capitală ședința ple
nară a Consiliului pentru coordona
rea . și îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de servicii 
către populație, la care au participat 
cadre de conducere din ministere și 
alte instituții centrale cărora le revin 
sarcini in această direcție, președinții 
consiliilor județene de aprovizionare, 
vicepreședinți ai consiliilor populare 
județene, specialiști din domeniul 
industriei; agriculturii, comerțului, 
turismului, prestărilor de servicii și 
din alte sectoare de activitate.

în cadrul ședinței au fost dezbă
tute .’Urile ce se impun pentru 
aplicâ.Xa Programului aprobat de 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
privind înfăptuirea sarcinilor auto
conducerii și autoaprovizionării, in 
vederea satisfacerii cerințelor de 
produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe acest tri
mestru și pe primul semestru al 
anului viitor. Au fost examinate cu 
precădere măsurile necesare în
deplinirii programelor elaborate 
din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu produse 
agroalimentare, a realizării de noi 
piețe și unități de desfacere, pre
cum și dezvoltarea celor existente. 
Totodată, consiliul a analizat măsu
rile menite să asigure trecerea în
tregii rețele de desfacere a legume
lor șl fructelor din subordlnea Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare în cea a Ministerului 
Comerțului Interior.

Pe ordinea de zi a 
nare au fost înscrise, 
programele de măsuri
rea eficienței economice a activității 
de turism în anul 1983, precun) și 
raportul privind realizarea pro
gramului special pentru dezvoltarea 
prestărilor de servicii către 
lație în 1981 și pe primele 
ale acestui an.

Cei ce au luat cuvintul 
câ programul întocmit 
indicat iilor tovarășului
Ceaușescu pune pregnant în eviden
ță preocuparea stăruitoare a secre
tarului general al partidului pentru 
asigurarea unei alimentații echili
brate, științific fundamentate. Dind 
glas sentimentelor de profundă re
cunoștință pe care oamenii muncii 
le nutresc față de secretarul general 
al partidului, vorbitorii au adus cele 
mai calde mulțumiri tovarășului

ședinței ple- 
de asemenea, 
vizînd crește-

popu- 
nouă luni

au arătat 
pe bâza

Nicolae

Nicolae Ceaușescu pentru grija sta
tornică pe care o manifestă în scopul 
satisfacerii intr-o măsură tot mai 
largă a cerințelor de consum ale ce
tățenilor, ca o componentă esen
țială a îmbunătățirii continue a 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, ale întregului popor.

Relevind realizările de pînâ acum 
în domeniul autoconducerii și auto- 
aprovizionării în profil teritorial, 
precum și lipsurile manifestate in 
activitatea unor ministere și organi
zații economice care concură la rea
lizarea bunurilor de larg consum și 
Ia desfacerea acestora, vorbitorii au 
făcut numeroase propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea activității lega
te de buna aprovizionare a populației, 
pentru dezvoltarea turismului, a pre
stărilor de servicii și a calității aces
tora. Ținînd seama de recoltele bune 
de cereale, sfeclă de zahăr, legume 
și fructe, vorbitorii au arătat că în 
acest an există posibilități mai mari 
pentru satisfacerea cerințelor popu
lației, în programul de aprovizionare 
pentru toamnă-iarnă fiind prevăzute 
cantități suplimentare de produse a- 
groalimentare.

în încheierea lucrărilor, tovarășa 
Alexandrina Găinușe, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului pentru 
coordonarea și indrumarea activității 
de aprovizionare și prestare de ser
vicii către populație, a evidențiat 
sarcinile importante ce revin minis
terelor producătoare, Ministerului 
Comerțului Interior, CENTROCOOP, 
UCECOM, și comitetelor executive 
ale consiliilor populare, subliniind 
necesitatea ca toate aceste foruri să 
acționeze cu maximă operativitate și 
răspundere pentru asigurarea unei 
cit mai bune aprovizionări a popu
lației.

S-a arătat că înfăptuirea măsurilor 
privind aprovizionarea este nemijlo
cit legată de modul în care unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, ță
ranii cu gospodării individuale, toți 
locuitorii satelor vor ști să utilizeze 
pămîntul cu maximum de randament, 
pentru continua sporire a producției 
agricole vegetale și animale. S-a 
subliniat, de asemenea, însemnătatea 

■ pe care o prezintă pregătirea temei
nică a producției anului viitor atît in 
industrie, cit și în agricultură, pentru 
realizarea programului , de autocon- 
ducere și autoaprovizionare, cores
punzător hotăririlor Congresului al 
Xll-lea al partidului cu privire la 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului.
» (Agerpres)

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Constantin Dăscălescu, a pri
mit, marți dimineața, pe tovarășul 
Liu Ftizhi, ministrul justiției al Re
publicii Populare Chineze, care, în 
fruntea unei delegații, efectuează o 
vizită in țara noastră.

în cursul convorbirii au fost rele
vate bunele relații statornicite intre. 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, între popo
rul român și poporul chinez, sublini- 
indu-se evoluția continuu ascendentă 
pe care o cunosc aceste relații, în 
conformitate cu hotărîrile și înțelege-

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți la amiază, pe tovarășul Horst 
Solie, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Democrate Germane, 
care, în fruntea unei delegații 
nomice, efectuează o vizită în 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost
dențiate bunele relații de prietenie și 
colaborare economică statornicite în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, rele- 
vindu-se continua dezvoltare a aces
tor relații, in conformitate cu hotă
rârile și înțelegerile convenite in ca-

rile convenite la nivel înalt. S-a evi
dențiat, totodată, contribuția pe care 
o pot avea vizitele reciproce de de
legații la adincirfia colaborării dintre 
cele două țări și popoare prietene. Au 
fost abordate aspecte ale activității 
de perfecționare a legislației în di
verse domenii ale vieții economice 
și sociale din cele două țări.

La întrevedere a participat tovară
șul Gheorghe Chivulescu, ministrul 
justiției.

A fost de față Chen Shuliatlg, am
basadorul R. P. Chineze la București.

i

Cronica zilei

eco- 
țara

evi-

*
drul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker. Au fost evidențiate, 
totodată, largile posibilități pe care 
le oferă economiile celor două țări 
pentru extinderea și diversificarea 
cooperării economice, amplificarea 
cooperării în producție și a schimbu
rilor comerciale.

A participat tovarășul Nicolae 
Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

A fost de fată Siegfried 
basadorul R. D. Germane 
rești.

Cu prilejul Zilei naționale a Spa
niei, ambasadorul acestei țări . la 
București, Jose Maria Alvarez de 
Sotomayor y Castro, a oferit, marți, 
o recepție.

Au participat Ion Pățan, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor fixe, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai altor ministere și instituții 
centrale, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

DIN AGENDA TlRGCLUI INTERNATIONAL
BUCUREȘTI -1982

Bock, am- 
la Bucu-

*
La București au avut loc, 

de 11 și 12 octombrie a.c., 
de lucru între tovarășii

în zilele 
întilniri 
Nicolae 

Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Horst Solie, ministrul 
comerțului exterior al Republicii De
mocrate Germane, care, in fruntea 
unei delegații economice, a efectuat 
o vizită în tara noastră.

în timpul întrevederilor a fost exa
minat stadiul actual al colaborării 
economice dintre România și R.D. 
Germană și s-a exprimat dorința co
mună de a dezvolta în continuare 
aceste relații, potrivit înțelegerilor și 
hotăririlor convenite cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker, Apreciindu-se că potențialul 
mereu în creștere al economiilor na
ționale ale României și R.D. Germane

conlucrare 
căile și

★

Oferă condiții pentru o 
mai largă, s-au analizat 
mijloacelp menite să conducă la am
plificarea și aprofundarea raporturi
lor bilaterale în domeniul economic, 
tehnico-științific, al cooperării și spe
cializării in producție, precum și în 
cel al schimburilor reciproce de 
mărfuri. în interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

A luat parte SiegfriedBock. amba
sadorul R.D. Germane zla București.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația economică a R.D. Germane 
a avut convorbiri cu loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și a vizitat obiective econo
mice din Capitală, precum și unele 
pavilioane din cadrul Tirgului Inter
național București ’82. (Agerpres)

★
în zilele de 11 și 12 octombrie a 

vizitat România, la invitația Ministe
rului Apărării Naționale, Frank Car
lucci, secretar adjunct al apărării 
S.U.A.

Frank Carlucci a fost primit de ge- 
neral-locotenent Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale, precum 
și de Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe.

în cursul convorbirilor care au a- 
vut loc cu acest prilej au fost evocate 
bunele relații de colaborare dintre 
România și Statele Unite, exprimîn- 
du-se convingerea că ele se vor dez
volta în continuare pe baza înțelege
rilor stabilite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt româno-american. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

La primiri și convorbiri au partici
pat general-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, si Maria. Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A participat, de asemenea. David 
Funderburk, ambasadorul S.U.A. la 
București.

1

Zilei Armatei Republicii Socialiste România

La , Școala centrală sindicală din 
cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc ieri închiderea cursului 
organizat de Consiliul Central al 
U.G„S.R. pentru cadrele de conducere 
ale unor centrale sindicale din țări 
arabe. La ceremonia de închidere au 
participat Elena Ene, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.. Păun 
Bratu, prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", activiști ai Consiliului 
Central al U.G.S.R. și cadre didactice.

în numele cursanților a luat cuvin- 
tul Mustafa Abdulrahman Karbejha. 
reprezentantul Confederației Interna
ționale a Sindicatelor Arabe, care a 
exprimat calde mulțumiri Consiliului 
Ce" '1 al U.G.S.R. și Academiei 

tri Gheorghiu" pentru condițiile 
bune de studiu oferite și pentru po
sibilitatea pe care au avut-o de a 
cunoaște îndeaproape activitatea 
creatoare desfășurată de popbrul 
român, sub conducerea Partidului Co-

munist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cursul organizat a contribuit la mai 
buna cunoaștere reciprocă a activită
ții sindicatelor din România și din 
țările arabe, la întărirea prieteniei și 
colaborării lof în probleme de interes c

în cinstea Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România, in unități, insti
tuții militare de învățămînt și la ca
sele armatei se desfășoară ample 
manifestări politico-educative.

Biblioteca centrală a Ministerului 
Apărării Naționale găzduiește expo
ziția de carte „Armata Republicii So
cialiste România — detașamentul 
înarmat al poporului".

La loc de frunte sînt expuse opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind problemele apărării patriei, 
independenței și suveranității Româ
niei,'privind doctrina militară națio
nală al cărei strălucit fondator este 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, comandantul su
prem al forțelor noastre armate.

Celelalte secțiuni cuprind apariții 
editoriale ce reliefează gloriosul drum 
de luptă al oștirii române în războiul 
antihitlerist, contribuția materială și 
umană a țării noastre la zdrobirea 
Germaniei fasciste, preocuparea Par
tidului Comunist Român pentru fău
rirea armatei noi, populare — adevă
rată școală de educație patribtică, re
voluționară și civică a tinerei gene
rații, pentru creșterea continuă a ca
pacității de luptă a unităților și ma
rilor unități.

La Casa armatei din Mangalia, ca
drele și familiile acestora au partici
pat la masa rotundă „Armata Repu
blicii Socialiste România — scut de 
nădejde al cuceririlor revoluționare 
ale poporului, al independenței și su
veranității patriei. înaltă școală de 
educație politică a fiilor țării aflați 
sub drapel".

Un fierbinte omagiu aduc manifes
tările politico-educative și cultural- 
artistice organizate Ia Casa armatei 
din Bacău ^ostașilor români care 
și-au jertfit sîngele și viata' în bătă
liile pentru eliberarea țării de sub

inacestea seara tematică „Ostașul 
creația literară românească", ‘ evo
carea „25 octombrie 1944 — pagină de 
nepieritoare glorie în cronica vitejiei 
românești".

„Inscripții la drapelul țării" este 
titlul montajului literar-muzical rea
lizat de Casa armatei din Timișoara.

în cadrul ciclului „Cinstim memo
ria înaintașilor", la Școala militară 
de ofițeri activi de geniu, construcții 
și căi ferate a avut loc evocarea 
„Fapte de arme ale ostașilor geniști 
în războiul antihitlerist". Manifesta
rea a fost urmată de prezentarea 
unei gale de filme documentar-artis- 
tice.

Din suita manifestărilor organizate 
în unitatea din care face parte o- 
fițerul Emanoil Velicu consemnăm 
fotoexpoziția „Armata română — â- 
părătoare de nădejde a independeri- ' 
tei și suveranității patriei, partici
pantă activă la opera de construire 
a socialismului și comunismului în 
țara noastră" șf itinerarul eroic 
„Drum de lupte, drum de victorii", 
care a rememorat secvențe din 
bătăliile purtate de oștirea română, 
pentru eliberarea întregului teritoriu 
al tării și dincolo de hotarele el. 
pini la victoria finală asupra Germa
niei fasciste.

în unități economice și instituții de 
învătămînt, generali și ofițeri activi 
fac expuneri despre eroismul poporu
lui și armatei române în războiul 
antifascist, preocuparea partidului și 
statului nostru pentru continua în
florire a patriei și întărirea capacită
ții ei de apărare, modul în care mi
litarii, împreună cu membrii gărzilor 
patriotice, ai celorlalte componente 
ale sistemului național de apărare 
acționează pentru îndeplinirea ordi
nelor comandantului suprem, a în
datoririlor ce le revin față de patrie,

★
La Centrul pentru țnvătămîntul 

superior al UNESCO, de la Bucu
rești — C.E.P.E.S. — au început, 
marți dimineața, lucrările reuniunii 
internaționale cu tema „Perfecționa
rea personalului didactic șl stimula
rea creativității in domeniul tehno
logiei procesului de învățămint", ma
nifestare științifică organizată de 
Universitatea din București, in cola
borare cu UNESCO, in cadrul 
Programului Codiese — mecanism 
de cooperare in domenipl inovației 
educative în țările sud-est europene.

La lucrările reuniunii sînt prezenți 
oameni de știință, cadre didactice 
universitare, cercetători în domeniul 
pedagogiei și psihologiei, experți din 
țara noastră și din Bulgaria, Grecia, 
iugoslavia, Turcia și Ungaria.

în cadrul ședinței inaugurale au 
luat cuvîntul Ion Popescu Iovițu, 
rectorul Universității din București, 
Franz Eberhard, directorul C.E.P.E.S.. 
Vasile Cătuneanu, director general 
în Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, Etienne Brunswic, repre
zentantul directorului general al 
UNESCO, și Ion Drăgan, secreta
rul Comisiei naționale române pentru 
UNESCO. A urmat prezentarea co
municărilor și referatelor înscrise pe 
ordinea de zi a manifestării ce abor
dează o bogată problematică privind 
continua* perfecționare a pregătirii 
corpului didactic în domeniul tehno
logiei educative potrivit exigențelor 
revoluției tehnlco-științifice contem
porane.

comun.
*

zi, cursantii au 
r...... Consiliul Central
U.G.S.R. de tovarășa Floarea Bucur, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Cu acest prilej, oaspeții au adresat 
Consiliului Central al U.G.S.R. mul
țumiri pentru ospitalitatea de care 
s-au bucurat în România. dind o 
inaltă apreciere politicii țării noastre 
de dezvoltare și adîncire continuă a 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
cu popoarele arabe și lupta lor pen
tru o viață mai bună.

în aceeași 
primiți la

dominația fascistă. Menționăm dintre popor și partid.

--------------------------------*--------------------------- - cărl de scurtă durată. Temperaturile

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 13 

octombrie, ora 20 — 16 octombrie, ora 
20. In țară : Vremea va ti în general 
instabilă cu cerul temporar noros. Ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice, 
se vor semnala îndeosebi in vestul și 
estul țării. Vînt moderat, cu lntensiîi-

minime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, Izolat mai coborite in depresiuni, 
iar cele maxime vor oscila între 10 și 
20 de grade, local mai ridicate la înce
putul intervalului. Ceață slabă dimi
neața și seara. In București : Vremea 
va fi în general instabilă, cu cerul tem
porar noros, 
ploaie. Vint 
minime vor
grade, iar cele' maxime între 16 și 20 
de grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu).

favorabil aversei de 
moderat. Temperaturile 
ii cuprinse intre 5 și s

SAPTAMINA ECONOMIEI"
V V

DE LA ADAS

O gamă largă de tractoare și mașini agricole 
oferite de întreprinderile românești

’ duse pe piața internațională este 
ilustrat și de faptul că intr-un șir 
de țări funcționează fabrici de 
tractoare construite și echipate de 
întreprinderile , specializate din 
România.

Deosebit de largă este ș? gama 
de mașini agricole fabricate în țara 
noastră. Puțind fi livrate fie cu 
tractoare de fabricație românească, 
fie cu dispozitive de adaptare la 
alte tipuri sau cu autopropulsie, 
mașinile agricole expuse la T.I.B.'82 
se numără printre exponatele care 
stirnesc interesul a numeroși oa
meni de afaceri de peste hotare, 
concretizat in discuții comerciale 
promițătoare pentru creșterea ex
portului românesc în acest dome
niu.

Cert este că a opta ediție a Tir
gului Internațional București oferă 
exportatorilor români de tractoare 
și mașini agricole prilejul pentru 
încheierea de noi tranzacții, care 
vor îmbogăți portofoliul de co
menzi la export al fabricilor spe
cializate de la Brașov, Craiova, 
Miercurea-Ciuc, Timișoara, Bucu
rești ș. a.

Standurile românești în care 
este prezentată oferta fa export de 
tractoare și mașini 
bucură în aceste zile do un mare 
interes din partea 
specialiștilor și oamenilor de afa
ceri de peste hotare prezenți la 
T.I.B. ’82. Principalele motive : în 
primul, rind, România deține un 
loc de frunte pe piața mondială de 
tractoare și mașini agricole, expor- 
tînd aceste produse în peste 90 de 
țări ; apoi, cu acest prilej sînt pre
zentate o serie de noutăți tehnice 
în acest domeniu. Peste 50 de ti
puri de tractoare, cu puteri cuprin
se între 25 și 360- CP, dotate cu 
echipamente specifice diferitelor 
lucrări in agricultură, hidroamelio
rații, transporturi, silvicultură, 
pot fi analizate de specialiști în 
standurile întreprinderii de comerț 
exterior „Universal Tractor". De 
un interes special se bucură noile 
tractoare „Universal“-850 și „Uni- 
versal“-l 010, echipate cu motoare 
de 85 și 100 CP, care se disting 
prin formatul modern și perfor
manțele lor tehnice superioare. 
Renumele cîștigat de aceste pro-

Opinii ale unor participanți de peste hotare
Gian Guang IIo, directorul pavi

lionului R. P. D. Coreene ; „Sînt 
bine cunoscute relațiile de strînsă 
prietenie dintre țările și partidele 
noastre, dintre eminenții conducă
tori Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, care acționează neobosit pen
tru dezvoltarea continuă a colabo
rării frățești între R. P. D. Co
reeană și România. Pe baza rela
țiilor politice excelente stabilite de 
mai mulți ani, colaborarea econo
mică între țările noastre cunoaște 
o dezvoltare ascendentă.

Participarea noastră la T.I.B. ’82 
încearcă să prezinte marelui nu
măr de vizitatori și specialiștilor O 
imagine sintetică a progreselor pe 
care le-a făcut economia R. ~ “ 
Coreene In anii socialismului 
oferă, totodată, un excelent 
pentru a admira priceperea 
citorilor și 
concretizată 
foarte bună calitate prezentate 
tara-gazdă. 
ganizatorilor 
care ni l-au dat 
standului nostru".

agricole se
vizitatorilor,

tehnicienilor
in exponatele

P. D. 
și ne 
prilej 
mun- 

români 
de 
de 
or- 
pe

Țin să mulțumesc 
pentru sprijinul 

la amenajarea

Kamelia Ziolek. directoarea pa
vilionului Poloniei ; „De fiecare 
dată participăm la Tîrgul Interna
țional București cu convingerea că 
acesta oferă un prilej foarte bun 
pentru întărirea prieteniei dintre 
țările noastre, pentru cunoașterea 
a noi posibilități în vederea extin- 

reciproce de 
colaborării în 

se numără 
parteneri co
și trebuie să

serie de contracte privind colabo
rarea în construcția de utilaj mi
nier, aparatură electronică pentru 
televizoare color, motoare de tura
ție, care ridică ponderea construc
țiilor de mașini în volumul schim
burilor reciproce.

în încheiere, doresc să remarc 
atmosfera prietenească în care se 
desfășoară convorbirile cu c^raăter 
comercial, dorința reciprocă \a spe
cialiștilor români și polonezi de a 
asigura o dezvoltare a schimburi
lor reciproce, în interesul ambelor 
țări".

A intrat în tradiție ca, în fiecare 
an, între 25 și 31 octombrie să se 
organizeze „Săptămina economiei", 
manifestare care prilejuiește o in
tensificare a preocupărilor Casei 
de Economii și Consemnațiuni 
pentru impulsionarea procesului de 
economisire la C.E.C. și pentru îm
bunătățirea servirii depunătorilor. 
Ultima zi a „Săptăminii- econo
miei" — 31 octombrie — coincide 
cu sărbătorirea „Zilei mondiale a 
economiei".

Măsurile sistematice luate de 
partidul și statul nostru pentru 
creșterea corttinuă a nivelului de 
trai material și spiritual al popu
lației, pe baza dezvoltării în ritm 
susținut și multilateral a econo
miei naționale, au contribuit și 

hotărîtor la 
sporirea economiilor bănești ale 
tuturor categoriilor da cetățeni de
puse spre păstrare la C.E.C. Așa 
cum sublinia ieri, în cadrul unei 
conferințe de presă organizate cu 
prilejul apropiatei „Săptămîni a 
economiei", președintele consiliu
lui de administrație al Casei de 
Economii și Consemnațiuni, tova
rășul prof. dr. Mircca Popovici, în 
perioada 15 septembrie 1981 — 15 
septembrie 1982, soldul general al e- 
conomiilor populației depuse la 
C.E.C. a crescut cu 4,4 la sută, iar 
numărul libretelor — cu 600 000, a- 
jungind în prezent la 19,2 milioane, 
ceea ce înseamnă că la 1 000 de lo
cuitori revin 865 librețe. Acestora li 
se adaugă alte sute de mii de de
punători care utilizează conturile 
curente personale și obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri. Din analiza e- 
voluției soldului depus pe diferite 
instrumente de economisire.'rezultă 
accentuarea tendinței de creștere a 
depunerilor pe librete de economii 
pe termen, acestea fiind cu 6,6 la

miei naționale, au 
contribuie in mod

decît, anul trecut, 
o dezvoltare con-

sută mai mari 
în același timp, 
tinuă au cunoscut depunerile pe 
bază de consimțămînt scris prin vi
rament. Consimțămintele se dau pe 
formulare puse la dispoziția depu
nătorilor de unitățile C.E.C. sau de 
către ghișeul C.E.C. de la întreprin
derea sau instituția unde aceștia lu
crează. întreprinderea sau instituția 
respectivă are obligația să vireze 
automat la unitățile C.E.C. sumele' 
consimțite a fi depuse. Această 
formă de economisire se bucură 
de o atenție tot mai mare din par
tea oamenilor muncii și tocmai de 
aceea se cere asigurată o colabo
rare cit mal strînsă între C.E.C. și 
factorii de răspundere din între
prinderi și instituții.

Concomitent cu activitatea de a- 
tragere și păstrare a, economiilor 
populației, prin care aceasta își 
dozează, într-o măsură din ce în 
ce mai mare, utilizarea în timp a 
veniturilor sale bănești în vederea 
diversificării consumului și orien
tării spre procurarea de bunuri de 
valoare mare și de folosință înde
lungată, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni transpune în viață po
litica partidului și statului nostru 
de sprijinire prin credite a cetă
țenilor care doresc să-și constru
iască locuințe proprietate perso
nală sau să cumpere din fondul de 
stat locuința pe care o dețin în ca
litate de chiriași. Numai in peri
oada 30 septembrie 1981 — 30 sep
tembrie 1982 s-au acordat 62 458 
împrumuturi în valoare de 3,2 mi
liarde lei.

Avînd datoria de a se preocupa 
de ridicarea ’ continuă a nivelului 
servirii depunătorilor, prin crește
rea operativității și calității muncii 
la ghișeu, a solicitudinii și recepti-

cetățenilor, 
Consemna- 
an la altul 
proprii și

vitătii față de cerințele 
Casa de Economii și 
țiuni a sporit de la un 
numărul de unități 
mandatar, iar în unitățile economi
ce cu peste 500 de oameni ai mun
cii s-a înființat cîte un punct de 
servire C.E.C. în perioada urmă
toare se vor înființa astfel de 
puncte de servire C.E.C. și în ce
lelalte unități socialiste. Se cere, 
de asemenea, remarcată activitatea 
depusă de Casa de Economii și 
Consemnațiuni pentru educarea ti
nerei generații în spiritul econo
miei. In școli generale, licee și 
școli profesionale s-au înființat — 
și continuă să se înființeze — case 
de economii școlare și s-au intro
dus instrumente de economisire 
specifice virstelor școlarilor, pe 
care se pot depune cîte 1 leu, 2 și 
5 lei. Dealtfel, în cadrul „Săptă- 
mînii economiei1* se va organiza, la 
26 octombrie, „Ziua elevului 
econom".

în perioada 25—31 octombrie, în 
colaborare cu ministere și institu
ții centrale, organizații de masă 
și obștești, Casa de Economii și 
Consemnațiuni va organiza nume
roase manifestări la case de cul
tură, cluburi muncitorești și că
mine culturale, în școli și facul
tăți, între care expuneri, șezători, 
întrebări' și răspunsuri privind 
drepturile și avantajele depunăto
rilor, vizionări de filme pe teme 
specifice, expoziții, spectacole ar
tistice, întilniri cu depunătorii și 
altele, menite să contribuie la dez
voltarea spiritului de economie și 
de bună gospodărire a banilor in 
rînduriie oamenilor muncii, ale în
tregii populații.

Printre asigurările de persoane 
puse la dispoziția ponulației de că
tre Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii familiei lor și, con
comitent, să realizeze economii pla
nificate pe o anumită perioadă de 
timp.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

★
Marți seara s-au înciudat la Bucu

rești lucrările celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte româno-ve- 
nezuelene. Protocolul sesiunii a fost 
semnat de președinții celor două 
părți — Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, și Sebas
tian Algrett, președintele Institutului 
de comerț exterior din Venezuela. 
Protocolul prevede acțiuni concrete 
pentru dezvoltarea și intensificarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice dintre cele două țări. 
Este exprimată, de asemenea, hotă- 
rirea ambelor părți de a se studia noi 
căj și mijloace pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor economice 
bilaterale pe baza interesului și 
avantajului reciproc.

La semnare a participat Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Au fpst prezenți Marin Argint, 
ambasadorul României in Venezuela, 
și Olga Lucila Carmona, ambasadorul 
Venezuelel la București.

★
în seria manifestărilor de cultură 

cinematografică organizate de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
pentru iubitorii artei filmului din 
Capitală se înscrie și actuala „Re
trospectivă Roberto Rossellini". Găz
duită între 12 și 17 octombrie de ci
nematograful „Studio", manifestarea 
a programat, marți seara, în deschi
dere, unul dintre filmele de referin
ță ale marelui regizor italian, reali
zat cu aproape patru decenii in urmă 
— „Roma, oraș deschis".

Despre contribuția deosebită a re
gizorului Roberto Rossellini la dez
voltarea cinematografiei italiene și 
locul manifestării in cadrul relațiilor 
de colaborare culturală existente în
tre cele două țări a vorbit, în des
chiderea .retrospectivei, criticul cine
matografic Florian Potra.

La spectacolul de gală au luaț 
parte Ion Găleteanu, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S.. Aso
ciației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Be
nedetto Santarelli, ambasadorul Ita
liei la București, și membri ai amba
sadei, precum și șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

derii schimburilor 
mărfuri și adîncirii 
producție. România 
printre principalii 
merciali ai Poloniei 
remarc că, în ultimii ani, cu toate 
dificultățile economiei polone,ze,
nivelul comerțului . reciproc mi a 
cunoscut o scădere, ceea ce dove
dește complementaritatea econo
miilor celor două țări, stabilitatea 
relațiilor noastre.
deschise de T.I.B. ’82 în comerțul 
româno-polon se regăsesc într-o

Domeniile noi

A. I. Smith, reprezentant al fir
mei CANDU (Canada) : „Este cu
noscut că România și-a propus un 
ambițios program care să-i asi
gure în cursul acestui deceniu in
dependența energetică, 
cadra se vor construi 
centrale atomoelectrice, 
numărîndu-se printre putinele țări 

. în curs de dezvoltare care vor de
ține capacități de producție in a- 
«Jfest domeniu. în realizarea centra
lei nucleare de la Cernavodă, țara 
dumneavoastră colaborează cu Ca
nada. Țin să remarc că o bună 
parte a echipamentului necesar 
va fi realizat in întreprinderile ro
mânești, ceea ce demonstrează po
tențialul tehnic ridicat atins de in
dustria tării dumneavoastră. Prin 
colaborarea în domeniul energeticii 
nucleare (Canada dispune in pre
zent de 11 centrale atomoelectri
ce, alte 14 aflindu-se în construc
ție). schimburile dintre Canada și 
România au cunoscut o rapidă dez
voltare, ceea ce, sîntem siguri, 
contribuie la crearea unui climat 
de înțelegere între state, la des
tindere. Aceasta _e.ste,; după cum bine 

’'.'se .. cunpgște,' '.și7Zopîni,a președin
telui ' Rofaâhiei, domnul Nicolae 
Ceâ’ușesdu,' un' 'promotor al păcii, 
acesta este și punctul de vedere ;al 
guvernului canadian".

Dan CONSTANTIN

In acest 
o serie de 

România

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT
Balcaniada de tenis

Marți, 12 octombrie, au început Ia 
Timișoara, Jocurile balcanice la tenis 
— edițiile a XXIII-a la băieți și a 
XVII-a la fete — care reunesc echi
pele de seniori și senioare ale Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei 
și României. Partidele din prima zi 
s-au desfășurat sub semnul, echili
brului, echipele invingătoare fiind 
cunoscute abia după disputarea par
tidelor de dublu. în partidele de 
simplu au fost consemnate citeva 
surprize, unii dintre favoriți eedînd 
in fața 
lor lor

mai tinerilor, dar talentati.- 
adversari. Jucătoarea noastră

Lucia Romanov, de pildă, a fost în
trecută de iugoslava Sabrina Goles 
în trei seturi : 7—5, 4—6, 6—8; iar 
jucătorul iugoslav Slobodan Jivoji- 
novici, campion european de seniori 
în 1981, a fost învins tot în trei se
turi (3—6, 6—4. 6—8) de sportivul 
grec George Kalovelonis. Dar iată 
rezultatele tehnice ale zilei : seniori: 
România — Bulgaria 2—1 ; Iugo
slavia — Grecia 2—1 ; senioare : 
România — Iugoslavia 2—1, Bulgaria 
— Grecia 2—1. Echipele Turciei au 
avut zi liberă. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scînteii").

Campionatele naționale de culturism
între 

cultură 
tală se 
naționale de 
întrecere vor participa cei mai buni 
culturiști din țară la categoriile ju
niori mici, juniori mari și seniori, 
calificați la concursurile municipale,

15 șl 17 octombrie, la Casa de 
„Mihai Eminescu" din Capi- 
vor desfășura Campionatele 

culturism. La această

județene și zonale. Se vor întrece 
peste 150 de sportivi, reprezentînd 23 
de asociații și cluburi sportive. în zi- > 
lele de 15 și 16 octombrie vor avea 
loc concursurile de preselecție, iar 
duminică, 17 octombrie; orele 9,30, se 
va desfășura finala competiției.

P. PETRE

în cîteva rînduri

cinema
B Pădurea nebună : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 28,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Femela din Ursa Mare : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Program de desene animate — 9; 
10,30; 14,15; 16, Astă-seară dansăm in 
familie - 12,15; 17,30; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).
B Un saltimbanc Ia Polul Nord : 
GRIVIȚA (17 08 58) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 0; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Nea Mărin miliardar :
(13 49 04) — 9,30;----- -----
20.
B Așteptlnd un
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Retrospectivă Roberto “ 
„Roma, oraș *
(50 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Cine iubește și lasă : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20. FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

18; 20.
UNION

11,30; 13,30; 15,45; 18;

tren : FERENTARI

Rossellini.
deschis" : STUDIO

■ Păcală: AURORA (35 04 66) — 9; 
12; 18; 19.
■ Zestrea domniței Ralu : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
■ Comoara din lacul de argint — 0;
11.30, Minorii — 13,15; 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
■ Ali-Baba șl cei 40 de hoți : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
■ Valentina : VIITORUL (11 48 03) —
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Curcubeul celor șapte speranțe : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15; 15,45; 19, MODERN (23 71 01)
— 9: 12,15; 15,45; 19.
B Infernul din zgirie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
B Luptătorii din umbră : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Pledone africanul : SALA MICA A 
PALATULUI — 14; 17; 20, BUCU
REȘTI (15 6154) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19.30.
B Antoniu și Cleopatra : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19.
B Star : VICTORIA (16 28 79) — 9; 12; 
16; 19.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

• în prezența a peste’ 6.0 000 de spec
tatori, pe stadionul „23 August" din 
Capitală s-a disputat aseară partida 
internațională amicală de fotbal din
tre reprezentativa României și echi
pa olimpică a Bulgariei. Victoria a 
revenit fotbaliștilor români cu sco
rul de 2—1 (0—0). Oaspeții au des
chis scorul în min. 62 prin Velkov, 
formația 
în urma 
în min. 
final.

Echipa 
următoarea alcătuire : ___
M. Marian (Redțiic), Iorgulescu (Ște- 
fănescu), Andone, Ungureanu, Ți- 
cleanu, Bdloni, Custov (Augustin), 
Gabor, Cămătaru (Cîrțu), Coraș 
(Turcu). .

în deschidere, Selecționata ’70 — 
Selecționata ’80 : 6—6 (3—2).

română a egalat in min. 72, 
unui șut al lui Augustin, iar 
82 Rodnic a stabilit scorul

țării noastre a evoluat in 
Ducadam —

• în ultima zi a grupelor semifi
nale din cadrul Campionatului mon
dial masculin de volei, care se des
fășoară in mai multe orașe din Ar
gentina, au fost înregistrate următoa- 

■rele rezultate tehnice : Argentina — 
R.P. Chineză 3—0 : Japonia — R.D. 
Germană 3—0 ; Coreea de sud — 
Canada 3—0 ; U.R.S.S. — Brazilia 
3-—0 ; Cuba — Bulgaria 3—2 ; Polo
nia — Cehoslovacia 3—0.

■Semifinalele se voi- desfășura vi
neri după următorul program : Japo
nia — Brazilia și U.R.S.S. — Argen
tina. Echipele învingătoare își vor 
discuta titlul, iar cele învinse se vor 
întîlni pentru locul 3.

Rezultate înregistrate în turneul de 
consolare : Italia — Mexic 3—0 ; Irak 
— Chile 3—0 ; Franța — Australia 
3—0 ; S,U.A. — România 3—1 ; Vene
zuela — Libia 3—0 ; Finlanda — Tu
nisia 3—0.

B Bunul meu vecin Sam : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12; 16; 19.
B I se spunea „Buldozerul" : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Salutări profesorului : CULTURAL 
(83 50 13) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
B Gozlan : LIRA (317171) — 15,30;
17,45; 20.
B Atac Împotriva Iui Rommel : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
B Cursa Infernală : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
B Colosul din Rhodos : MELODIA 
il2 06 88) — 9; 12; 16; 19,

I O fată fericită : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20, 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 13; 20.
B Safari Express: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.

ta t r
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică). : Vlalcu Vodă — 19,30; (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 10.

B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Recital de 
pian Gheorghe Halmoș — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Carmen 
- 18.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormlntul călărețului avar — 19;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Țar
inile — 19. ‘
B Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sală Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 3j) : A cincca lebădă — 19,30.
B Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Funcționarul de la Domenii — 19,30,
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana" — 19,30.
B Teatrul „„Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10.
B Circul București (11 01 20) : Zoo-circ 
— 19,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Noc
turn — Stravinski — 20,15.
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în Comitetul special al O.N.U,

în favoarea păcii, pentru dezarmare
R.F.G. : Apel la intensificarea luptei pentru dezarmare

BONN 12 (Agerpres) - Opinia 
publică din R. F. Germania este 
chemată să se angajeze în lupta 
pentru dezarmare, împotriva cursei 
aberante a înarmărilor — se subli
niază în „Manifestul Pace '82". Un 
apel difuzat la Frankfurt pe Main și 
semnat de numeroși activiști pe

tărim social din R.F.G. relevă nece
sitatea creării în orașele și landu
rile vest-germane de zone denuclea- 
rizate. Asemenea zone, precizează 
documentul, ar constitui un simbol 
al dorinței populației țării de a fi 
asigurată o pace trainică.

Povara tot mai apăsătoare a cheltuielilor militare — 
relevată de un studiu elaborat in S.U.A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
La. Washington a fost dat publici
tății studiul intitulat „Cheltuielile 
militare și sociale in lume in 1982“, 
elaborat de organizația „Priorități 
mondiale", care militează in favoa
rea dezarmării.

Potrivit acestui document, in pre
zent cheltuielile militare mondiale 
depășesc 600 miliarde dolari pe an, 
in flecare minut irosindu-se mai 
mult de un milion de dolari. Pe de 
altă parte, relevă studiul, peste 100 
milioane de persoane sint angre

nate direct sau indirect în întreaga 
lume in activități militare : din- 
tr-un număr de 100 000 de persoane 
556 sint soldați, iar medici numai 
83.

Arsenalele nucleare cuprind pes
te 50 000 de arme, puterea distruc
tivă a acestora echivalind cu 3,5 
tone de trinitrotoluen pentru fieca
re locuitor al planetei.

în sfirșit, studiul menționat dez
văluie că in „conflicte locale" care 
au avut loc în perioada postbelică 
și-au pierdut viața cel puțin 10 mi
lioane de oameni.

GENEVA: Deteriorarea situației economice

a țărilor cel mai puțin dezvoltate 
în dezbaterile reuniunii de Ia Geneva

GENEVA 12 (Agerpres). — In de
ceniul 1970—1980, ritmul de creștere 
în cele -31 de țări cel mai puțin dez
voltate din lume s-a deteriorat, se 
arată într-un comunicat al Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), citat de 
agențiile France Presse și Ansa. 
Dacă această tendință se va menține 
și în actualul deceniu, subliniază do
cumentul, produsul național brut pe 
locuitor al acestor state se va cilra 

• In 1990 la 240 dolari (222 dolari în 
1980), comparativ cu media de 1 300 
dolari în celelalte țări în curs de 
dezvoltare și cu cea de 7 000 dolari 
în țările occidentale dezvoltate.

După cum a relevat secretarul ge
neral adjunct al U.N.C.T.A.D., Jan 
Prenk, un aspect deosebit de îngris 
jorător pentru aceste țări este re
prezentat de faptul că încasările pro
venind din exporturile lor acoperă o 
parte tot mai mică din sumele alo
cate importurilor. Declarația în acest 
sens a fost făcută la deschiderea re-

uniunii celor 31 de țări cel mai pu
țin dezvoltate din lume, care se des
fășoară la sediul din Geneva al Na
țiunilor Unite. Reuniunea are drept 
scop examinarea modalităților pri
vind acordarea de ajutor țărilor res
pective. Este vorba de 21 țări afri
cane și 8 asiatice, la care se adaugă 
Samoa (în zona Pacificului) și Haiti 
(zona Caraibilor).

Ajutoarele în cereale și asistență 
tehnică acordate țărilor sărace de că
tre Programul Alimentar Mondial și 
alte organisme specializate ale O.N.U. 
sint insuficiente și în continuă scă
dere. Țările donatoare, scrie agenția 
Associated Press, continuă să-și re
ducă ajutoarele, ceea ce va agrava și 
mai mult situația populației sărace a 
lumii.

După cum a declarat zluni la Roma 
directorul executiv al P.A.M., John 
Charles Ingram, ajutorul în cereale 
acordat țărilor sărace de către aceas
tă organizație va fi, în perioada 
1982—1983, cu peste 1 milion tone 
mai mic față de anii 1978—1979.

JAPONIA

Zenko Suzuki a renunțat să mai cpndideze 
la președinția partidului de guvernămînt

Decizia echivalează cu demisia din funcția de prlm-ministru
TOKIO 12 (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei, Zenko Suzuki, a 
hotărît să nu mai candideze la apro
piatele alegeri pentru președinția 
Partidului Liberal-Democrat, de gu
vernămînt, ceea ce echivalează cu 
demisia sa din funcția de șef al gu
vernului — informează agențiile in
ternaționale de presă.

Purtătorul de cuvint al cabinetului, 
Kiichi Miyazawa, a explicat că Su
zuki și-a prezentat demisia în cadrul 
unei întîlniri cu patru membri ai 
conducerii P.L.D. pentru a asigura 
unitatea partidului, necesară pentru a 
face față problemelor interne și ex
terne cu care este confruntată țara. 
Renunțarea la mandatul de președin
te al P.L.D. implică pentru Suzuki 
cedarea funcției de prim-ministru 
succesorului său, care, în virtutea

majorității parlamentare a liberal-de- 
mocraților, este automat ales de că
tre Dietă ca șef al guvernului.

Scrutinul pentru desemnarea pre
ședintelui P.L.D. era programat pen
tru 25 noiembrie a.c., însă Miyazawa 
a spus că Suzuki a cerut ca succeso
rul său să fie desemnat cit mai cu- 
rind posibil. Observatorii din Tokio, 
citați de agenția France Presse — 
apreciază că, în actuala situație, noul 
lider s-ar putea să fie desemnat încă 
simbăta viitoare prin negocieri și nu 
prin alegeri in cadrul P.L.D., cum se 
face de obicei.

Hotărîrea lui Suzuki a intervenit 
surprinzător și, după cum scriu agen
țiile de presă, ea se explică prin cri- 
ticile tot mai puternice din ultimele 
luni în legătură cu deteriorarea si
tuației economice și contestările pri
vind soluțiile parlamentare.

Președintele Sudanului a primit delegația militară rămână
KHARTUM 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohamed Nimeiri, a 
primit delegația militară română, 
condusă de general-locotenent Victor 
Stănculescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, aflată într-o vi
zită de prietenie în această țară.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, 
șeful delegației române a transmis 
președintelui R. D. Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, un mesaj de caldă 
prietenie, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona-

lâ, de progres continuu și bunăstare 
poporului sudanez prieten.

Mulțumind, președintele Gaafar 
Mohamed Nimeiri a rugat să se trans
mită' tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mesajul său de caldă prietenie, să
nătate și fericire, admirația sa sin
ceră față de activitatea neobosită și 
prodigioasă pe plan intern și inter
național a președintelui României, 
urări de noi succese poporului român 
prieten.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a fost prezent 
Nicolae Neagoe, însărcinat cu afaceri 
a.i. al României la Khartum.

împotriva apartheidului

Cereri pentru eliberarea
deținuților politici din R.S.A

Cooperarea economică româno-algeriană
ALGER 12 (Agerpres). — Șeful De

partamentului pentru construcții în 
străinătate, Ion Stănescu, care se află 
în Algeria, in legătură cu aolicarea 
Acordului româno-algerian de coo
perare în domeniul construcțiilor, a 
fost primit de primul ministru alge- 
rian, Mohamed Benahmed Abdel- 
ghani.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de mesaje între prim-miniș- 
trii din cele două țări, exprimîn-

ROMA 12 (Agerpres). — Delegația 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, con
dusă. de Dumitru Radu Popescu, 
membre al Consiliului Național al 
F.D.U.8., președintele Uniunii scrii
torilor, care face o vizită oficială în 
Italia la invitația Partidului Liberal 
Italian, a avut o întîlnire cu pre
ședintele partidului, Aldo Bozzi.

Cu prilejul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri între regele Hussein al Iordaniei și Yasser 
Araiat • Răspunsul Egiptului la propunerile președintelui

S.U.A,

du-se dorința lor comună de a dez
volta relațiile dintre România și Al
geria in toate domeniile.

In cadrul întrevederii s-au eviden
țiat contribuția și posibilitățile spo
rite ale țării noastre de a coopera la 
realizarea unor obiective economice 
de mare importanță în Algeria din 
domeniile industriei, îmbunătățirilor 
funciare și irigațiilor, construcțiilor 
de locuințe.

O

pozitivă a raporturilor de colaborare 
dintre F.D.U.S. și P.L.I., ca o contri
buție importantă la întărirea tradițio
nalei prietenii româno-italiene, rele- 
vîndu-se dorința reciprocă de a ex
tinde și diversifica aceste relații în 
folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei destinderii, securității și păcii 
în Europa.

La întîlnire a participat ambasado
rul țării noastre în Italia, Ion Măr- 
gmeanu.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I
CENTENARUL TITULESCU. La Helsinki a fost organizat un simpozion 

dedicat centenarului eminentului om de stat și diplomat român, Nicolae 
Titulescu. Lucrările simpozionului au fost conduse de președintele Aso
ciației de prietenie Finlanda-România, profesorul lauri Lingren. Des
pre’viața și activitatea lui Nicolae Titulescu au vorbit profesorul de isto
rie. Kalervo Hovi, de la Universitatea din Turku, și ambasadorul Româ- 
nipi la Helsinki, Maria Stănescu. In cadrul simpozionului s-au reliefat pres
tigiul politicii externe promovate de România socialistă, autoritatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, personalitate remarcabilă a vieții interna
ționale contemporane.

I CONVORBIRI CHINO—VEST- 
GERMANE. La Beijing a avut loc o 
întîlnire între premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, și președintele R.F. Germa
nia, Karl Carstens, aflat în vizită 
oficială în China. în cursul con
vorbirii a fost relevată evoluția 
relațiilor dintre cele două țări, ex- 
primindu-se dorință R.P. Chineze șl 
R.F. Germania de a extinde în con
tinuare cooperarea economică, co
mercială și în alte domenii.

SEARA DE POEZIE ROMÂ
NEASCA LA OTTAWA. La Biblio
teca publică din Ottawa a avut loc 
o seară de poezie ■ românească or
ganizată de Asociația scriitorilor 
francofoni din Ottawa. După o pre
zentare succintă a literaturii româ
ne, poetul canadian Jean-Paul Tru
de! a., recitat versuri de Eminescu, 
lîlagă, Arghczi, Nichita Stănescu. 
Manifestarea s-a bucurat de succes.

L’

NOUL GUVERN SOCIAL-DEMO
CRAT AL SUEDIEI, 
premierul Olof Palme, a prezentat 
luni un plan de urgență menit să 
contribuie la redresarea economiei 
naționale afectate de criză.' Princi
palele puncte pe care se sprijină 
acest plan sint devalorizarea cu 16 
la sută a coroanei suedeze, creș
terea cu 1,3 la sută a taxei pe va
loarea adăugată (T.V.A.), sporirea 
impozitelor pe bunuri și pe produ
sele de lux. Guvernul a anunțat, 
de asemenea, crearea unei comisii 
pentru combaterea fraudei fiscale 
și pentru

condus de

controlul devizelor.

COSTUL SERVICIILOR CĂTRE 
POPULAȚIE a fost in luna sep
tembrie cu 4.9 la sută mai mare 
decît în aceeași perioadă a anului 
1981 — relevă statisticile publicate 
la Viena. Se menționează că prețul 
chiriilor a fost majorat cu 10 la 
sută, iar asistența medicală cu 6,8 
la sută. în ultimii șase ani, creș
terea prețurilor în Austria a fost de 
36,6 la sută.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Reunit la sediul Națiunilor Uni
te din New York, cu ocazia zilei de 
solidaritate cu deținuții politici sud- 
africani, Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului a cerut eli
berarea imediată a 
ților încarcerați în 
Africană.

Secretarul general 
vier Perez de Cuellar, a apelat la 
autoritățile sud-africane pentru pu
nerea in libertate a cunoscutului mi
litant de culoare. Nelson Mandela, 
simbol al luptei împotriva aparthei
dului, care se află de peste 20 de 
ani în închisorile din R.S.A. Secre
tarul general al O.N.U. a avertizat că 
persistenta politicii de apartheid a 
regimului minoritar de la Pretoria va 
accentua tensiunea în Africa austra
lă și va spori posibilitățile de con
flict în această zonă.

tuturor militan- 
Republlca Sud-

al O.N.U., Ja-

*
LONDRA. — La Londra a fost ini

țiată o campanie în favoarea eliberă
rii lui Nelson Mandela, unul din li
derii Congresului Național African, și 
a altor luptători antirasiști din R.S.A. 
Campania — organizată de Mișcarea 
contra apartheidului din Marea Bri- 
tanie — va consta dintr-o serie de 
mitinguri, o acțiune de stringere de 
semnături în întreaga țară și o ma
nifestație in fata Ambasadei R.S.A. 
la Londra. Acestei acțiuni i s-a a- 
lăturat Congresul sindicatelor din 
Marea Britanic (T.U.C.f.

SESIUNEA BIANUALA A COMI
TETULUI EXECUTIV AL F.A.O. 1 
(Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație ’ și Agricultură), in I 
cadrul căreia vor fi examinate 16 
proiecte de dezvoltare în diverse 
regiuni ale lumii. în valoare totală | 
de 182 milioane dolari, și-a început 
lucrările’ la Roma, tn cuvîntarea i 
rostită Ia deschiderea reuniunii, di
rectorul general al F.A.O.. Edouard 1 
Saouma, a arătat că aproximativ 80 
la sută din ajutorul alimentar de 
urgență, aprobat de această organi- I 
zație. este utilizat în sprijinul vic
timelor războaielor.

RITMUL DE CREȘTERE ECONOMI- 
CA ÎN STATELE DIN PIAȚA COMUNĂ 
va fi, în 1983, inferior cifrelor pre
văzute inițial, a apreciat Manfred 
Wegner, adjunct bl directorului ge
neral pentru probleme economice și 
financiare din Comisia C.E.E. El a 
relevat că aprecierea anterioară po
trivit căreia acest ritm va fi anul 
viitor de 2,6 la sută urmează să fie 
revizuită, preconizîndu-se un nivel 
mai redus. Redresarea economică a 
„celor zece" ar putea avea loc gbia 
către mijlocul anului viitor, a apre
ciat expertul C.E.E.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA, in 
virstă de 74 de ani, desenatorul 
francez Jean Effel, creatorul „Ma- 
riannei", simbolul Republicii Fran
ceze. Cunoscut ca militant de stin
gă, Jean Effel a desfășurat o inten
să activitate artistică timp de mat 
multe decenii, realizind peste 17 000 
desene.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. Forțe ale Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador au atacat, in ultimele 
zile, mai multe tabere ale forțelor armate salvadoriene din departamentul 
San Vicente. Insurgenții au reușit să captureze arme și muniție. Alte 
detașamente ale F.M.L.N. au dinamitat, în zona Junquillal, la 73 km est 
de San Salvador, o stație de înaltă tensiune, paralizînd aprovizionarea cu 
energie electrică a regiunii orientale a Salvadorului.

AMMAN — Referindu-se la conți
nutul primei runde de convorbiri 
purtate la Amman de regele Hussein 
al Iordaniei și Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. agenția 
PETRA relevă 
consacrate unei 
a rezultatelor 
nivel înalt de la Fes (Maroc) și ac
tualei situații pe plan arab și inter
național. Discuțiile s-au concentrat, 
de asemenea, asupra celor mai bune 
căi de acțiune politică în vederea 
asigurării retragerii israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, în cadrul 
unei reglementări de pace drepte, 
durabile și pașnice.

Cele două părți au subliniat impor
tanța coordonării acțiunii arabe. în 
special a eforturilor comune iorda- 
niano-palestiniene.

noașterea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului său de a-și edifica 
propriul stat independent.

iordaniană de presă 
că acestea au fost 

analize cuprinzătoare 
Conferinței arabe la

CAIRO 12 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul afacerilor externe 
al Egiptului, Kamal Hassan Aii, a 
transmis un mesaj secretarului de stat 
al S.U.A., George Shultz. După cum 
menționează agenția M.E.N.. acest 
mesaj conține răspunsul oficial al 
Egiptului la propunerile președinte
lui S.U.A. privind soluționarea situa
ției din Orientul Mijlociu. Agenția 
M.E.N. precizează că „Egiptul a pri
mit favorabil inițiativa americană, 
făcînd însă citeva observații". „Egip
tul, se arată, a pus accent pe necesi
tatea retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate. în con
formitate cu prevederile rezoluției 
242 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., precum și pe necesitatea 
stabilirii unui dialog și contact di
rect cu palestinienii, pentru ca po
porul palestinian să-și poată exercita 
dreptul la autodeterminare".

CAIRO — într-o declarație făcută 
după convorbirile purtate cu pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
ministrul britanic al afacerilor ex
terne, Francis Pym, care întreprinde 
o vizită la Cairo, a arătat că discu
țiile cu șeful statului egiptean s-au 
concentrat asupra situației din Liban 
și a rezultatelor Conferinței arabe la 
nivel înalt de la Fes (Maroc), iruor- 
mează agenția France Presse.

Francis Pym a subliniat necesitatea 
ca Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei să fie asociată la viitoarele 
negocieri pentru o reglementare a 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
„Noi dorim ca O.E.P. să recunoască 
dreptul la existență a Israelului și ca 
Israelul să recunoască, la rindul său, 
drepturile palestinienilor", a mențio
nat ministrul de externe britanic.

TUNIS ■— Tunisia și Austria „au 
condamnat energie politica de expan
siune a guvernului israelian în Li
ban" și și-au exprimat „profunda 
indignare față de masacrele săvîrșite 
de Israel în taberele de refugiați pa
lestinieni din Beirut" — se arată in 
comunicatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale la Tunis a 
cancelarului Austriei, Bruno Kreisky. 
Cele două părți au subliniat, de ase
menea. atașamentul față de respecta
rea independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a Libanului. 
Totodată, părțile și-au exprimat con
vingerea că o soluționare justă și 
globală a conflictului din Orientul 
Mijlociu nu poate fi găsită decît prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, inclusiv din sectorul 
de est al Ierusalimului, și prin recu-

ROMA — Chedli Klibi, secretar 
general al Ligii Arabe, a avut la 
Roma o întrevedere cu ministrul a- 
facerilor externe al Italiei. Emilio 
Colombo, și a t’ost primit la Vatican 
de papa loan Paul al II-lea.

Chedli Klibi a declarat că discuțiile 
sale din capitala italiană fac parte 
din vasta campanie diplomatică des
fășurată în vederea sensibilizării opi
niei din țările occidentale asupra 
șanselor de pace în Orientul Mijlociu 
pe care le reprezintă plam>L«xdootat 
la Fes de reuniunea la hțvk jtha.lt a 
țărilor arabe. „Pentru prima aătă în 
istoria conflictului arabo-israelian, 
arabii și-au dat în unanimitate con- 
simtămintul la un plan de pace, și nu 
la unul de război ; ar fi extrem de 
regretabil ca aceste șanse să fie iro
site prin intransigența Israelului" — 
a subliniat secretarul general al Li
gii Arabe.

TEL AVIV — Universitatea pales
tiniană Bir Zeit, de lingă Ramallah, 
din Cisiordania aflată sub ocupație 
israeliană, închisă de autoritățile de 
ocupație timp de șapte luni, și-a re
deschis porțile într-un climat de in
certitudine. dar fără prezenta foi-țe- 
lor israeliene. De mai bine de un an, 
cele trei universități palestiniene — 
Bir Zeit și cele din Nablus și Beth- 
leem — toate redeschise acum, pre
cum și alte instituții de invățămînt 
superior frecventate de 7 000 stu- 
denți, s-au aflat în conflict cu forțele 
de ocupație care urmăresc să impună 
un control strict asupra programelor, 
a cadrelor universitare și studenților.

r

Eforturi în vederea instaurării unui climat
de pace și cooperare în America Centrală

Reuniunea la nivel inait de la Caracas
CARACAS 12 (Agerpres). — Pre

ședinții Mexicului, Venezuelei, Hon
durasului și coordonatorul Juntei 
Guvernului de Reconstrucție Națio
nală din Nicaragua urmează să se 
reunească, miercuri, la Caracas, pen
tru a discuta posibilitățile instaurării 
unui climat de pace și cooperare în. 
America Centrală — transmite agen
ția venezueleană de presă Venpres.

După cum s-a mai anunțat. Mexi
cul și Venezuela au trimis, luna tre
cută, S.U.A., Republicii Nicaragua și 
Hondurasului, mesaje în care, mani- 
festîndu-și preocuparea pentru con
tinua înrăutățire a situației din 
America Centrală, solicită depunerea 
de eforturi conjugate pentru înlătu
rarea pericolului declanșării în regi
une a unui conflict militar local, cu 
tendințe de extindere la scara între
gii regiuni. Inițiativa comună mexi- 
cano-venezueleană, 
trecerea

a fost apreciată, drept „deosebit de 
pozitivă" de către Nicaragua și Hon
duras. urmînd ca în prezent Să se 
fixeze data începerii efective a dia
logului nicaraguano-hondurian.

FRANCE PRESSE :

„1983 - an 
de agravare 
a șomajului 

în țările capitaliste 
dezvoltate”

care propune
imediată la negocieri directe,

fVIITORUL DE PACE AL EUROPEI DEPINDE DE PREZENT
-

de eforturile și acțiunile de astăzi ale popoarelor continentului
...Iunie 1969. Din inițiativa orga

nizației de tineret din țara noastră 
la Snagov este organizată masa ro
tundă cu tema „Rolul și contribuția 
tinerei generații la asigurarea unei 
atmosfere de pace și securitate in 
Europa". Desfășurarea degajată, li
beră, a discuțiilor din cadrul „me
sei rotunde", dialogul deschis ce a 
avut loc au fost apreciate de mulți 
din participanții la reuniune, care 
au subliniat ambianța de respect, 
stimă și înțelegere reciprocă.

După mai bine de 13 ani. într-un 
moment din cele mai complicate 
și pline de încordare al vieții in
ternaționale, o nouă întîlnire euro
peană a reprezentanților opiniei 
publice, desfășurată tot la Snagov, 
readuce în actualitate această am
bianță. Este vorba de prestigiosul 
colocviu internațional cu tema 
„VIITORUL PROCESULUI DE LA 
HELSINKI", organizat sub auspi
ciile Asociației de drept interna
țional și relații internaționale din 
țara noastră și de Institutul de 
studii în problemele securității 
Est-Vest din New York, ale cărui 
lucrări s-au desfășurat la sfîrșitul 
săptăminii trecute.

Constituind o expresie a prețuirii 
de care se bucură pe diferite me
ridiane politica externă de pace și 
largă colaborare a României socia
liste, organizarea acestei reuniuni 
pune în evidență încă o dată în
semnătatea primordială pe care 
țara noastră, președintele ei o a- 
cordă imperativelor securității și 
destinderii în Europa și în întreaga 
lume. Această însemnătate a fost 
dealtfel subliniată și de primirea 
de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a participanților 'la 
colocviul internațional. Pe bună 
dreptate președintele României 
a ținut să sublinieze cu această o- 
cazie că „desfășurarea acestei re
uniuni la București, în actualele 
împrejurări internaționale și cu pu
țin timp înaintea reluării reuniunii 
de Ia Madrid, are o importanță deo
sebită pentru politica de destin
dere și colaborare internațională".

Reunind politologi, cercetători cu- 
poscuți în domeniul relațiilor in
ternaționale, diplomat! — mulți din-

tre aceștia membri ai delegațiilor 
respectivelor țări la reuniunea de 
Ia Madrid — din majoritatea state
lor europene, precum și din S.U.A. 
și Canada, colocviul de la Snagov 
a prilejuit de-a lungul celor trei

■ zile de dezbateri un amplu și apro
fundat dialog despre destindere, 
despre viitorul procesului inaugu
rat prin Conferința pentru securita
te și cooperare de la Helsinki. De
sigur, diversitatea de tendințe și 
orientări a participanților la coloc
viu nu putea să nu creeze și o lar
gă diversitate de opinii, interpretări 
diferite în legătură cu una sau alta 
din problemele discutate. Dincolo de 
aceasta însă, dialogul de la Snagov, 
așa cum a ținut, dealtfel, să remar
ce, în mod deosebit, șeful statului 
român, a pus in evidență o serie 
de concluzii' comune, deosebit de 
importante și actuale, privind nece
sitatea acțiunilor practice în vede
rea reluării politicii de destindere, 
colaborare și pace.

Ce este destinderea ? Cum s-a 
născut ? Care sint trăsăturile sale 
specifice ? în ce dfrecție merg 
obiectivele sale ? Răspunsurile la 
aceste întrebări n-au fost, și nici 
nu puteau să fie, uniforme. Indife
rent de aceasta, nici unul din parti- 
cipanții la colocviu n-a putut să 
eludeze rezultatele benefice ale 
perioadei de timp în care a pre
valat ■ politica de destindere. In
tre aceste rezultate, așa cum 
menționa subsecretarul de stat 
la Secretariatul federal pentru 
afaceri externe al Iugoslaviei, MIL* , 
JAN KOMATINA, s-au numărat, în 
primul rînd,. îmbunătățirea clima
tului internațional, intensificarea 
contactelor dintre state în afara 
blocurilor, dezvoltarea legăturilor . 
pe plan economic, tehnico-științific 
și cultural, îmbunătățirea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., înregis
trarea unor pași pe calea controlu
lui armamentelor, rezolvarea pro
blemelor teritoriale legate de con
secințele celui de-al doilea război 
mondial.

Unanimă a fost, de asemenea, a- 
precierea participanților în legătură 
cu „criza ascuțită" prin care trece

în prezent procesul de destindere, 
lipsa de încredere care' există între 
state, creșterea continuă a tensiuni
lor și încordării. Primindu-i 
pe participanții la colocviu, pre
ședintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a 
încordarea deosebit de 
care s-a ajuns în prezent impune 
ca toți oamenii de bună credință, 
indiferent de convingerile lor poli
tice, religioase sau filozofice, să ac
ționeze în comun pentru a opri 
cursul periculos al încordării, pen
tru reluarea politicii de destindere.

tovarășul 
arătat că 

gravă la

primul rind a amplasării de noi ra
chete și arme nucleare in Europa, 
de trecerea la măsuri de dezarma
re. Este o idee care, de asemenea, 
a revenit în numeroase din inter
vențiile participanților la colocviu. 
„Toate statele — releva, pe drept 
cuvint, președintele reuniunii de la 
Snagov — au obligația de a angaja 
negocieri in scopul reducerii arma
mentelor și a face in așa fel ca 
factorul militar să nu domine rela
țiile internaționale". Iar cunoscuta 
ziaristă americană FLORA LEWIS, 
sintetizînd discuțiile dintr-unul

PE MARGINEA COLOCVIULUI
INTERNATIONAL DE LA SNAGOV

■

Este o concluzie care a reieșit de
altfel din întreaga desfășurare a 
lucrărilor reuniunii, în toate inter
vențiile regăsindu-se ca un lait
motiv necesitatea restabilirii des
tinderii „ca prioritatea numărul 
unu, deoarece la această politică nu 
există alternativă convenabilă". 
Pornind de la constatarea că „in 

. prezent nu există voința politică 
necesară pentru revitalizarea des
tinderii", nu puțini vorbitori s-au 
referit-la căile și modalitățile ce se 
cuvin a fi urmate pentru oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor, pentru restabilirea încrederii 
dintre state. Profesorul JOHATÎ 
HOLST, directorul Institutului nor
vegian de relații internaționale, 
președintele reuniunii de Ia Sna
gov, arăta că printre principiile de 
bază ale destinderii se încadrează 
„obligația statelor de a da dovadă 
de moderație in relațiile dintre ele 
și de a se abține de la folosirea 
forței și de la intervențiile in tre
burile altor state".

Fără îndoială, în ansamblu! latu
rilor și componentelor destinderii o 
însemnătate fundamentală, așa cum 
a reafirmat, președintele României, 
o au problemele legate de necesi
tatea opririi cursei înarmărilor, în

din grupurile de lucru, sublinia 
că oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare reprezintă „ve
hiculul esențial", condiția primor
dială pentru reluarea politicii de 
destindere.

Un loc important în ansamblul 
dezbaterilor l-au ocupat, în mod fi
resc, chestiunile legate de procesul 
inițiat de Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa de la 
Helsinki, de evoluțiile care au ur
mat după semnarea Actului final, 
de perspectivele acestui proces în 
general și desfășurarea reuniunii 
general-europene de la Madrid în 
special. Printre „meritele și inova
țiile" Actului final de la Helsinki 
au fost amintite: decalogul de prin
cipii, care trebuie să se afle la baza 
relațiilor dintre statele participante, 
vastul program de dezvoltare a co
laborării pe multiple planuri între 
țările semnatare, un nou model de 
negocieri, bazat pe reguli democra
tice și un început de instituționali- 
zare a procesului C.S.C.E. Prof. 
CONSTANTIN VLAD, directorul 
Institutului de științe politice și stu
diere a problemei naționale, s-a re
ferit la multiplele speranțe pe care 
le-a generat Actul final de la Hei-

sinki legate îndeosebi de întărirea și 
dezvoltarea procesului de destinde
re, de perspectiva unei democrati
zări reale a relațiilor internaționale 
pe continent, de depășirea politicii 
de bloc. Este adevărat că în pro
cesul de transpunere în viață a 
prevederilor Actului final s-au ob
ținut o serie de rezultate notabile. 
Diplomatul grec EMMANUEL SPY- 
RIDAKIS, ambasador în Ministerul 
de Externe al țării sale, s-a referit 
în acest context la exemplul pe care 
îl oferă regiunea Balcanilor, „zonă 
care reprezintă un domeniu remar
cabil de aplicare cu succes a co
existenței pașnice, in care convie
țuiesc excelent state cu sisteme 
social-politice diferite. Principiile 
și spiritul documentelor de la Hel
sinki constituie o linie directoare 
pentru relațiile și colaborarea din
tre statele balcanice, atit bilaterală 
cit și multilaterală, și care se află 
în continuă dezvoltare". Este sem
nificativă, de asemenea, preocupa
rea tot mai mare a statelor balca
nice față de pericolul nuclear și 
drumul pe care îl urmează, în a- 
cest cadru, ideea transformării Bal
canilor intr-o zonă liberă de arme 
nucleare.

Mulți vorbitori au evidențiat ca 
o idee de prim plan faptul că deși 
marea majoritate a statelor au 
conceput semnarea documentelor de 
la Helsinki ca un punct de pornire 
a unui proces de durată în care să 
se pună bazele edificării securității 
și dezvoltării cooperării pe conti
nent, în realitate lucrurile nu s-au 
desfășurat în acest fel datorită vi
ziunii contrare a unora dintre sta
tele participante care au considerat 
„momentul Helsinki1 
punct final și,

a acestei situații, 
acestora
in

1“ drept un 
tocmai ca ur- 

preve- 
nu s-au trans- 

realitate ; reuniunile
mare 
derile 
format 
ulterioare ale statelor participante 
(mai întîi cea de la Belgrad și acum 
cea de la, Madrid) s-au transformat 
astfel în contrariul lor, datorită 
tendinței unor state de a subordona 
continuarea procesului' securității și 
cooperării europene de îndeplinirea 
anumitor cerințe depășind obiecti-

vele acestor reuniuni. Evidențiind 
toate aceste lucruri și arătînd că 
actuala criză prin care trece reu
niunea de la Madrid nu este alt
ceva decit criza procesului C.S.C.E., 
dr. LJUBIOVJE ACIMOVIC (In
stitutul pentru politică și economie 
mondială de la Belgrad) sublinia 
necesitatea depunerii de eforturi 
conjugate pentru încheierea în
tr-un timp rezonabil și cu rezultate 
pozitive a reuniunii de la Madricț: 
„Madridul trebuie folosit ca o pîr- 
ghie pentru relansarea destinderii, 
încheierea sa cu succes servind toc
mai acestui scop". |

Dintre obiectivele principale ale 
documentului final al reuniunii de 
la Madrid nu vor putea să lipseas
că, desigur, așa cum a arătat în 
cuvîntul său ministrul de externe 
al țării noastre, tovarășul ȘTEFAN 
ANDREI, convocarea unei confe
rințe pentru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa, asigurarea 
continuității și menținerii dinami
cii procesului C.S.C.E., inclusiv prin 
convocarea unei noi reuniuni ge
neral-europene, reafirmarea atașa
mentului statelor participante față 
de principiile Actului final.

Helsinki, „această structură de 
pace", cum o numea unul dintre 
participanți, a fost un început. 
„Guvernele celor 35 de state parti
cipante au responsabilitatea de a 
face, după cum declara în cuvîntul 
de închidere al colocviului de la 
Snagov președintele reuniunii, ca 
speranțele noastre să devină reali
tăți. Dar alături de guverne, ace
leași1 responsabilități le avem șl 
noi, opinia publică, popoarele, al 
căror glas trebuie să se facă tot 
mai auzit".

Reuniunea de la Snagov se în
scrie; fără îndoială, prin ideile și 
concluziile puse în evidență, ca o 
grăitoare expresie a însemnătății 
care revine opiniei publice, popoa
relor în lupta pentru afirmarea 
nobilelor țeluri ale destinderii, 
securității și păcii pe continentul 
nostru și in întreaga lume.

Radu BOGDAN

Un muncitor din zece din lumea 
industrializată ar putea fi șomer anul 
viitor, potrivit ultimelor estimări ale 
cercurilor sindicale (vest-)europene. 
Experții sindicali de la Bruxelles și 
din alte capitale (vest-)europene se 
tem de o puternică creștere a numă
rului șomerilor, care ar putea atinge, 
potrivit estimărilpr lor, 35—37 mili
oane pină la sfîrșitul anului viitor in 
S.U.A.. Europa occidentală. Japonia 
și regiunea Pacificului, se indică din 
sursă competentă.; Ei se bazează pe 
perspectivele incerte ale relansării e- 
conomlce în cele 24 de țări membre 
ale Organizației pentru Cooperare E- 
conomică și Dezvoltare (O.E —- 
se precizează din aceeași surs’i 
liniindu-se evoluția recentă dif ,^ra
tele Unite, țară care, cu cei 11,5 mi
lioane de șomeri înregistrați oficial 
în luna septembrie, se alătură grupu
lui' de state cu o rată a șomajului 
depășind zece la sută. Un astfel de 
nivel al ratei șomajului este cel mai 
ridicat în țările industrializate de la 
marea depresiune a anilor ’30. Șo
majul va înregistra o creștere cu 
circa zece milioane persoane în ra
port cu 1981 și cu 3—5 milioane in 
raport cu previziunile publicate de 
către O.E.C.D.,, în luna iulie.

Această situație este susceptibilă să 
intensifice presiunile protecționiste și 
să submineze stabilitatea politică a 
țărilor confruntate cu recesiunea, ă 
cărei durată și gravitate au depășit 
estimările cele mai pesimiste ale ex- 
perților ' internaționali. Sindicaliștii 
consideră ca inevitabilă o creștere a 
șomajului, amintind că recent secre
tarul general ’al O.E.C.D., Emile van 
Lennep, a subliniat în fața Consiliu
lui Europei (occidentale). întrunit la 
Strasbourg, că. în circumstanțele ac
tuale, „nimeni nu poate spune cu 
certitudine cînd va avea loc relansa
rea economică". Cerînd guvernelor să 
nu slăbească politica lor antiinfla- 
tionistă, van Lennep a recunoscut că 
există , puține șanse de a răsturna în 
viitorul apropiat tendința crescindă a 
șomajului, mai ales în țările vest- 
europene.

O.E.C.D. estimase în luna iulie că, 
îri pofida unei reluări moderate a 
creșterii economice, șomajul se va 
agrava in 1983, afectînd aproximativ 
32 milioane persoane sau 9 la sută 
din populația activă, față de 30 mi
lioane (8,5 lă sută) la sfîrșitul anu
lui în curs și 25.4 milioane (7,2 la 
sută) în 1981. Potrivit acestor previ
ziuni, rata medie a șomajului în Eu
ropa occidentală va crește de la 10 
la sută în acest an la 10,5 la sută 
anul viitor — ceea ce înseamnă 17,5 
milioane de șomeri sau trei milioane 
șomeri în plus fată de 1981,

Se pune întrebarea dacă guvernele 
• țărilor membre ale O.E.C.D. sînt in
tr-adevăr capabile să combată în a- 
celași timp inflația și șomajul, așa 
cum s-au angajat s-o facă cu ocazia 
conferințelor economice la nivel înalt 
și reuniunilor ministeriale ale 
O.E.C.D. din ultimii doi ani.

(Agerpres)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

jtha.lt

