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într-o ambianță de stimă și caldă înțelegere, 
în spiritul voinței comune de a amplifica 
tradiționalele raporturi prietenești româno- 

iugoslave, de a întări conlucrarea în edificarea 
socialismului, pentru cauza păcii, libertății și 

progresului, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

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

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu și președintele Petar Stambolici și tovarășul Mitia Ribicici

Marți după-amiază s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Petar 
Stambolici, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Ion Dincă, mem- 
Fku al Comitetului Politic Exe- 
c trtiv al C.C. al P.C.R., prim 
v eprim-ministru al guvernului, 
Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C; al P.C.R., ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe. Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al secretarului general al 
partidului și președintelui Re
publicii, Ionel Cetățeanu. consi
der al președintelui Republicii.

ilviu Curticeanu. secretar pre
zidențial și al Consiliului deîntîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu tovarășul Nikola liubicici

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit cu to
varășul Nikola Liubicici. pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Serbia, și soția sa, to
varășa Vera Liubicici, la sediul 
Adunării Republicii Socialiste 
Serbia.

La intrarea în sediul Adună
rii Republicii Socialiste Serbia, 
tovarășul Nikola Liubicici. cu 
soția, au întimpinat cu căldură 
pe președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe to
varășa Elena Ceaușescu. urin- 
du-le un cordial bun venit.

In cadrul intilnirii prietenești, 
tovarășul Nikola Liubicici a ex
primat satisfacția că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. sint 
din nou oaspeți dragi ai Iugo
slaviei. ai orașului Belgrad, con
vingerea că această nouă vizită 
va contribui la adincirea cunoaș
terii reciproce, la perfecționarea 
continuă. în spiritul înțelegeri
lor la nivel înalt, a legăturilor 
de strinsă colaborare dintre po
poarele celor două țări.

La rîndul său, tovarășul

Stat. Nicolae Mihai, ambasado
rul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă au luat 
parte tovarășii Miat Șukovici, 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, Lazar Moisov, 
secretar federal pentru afacerile 
externe. Milenko Boianici, ■ se
cretar federal pentru comerț ex
terior. Zdenko Svete, adjunct al 
secretarului federal pentru afa
cerile externe.. Miloș Melovski, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
in România, Dragoslav Peici, 
consilier pentru problemele de 
politică externă al președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
Ilia Giukici. director al direcției 
pentru țările vecine din Secre
tariatul Federal pentru Aface
rile Externe.

în cadrul celei de-a doua run
de a convorbirilor oficiale s-au 
abordat noi aspecte ale colaboră
rii româno-iugoslave, ale dez
voltării ei .neîntrerupte, spre bi
nele celor două țări și popoare. 
A fost aprofundat schimbul de 
păreri cu privire la căile și mij
loacele de amplificare a cola
borării româno-iugoslave, atit 
pe plan bilateral, cit și pe arena 
internațională.

în acest context, miniștrii de

Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru primirea făcută, pentru 
ospitalitatea prietenească tradi
țională care a fost rezervată de
legației române, și a exprimat 
convingerea că prin convorbirile 
purtate, prin înțelegerile con
venite. prin documentele ce vor 
fi semnate se va aduce o nouă 
contribuție la dezvoltarea co
laborării și cooperării româno- 
iugoslave pe multiple planuri, in 
interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Au fost abordate, în conti
nuare, probleme ale conlucrării 
bilaterale pe multiple planuri, 
subliniindu-se cerința de a se 
investiga și valorifica toate po
sibilitățile existente pentru a se 
asigura o dezvoltare accentua
tă, în spiritul voinței popoare
lor celor două țări, a legături
lor politice, economice, cultural- 
șțiințifice, a se da noi și puter
nice impulsuri colaborării româ
no-iugoslave. S-a făcut, de a- 
semenea, un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească, 
de stimă și respect reciproc. 

externe ai României și Iugosla
viei au prezentat rezultatele 
convorbirilor pe care le-au pur
tat in cursul actualei vizite și 
înțelegerile la care au ajuns cu 
privire la intensificarea, în pe
rioada următoare, a conlucrării 
celor două țări pentru afirmarea 
politicii de destindere, colaborare 
și pace, pentru dezarmare, și in 
primul rind, dezarmare nuclea
ră, pentru întărirea încrederii și 
securității in Europa, in Balcani 
și în întreaga lume.

De asemenea, miniștrii comer
țului exterior, președinții părții 
române și părții iugoslave în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică, au 
prezentat concluziile discuțiilor 
pe care le-au purtat în cadrul 
intîlnirilor de -Jucru avute în 
cursul vizitei. Au fost înfățișa
te înțelegerile la ca"e au ajuns 
în -legătură cu dezvoltarea cola
borării și cooperării româno-iu
goslave, îndeosebi în domeniul 
energetic, al valorificării com
plexe a potențialului hidroener
getic al Dunării, al siderurgiei, 
construcției de mașini, electro
nicii și electrotehnicii, al chi
miei și petrochimiei, precum și 
în alte domenii de interes co
mun. S-a convenit inițierea de 
noi acțiuni de lărgire a colabo
rării și cooperării în, -roducție, 
de creștere susținută i. olumu
lui schimburilor reciproce.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Petar Stambolici 
au apreciat că înțelegerile la 

care s-a ajuns deschid noi și 
largi perspective tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare 
româno-iugoslave. în cadrul vi
zitei au fost identificate noi po
sibilități de extindere a coope
rării multilaterale • dintre . țările 
și popoarele noastre. S-a apre
ciat că Declarația ■ comună și 
celelalte documente ce urmează 
să fie adoptate la încheierea 
vizitei creează o bază bună pen
tru ridicarea pe un plan supe
rior a. colaborării și cooperații 
românO-iugoslave, . în • interesul 
și spre binele celoi- două țări, 
al cauzei păcii și înțelegerii in 
Balcani, în Europa și in lume.

în încheierea convorbirilor, 
desfășurate intr-un spirit de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Petar Stambolici 
au exprimat deplina satisfacție 
pentru rezultatele cu care se 
încheie această vizită, și-au ex
primat convingerea că schimbul 
de vederi, convorbirile și înțe
legerile ,1a care s-a ajuns cores
pund intereselor celor două 
state și popoarelor lor, vor da 
un nou și puternic impuls con
lucrării româno-iugoslave, au 
reafirmat voința României și 
Iugoslaviei de a colabora tot 
mai strîns, în viitor, de a dez
volta pe multiple planuri rela
țiile româno-iugoslave. în in
teresul general al popoarelor 
lor, al . cauzei păcii și pro
gresului social, al înțelegerii în 
întreaga lume.

COMUNICAT
cu privire la convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și tovarășul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului 

Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, îm
preună cu tovarășa Elena 

■Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., au avut la 26 octombrie 
1982 convorbiri cu tovarășul 
Mitia Ribicici, președintele Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. A parti
cipat tovarășul Dobrivoie Vidici, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă de pri
etenie și cordialitate, în spiritul 
înțelegerii și respectului re
ciproc, s-a apreciat cu satisfac
ție că relațiile de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia se dezvoltă cu siteces, 
ceea ce contribuie la dezvoltarea 

ansamblului raporturilor româ
no-iugoslave de bună vecinăta
te și colaborare. A fost relevată 
importanta schimbului perma
nent de vederi și informații in
tre P.C.R. și U.C.I. în legătură 
cu practica și . căile construcției 
socialiste, relațiile internaționale 
și raporturile de colaborare în 
cadrul mișcării muncitorești si 
cu alte mișcări progresiste din 
lume. S-a relevat că există 
largi posibilități, și. dorința re
ciprocă de extindere a legături
lor de prietenie și colaborare 
între Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, celelal
te organizații social-politice', 
precum și între cele două 
țări socialiste vecine, eviden- 
țiindu-se importanța pe care 
dezvoltarea unor astfel de ra
porturi o are pentru popoarele 
român și iugoslave, pentru rela
țiile dintre țările din Balcani și 
din Europa, pentru pace, coope
rare internațională pe baza e

galității in drepturi, pentru pro
gres. social și socialism in lume.

în cadrul convorbirilor s-a e- 
fectuat un schimb de informații 
privind dezvoltarea pe plan in
tern și activitatea Partidului .Co
munist Român și a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia in 
procesul construcției socialiste in 
cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reliefat rezultatele obținute, de 
poporul român pe calea edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și activitatea de 
înfăptuire a hotărârilor Congre
sului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, precum și pre
gătirile pentru apropiata Con
ferință Națională a partidului.

Tovarășul Mitia Ribicici a pre
zentat preocupările privind dez
voltarea social-economică a tă
rii și a evocat activitatea Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
cu privire la înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al 
partidului. îndeosebi în direcția 
stabilizării economice și dezvol
tării in continuare a sistemului 
de autoconducere socialistă.

în cadrul convorbirilor a fost 
exprimată îngrijorarea serioasă 
față de agravarea în continuare 
a situației internaționale. S-a 
subliniat necesitatea ca, în actua
lele împrejurări internaționale, 
popoarele, toate forțele revolu
ționare. progresiste și democra
tice să se angajeze într-o mă
sură și mai mare în lupta pentru 
pace, respectarea independenței 
naționale a popoarelor, rezol
varea pe cale pașnică a actuale
lor conflicte și focare de criză, 
pentru reluarea procesului de 
destindere. încetarea neîntîrziată 
a cursei înarmărilor, pentru dez
voltarea mai rapidă a țărilor in 
curs de dezvoltare și edificarea 
unei mai drepte ordini econo
mice internaționale, pentru pro
gres economic și social.

Ambele părți au apreciat pozi
tiv manifestările opiniei publice 
și mișcările pentru pace din 
lume, rolul lor in lupta pentru 
pace și înlăturarea pericolului 
de război, îndeosebi a celui nu
clear.

S-a discutat despre pregătirile 
celei de-a Vil-a Conferințe la 
nivel inalt a țărilor nealiniate. 
Au fost reliefate rolul politicii de 
nealiniere, precum și activitatea 

mișcării țărilor nealiniate' ca 
factor important, independent 
în relațiile internaționale șiș in 
soluționarea problemelor inter
naționale.

în cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un schimb de pă
reri privind unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale și con
struirea socialismului. S-a ară
tat că luarea in considerare a 
diversității căilor de acțiune 
pentru socialism și de construire 
a socialismului, ținîndu-se sea
ma de condițiile specifice ale 
fiecărei țări, deschide noi per
spective de afirmare a socialis
mului in lume și îmbogățește 
conținutul teoriei și practicii re
voluționare. S-a relevat că deo
sebirile de păreri intre partide
le comuniste și muncitorești, 
care pot apărea ca rezultat al 
condițiilor dezvoltării interne și 
internaționale a diferitelor țări 
și partide, nu trebuie să consti
tuie, in măsura in care sint avu
te in vedere aceste condiții...un 
obstacol in calea lărgirii colabo
rării pe bâză de egalitate' șî a 
dialogului constructiv dintre a- 
cestea.

S-a subliniat importanta cola
borării și solidarității partidelor 
comuniste și muncitorești, pe 
baza, respectării consecvente a 
principiilor independenței, ega
lității in drepturi, neamestecu
lui și răspunderii fiecărui partid 
în fața propriului popor și a 
propriei clase muncitoare, a ela
borării de sine stătătoare a li
niei politice, â strategiei și tac
ticii, condiție esențială pentru 
afirmarea socialismului în lume, 
pentru pace și progres social. 
S-a reliefat, totodată, însemnă
tatea colaborării partidelor co
muniste, socialiste și social-de- 
mocrate, a mișcărilor de elibe
rare și a celorlalte mișcări și 
partide democratice și progre
siste din lume in lupta pentru 
pace, democrație, progres social 
și raporturi internaționale baza
te pe egalitatea in drepturi a 
tuturor popoarelor.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a transmis 
președintelui Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia invitația 
de a face o vizită în România. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.
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Primire calda, entuziasta 
la întreprinderea „Ikarus"

In cadrul dialogului la marea uzină au fost subliniate posibilitățile 

și necesitatea perfecționării formelor de cooperare in producție, 

reciproc avantajoasă întreprinderilor romanești și iugoslave

.Importantele momente ale celei 
de-a doua zile a vizitei oficiale de 
prietenie, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al. Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o face la invitația to
varășului Petar Stambolici. pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla- 
Vișu în țara vecină și prietenă, au 
pus puternic în lumină caracterul de 
lucru, rodnic al întilnirilor la cel 
măi înalt nivel româno-iugoslave, au 
evidențiat preocuparea comună, vo
ința de a prospecta și iniția noi căi 
și acțiuni în vederea adîncirii dez
voltării legăturilor dintre cele două 
state, spre binele popoarelor lor. al 
cauzei păcii și socialismului.

După primirea călduroasă făcută 
înalților oaspeți români la sosirea în 
capitala iugoslavă, după prima run
dă a convorbirilor oficiale care 
a prilejuit abordarea unei mul
titudini de aspecte ale colaboră
rii bilaterale, precum și a unor 
probleme de interes major ale vieții 
internaționale, după dineul oficial. în 
cadrul căruia au fost puse în evi
dență, prin ideile cuprinse in toas- 
tririle rostite de cei doi președinți, 
respectul și prețuirea reciprocă, în
semnătatea deosebită acordată cola
borării româno-iugoslave — manifes
tări ce au avut loc în prima zi — vi
zita la întreprinderea „Ikarus", una 
din prestigioasele citadele industria
le ale Iugoslaviei, a adus noi și im
presionante mărturii ale sentimen
telor de caldă prietenie nutrite de 
oamenii muncii din țara vecină și 
prietenă pentru poporul român, ale 
sentimentelor de aleasă prețuire și 
stimă pentru președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
tovarășa Elena Ceaușescu,.„ .

braoSui a dimineții; ^iteir->,':<de„26.; 
octombrie. De la reședința rezervată’ 
înalților oaspeți români. Palatul Alb, 
de pe colinele Dedinie, coloana ofi
cială de mașini, escortată de moto- 
ciipliști, traversează orașul, parcurgînd 
modernele bulevarde, impresionan
tele poduri peste SaVa, îndreptîn- 
du-se din noul Belgrad, pe autostra
dă spre Zagreb, către sectorul Zemun 
al; Belgradului, unde se află cunoscu
ta! întreprindere „Ikarus".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt însoțiți la 
acest obiectiv de membrii suitei de 
onoare iugoslave — Milenko Bo- 
iapici, secretar federal pentru co
merț exterior, general-locotenent 
Pirita Vuceitici, Ranko Vilus, șeful 
protocolului Secretariatului Federal 
pentru Afacerile Externe.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, participă la vizita in în
treprinderea „Ikarus" tovarășii Ion 
Dincă, Nicolae Constantin. Ștefan 
Andrei, celelalte persoane oficiale 
române. Sînt, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Belgrad și 
ambasadorul Iugoslaviei la București.

La intrarea în întreprindere, o 

mare mulțime de oameni, muncitori 
și specialiști ai cunoscutei unități 
economice fac o caldă, entuziastă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în întîmpinarea înalților oaspeți 
români a venit tovarășul Nikola 
Liubicici. președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia. Sînt 
prezenți. de asemenea, membri ai 
conducerii întreprinderii, ai orga
nizațiilor de partid și sindicală. No- 
vakovici’ Voislav, directorul gene
ral al întreprinderii „Ikarus", una 
din principalele unități economice 
din R. S. Serbia, adresează, în 
numele tuturor oamenilor muncii, un 
călduros salut de bun venit și ex
primă satisfacția pentru cinstea de 
a-i avea ca oaspeți de onoare pe 
înalții soli ai poporului român. 
Entuziaste aplauze, spontane ges
turi de bucurie și stimă, urale 
conferă momentului primirii în 
întreprindere o semnificație profun
dă, constituindu-se într-o expre
sie concretă a bunelor raporturi 
de colaborare dintre partidele și 
popoarele celor două țări, a dra
gostei și stimei ce o poartă 
oamenii muncii din Iugoslavia tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a cărui 
contribuție esențială la adîncirea co
laborării româno-iugoslave, a priete
niei dintre popoarele român și iugo
slave sînt larg cunoscute, se bucură 
de înaltă considerație, a cărui perso
nalitate politică de rezonanță inter
națională întrunește și aici, în Iugo
slavia, ca pretutindeni în lume, o a- 
leașă apreciere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs- 
. puncl.e .. cu .căldură manifestărilor . cu 
cară este întîmpinat. strînge miiniîe 
celori'ce!!țîri"i!și în acest’Tel, să dea 
expresie sentimentelor ce-i animă.

Directorul general al întreprinderii 
îi invită, apoi, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți membri ai de
legației să viziteze cîteva din secțiile 
uzinei, in care se află, în stadii di
ferite de asamblare, autobuze „Ika
rus". Pe parcursul vizitei sînt date 
explicații asupra organizării procesu
lui de producție, a preocupărilor pen
tru modernizarea întreprinderii prin 
asimilarea unor tehnologii avansate, 
asupra eforturilor depuse în vederea 
ridicării calității produselor întreprin
derii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se infor
mează îndeaproape de stadiul diver
selor lucrări, de procedeele tehnolo
gice folosite, de modul de valorifi
care a potențialului productiv al în
treprinderii.

Pretutindeni, în secțiile vizitate, 
de-a lungul liniilor de montaj, oprin- 
du-se pentru un moment din lucru, 
sute și sute de muncitori îl întîmpi- 
nă pe conducătorul României cu vii 
aplauze, cu urări de bun venit, adre
sează mulțumiri pentru onoarea de 
a le vizita întreprinderea, exprimă

sentimentele unei mari și trainice 
prietenii, clădită in sufletele celor ce 
muncesc, al milioanelor de pri
eteni din Iugoslavia. ~ 
Nicolae Ceaușescu 
fața grupurilor de 
strînge cu multă 
le. Muncitorii 
răspund cu emoție și 
ție acestor semne ale prețuirii fată 
de munca lor, descifrind in aceste 
simple stringer! de mină semnifica
țiile unui vibrant mesaj de prietenie 
și colaborare spre binele popoarelor 
român și iugoslave. „Fiți bine venit 
în Iugoslavia. Sîntem bucuroși că 
sînteți in vizită la noi. Vă dorim 
succes, dragă tovarășe președinte", 
spune, emoționat, un muncitor vîrst- 
nic, iar urarea sa este subliniată 
puternic de aplauzele tovarășilor- de 
muncă.

La încheierea vizitei în secții
le uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați în clădirea centrală a 

primire, 
discuție, 
o dată 

tovarășul 
Elena 

conducerii

de
Tovarășul 

se oprește în 
muncitori, le 

căldură miini- 
vîrstnici și tineri 

emoție și satisfac-

întreprinderii, în sala de 
unde are loc o fructuoasă

După ce adresează încă 
președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei' 
Ceaușescu, în numele 
economice, al organizației de partid, 
al celorlalte organizații social-politice 
și al organelor de autoconducere, 
precum și al celor peste 3 000 de 
muncitori de la „Ikarus", un călduros 
și respectuos bun venit, mulțumiri 
sincere pentru marea cinste ce li s-a 
făcut prin vizita în întreprindere, 
directorul general cere permisiunea 
înalților oaspeți de a prezenta prin
cipalele preocupări și realizări ale 
colectivului muncitoresc de aici. Se 

’ arată că întreprinderea „Ikarus" 
este profilată pe producția de auto
buze și piese pentru industria auto, 
înscriiridu-se în rîndul organizațiilor 
economici eu- ‘peste 2 500 de nrinel- 
tbrî, producția fiind destinată ’ âfît 
satisfacerii unor necesități interne, 
cît și exportului. Autobuzele de 
transport urban, între localități și pe 
distanțe mari, caroseriile de trac
toare, piesele pentru motoare die
sel, piesele pentru prese pneumatice 
și hidraulice, mașinile-unelte pentru 
producția de prese, radiatoarele pen
tru tractoare, camioane, autobuze 
constituie principalele produse ale 
întreprinderii. Directorul general al 
întreprinderii a prezentat preocupă
rile in domeniul cooperării cu între
prinderi din alte țări, subliniind fap
tul că în această privință s-a crista
lizat o bună 
cooperarea cu 
din România,
.Steagul roșu" 

din tobuzul" 
B’ea eco-

experiență privind 
unități economice 
cu întreprinderea 

— Brașov, cu „Au- 
Bucuirești. Coopera-

in producție cu unități 
nomice românești, începută în 1972 
— arată directorul general al 
„Ikarus“-ului — a făcut ca pînă in 
1980 să se realizeze un important 
schimb de producție. Sintem fericiți, 
a spus el, că împreună cu întreprin
deri din București, Brașov, Craiova, 
Reșița am realizat schimburi de pro

duse spre folosul reciproc. în acest 
context, directorul general al între
prinderii și-a exprimat convingerea 
că acțiunile reușite de cooperare de 
pînă acum se vor dezvolta în conti
nuare, că vor fi soluționate cu aten
ție problemele perfecționării colabo
rării tehnice, ale cooperării în pro
ducție.

Interesîndu-se de dezvoltarea in 
viitor a întreprinderii, de organizarea 
colaborării cu alte unități economice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că. prin eforturi comune, pot 
și trebuie să fie găsite cele mai bune 
forme pentru o cooperare reciproc 
avantajoasă, pentru perfecționarea și 
dezvoltarea acestei cooperări în inte
resul economiilor celor două țări. în 
această direcție, tovarășul Nicolae 
Ceăiișescu a subliniat necesitatea de 
a se; analiza cu. toată. atenția proble-v 
mele ce se ridică, de a se studia po
sibilitățile existente și a se acționa 
în vederea specializării pe diverse 
produse pentru a se putea realiza o 
extindere a cooperării în producție, 
în condiții de calitate și eficiență 
superioare. Totodată, s-a recomandat 
să se analizeze posibilitatea asigură
rii unor 
sindu-se 
mul de 
treacă la 
precum și a altor produse — care 
fie prezentate pe piața externă 
comun. Trebuie să ne propunem 
facem cel mai bun autobuz din Eu
ropa — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și convinge
rea că se pot găsi forme corespunză
toare pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice, reciproc fo
lositoare întreprinderilor românești și 
iugoslave. V

Prezent la desfășurarea acestei în- 
tîlniri cu cadre de conducere din în
treprinderea „Ikarus", tovarășul 
Nikola Liubicici a subliniat faptul 
că în spiritul celor spuse de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreprinderile de profil 
din România și Iugoslavia pot și tre

compensații complete, folo- ■ 
convertibilitate în siste- 

plată și, mai ales, să 
realizarea unor autobuze

se

să 
in 
să

buie să-și ' dezvolte colaborarea și 
cooperarea in folosul ambelor părți, 
că ele dispun de dotarea necesară 
pentru a realiza, în condiții de cali
tate corespunzătoare, asemenea obiec
tive mobilizatoare cum sînt cele 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în acest spirit s-au angajat să ac
ționeze, in numele colectivului de 
oameni ai muncii, directorul general 
al întreprinderii, președintele confe
rinței sindicale din întreprindere, 
care — apreciind că vizita în în
treprindere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, este o vizită excep
țională — au urat încă o dată mult 
succes înalților oaspeți români și au 
exprimat -convingerea că colaborarea, 
dintre unitățile economice iugoslave 
și 'iiomâîie,‘;,câre,'ă' dat'-bune rezultate1'''? 
pînă acum, se va desfășura cu și mai,!1; 
mult succes în viitor.

La rugămintea directorului general 
al întreprinderii de a consemna 
acest eveniment excepțional pentru 
colectivul muncitoresc de aici, tova-

Dejun în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

oferit de tovarășul Mitia Ribicici
După încheierea convorbirilor pur

tate cu președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au participat la un dejun 
oferit în onoarea lor de tovarășul 
Mitia Ribiciai și soția sa, tovarășa 
Vera Ribicici.

La dejun au luat parte tovarășii 

rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat în Car
tea de onoare a întreprinderii 
„Ikarus", sub cuvintele: „Ne-au fă
cut o bună impresie realizările uzi
nei «Ikarus», căreia îi urăm noi 
succese în activitatea viitoare. Do
rim ca, în spiritul tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare ro
mâno-iugoslave, să se dezvolte 
o bună conlucrare și legături cît mai 
rodnice între muncitorii și specia
liștii uzinei și cei din întreprinderile 
similare din România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, de asemenea, un cald salut 
din partea muncitorilor din România 
și a apreciat că pentru dezvoltarea 
unor bune relații de colaborare este 
necesar ca și între reprezentanți ai 
slnriicâtelor, intre oamenii muncii să 
se 1 realizeze întilnirt reciproce, care 
au un rol însemnat în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie între clasa mun
citoare din cele două țâri, între po
porul român și popoarele Iugoslaviei.

După încheierea înitîlnirii, la pleca
rea din întreprindere, sute de mun-

Nikola Stoianovici, secretar al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Dușan Dra- 
gosavaț șl Dobrivoie Vidici, membri 
ai Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul dejunului, desfășurat în 
aceeași atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă, a 
continuat schimbul de păreri in pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și partide, spre 
binele reciproc al popoarelor lor, pre
cum și în ceea ce privește colaborarea 

citori, de speoiailiiști au făcut o-nouă 
și caldă manifestare de prietenie și 
stimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu prin a- 
plauze puternice, prin urări rostite 
din adincul inimilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat calde felicitări colectivului 
întreprinderii pentru realizările obți
nute, a adresat invitația ca o delega
ție de muncitori din Iugoslavia Să 
viziteze fabrica de autocamioane din 
Brașov, pentru a dezvolta și pe â- 
ceastă cale colaborarea dintre clasa 
muncitoare din România și Iugo
slavia, dintre popoarele țărilor noas
tre, a urat mult succes în activitatea 
viitoare. Cu aplauze îndelungate, 
mulțumiri călduroase, ou sentimente, 
de profundă satisfacție au primit cei 
prbzKiți cuvintele sec'retariilui. gene!- 
ral''itT Partidului ’’ComuMSt Român, 
subliniind și irr 'âcefct fel bucuria de 
a-1 fi avut, împreună op tovarășa 
Elena Ceaușescu, oaspete de onoare, 
voința de, a se întări și dezvolta con
tinuu colaborarea dintre popoarele 
Iugoslaviei și poporul român.

Pe plan internațional, in vederea in
tensificării participării la soluționa
rea marilor probleme ou care este 
confruntată lumea de azi, in folosul 
popoarelor lumii, al cauzei generale '' 
a socialismului, păcii și progresului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și , 
Mitia Ribicici au toastat pentru prie- ‘ 
tenia dintre cele două partide și po
poarele țărilor noastre, pentru con
tinua dezvoltare a legăturilor tradi
ționale de colaborare tovărășească, 
în interes reciproc, al păcii in lume.;
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LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ:

Grăbirea transportului recoltei din cîmp 
și a livrării produselor la bazele de recepție
teleorman. Porumbul - pus la adăpost 

în mod operativ!
In județul Teleorman recoltarea 

porumbului a intrat in stadiu final. 
Practic, a mai rămas de strîns pro
ducția de pe mai puțin de 5 000 
hectare, din cele 110 000 hectare 

* cultivate. în consiliile agroindus- 
ă triale Drăcșenei, Roșiorii de Vede, 

Buzescu, Siliștea, această lucrare 
T s-a încheiat.

Am urmărit cum se desfășoară 
recoltarea și mai ales transportul 
porumbului din cimp în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Orbească. La C.A.P. Frăsinet se 

i recolta porumbul de pe ultimele 
suprafețe din cele 770 hectare. Se 
aflau în lanuri aproape 500 coope
ratori din fermele de cîmp, grădina 
de legume și secțiile anexă. Tot ce 
se culege se transportă imediat din 
cjmp cu 75 de atelaje. Fiecare din
tre ele trecea prin „filtrul" cîntaru- 
lui de cimp. unde o contabilă în
registra cu exactitate, asistată de 
șeful fermei, cantitățile încărcate 
și elibera bonuri de transport. 
„Așa ne cer bunul simț, grija pentru 
gospodărirea cu grijă a recoltei de 
porumb — ne spune președintele 
cooperativei. Paul Sterschi. Pentru 
fiecare știulete s-a depus muncă, 
mai ales aici. în această zonă, unde

nu a plouat în perioada mai-sep- 
tembrie și ar fi păcat să pierdem 
vreun bob". Mai notăm că tot cu 
atelajele au fost duse în baza fura
jeră peste 1 000 tone de coceni.

Recoltarea porumbului s-a în
cheiat la C.A.P. Licuriciu. Pentru 
ca ploile să nu găsească porumbul 
cules în cimp, producția strînsă a 
fost dusă cu atelajele în curtea coo
perativei agricole. Aici, cele aproa
pe 800 tone porumb sînt depănușa- 
te șl încărcate în mijloacele de 
transport care pleacă spre baza de 
recepție. Și în celelalte unități agri
cole din consiliu cîmpul este plin 
de oameni, combine, atelaje, auto
camioane și remorci. Se înregis
trează însă decalaje între culesul 
și transportul porumbului la bazele 
de recepție, îndeosebi in unitățile 
agricole din Orbească, Lăceni, Că- 
linești.

Dealtfel. în județul Teleorman 
problema cea mai stringentă o con
stituie acum grăbirea transportului 
și depozitării producției in cele mai 
bune condiții. în cimp. sub cerul 
liber, se află peste 50 000 tone de 
porumb. Decalajul intre recoltare 
și transport se datorește în special 
folosirii necorespunzătoare a mij

loacelor de transport. Din cauza 
organizării defectuoase a încărcării 
și descărcării, autocamioanele și 
remorcile din multe unități agri
cole nu fac mai mult de două curse 
pe zi. în consiliile agroindustriale 
Salcia, Blejești și Buzescu media 
curselor efectuate de mijloacele de 
transport este de 1.7 pe zi. Exem
plul unităților fruntașe — cum sînt 
cele din consiliile agroindustriale 
Slobozia-Mîndra, Tătărăștii de Jos, 
Furculești — demonstrează că acolo 
unde au fost asigurați suficienți 
oameni la încărcare, unde bazele 
de recepție au mai multe puncte 
de descărcare și preluarea se face 
operativ, se efectuează un număr 
mediu de 3—3,5 curse pe zi.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri pentru 
urgentarea transportului la bazele

de recepție. De la tovarășul Ion 
Zoican, director-adjunct, la direc
ția agricolă județeană, am aflat că 
mijloacele de transport cu o capa
citate de 1 200 tone au fost redis
tribuite din nord în sudul județu
lui, în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Purani, Turnu 
Măgurele, Contești. Smirdioasa, 
Traian și Zimnicea. Din alte sectoa
re de activitate neagricole au fost 
mobilizate la transportul producției 
autocamioane și remorci însumînd 
o capacitate de 700 tone. Aceste 
măsuri, ca și cele care privesc fo
losirea mai rațională a tuturor mij
loacelor de transport vor contribui 
la intensificarea livrărilor la fondul 
de stat și punerea la adăpost, în 
cel mai scurt timp, a întregii re-_ 
colte. (Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

bihor, livrările la fondul de stat
- în ritm mai intens!

Recoltarea porumbului s-a în
cheiat in județul Bihor incă Ia mij
locul săptămînii trecute, pe primul 
plan situîndu-se acum livrarea in
tegrală a cantităților prevăzute la 
fondul de stat. Pînă in seara zilei 
de luni, 25 octombrie, au fost livra-

te la fondul de stat și fabricilor de 
nutrețuri combinate 125 942 tone 
știuleți, ceea ce reprezintă 56 la 
sută din cantitatea prevăzută. Da
torită ritmului scăzut al transpor
tului porumbului, livrările la bazele 
de recepție decurg anevoios. Sint

aspecte care pun în lumină organi
zarea defectuoasă a activității hi 
multe unități agricole bihorene.

Că livrările pot fi intensificate o 
dovedesc rezultatele unităților din 
consiliul agroindustrial Aleșd, care 
și-au onorat obligațiile contractuale. 
De asemenea, cele din Bale, Beiuș 
și Tileagd expediază ultimele can
tități de porumb. In schimb, unită
țile din consiliile agroindustriale 
Săcueni și Valea lui Mihai n-au 
livrat nici jumătate din cantitățile 
prevăzute. Situația operativă „la 
zi" arată că numeroase cooperative 
agricole n-au transportat la baze 
decit cantități mici : Otomani — 25 
tone din 309 ; Sălacea — 144 din 
843 ; Ghioroc — 110 tone din 680 ; 
Cheresig — 91 tone din 274 ; Talpoș 
— 566 tone din 1 000 ; Ceptariu — 
240 tone din 556.

La această dată, în cîmp se află 
strîns în grămezi mult porumb, mai 
cu seamă în consiliile agroindus
triale Valea lui Mihai, Săcueni, 
Ciumeghiu. Ca atare, este necesar 
să fie mult impulsionat ritmul 
transportului porumbului din cîmp 
către bazele de recepție, să se ma
nifeste o preocupare sporită din 
partea conducerilor unităților agri
cole in vederea mai bunei organi
zări a muncii, îndeosebi la încărca
rea mașinilor, întrucit coeficientul 
de utilizare a mijloacelor de trans
port repartizate la porumb nii Se 
ridică decit la 2,5. (loan Laza, co
respondentul „Scînteii").
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Zi de muncă record, Duminică, 24 octombrie, peste 
50 000 de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile muni
cipiilor Bacău și Gheorghe Gheorghiu-Dej, din centrele muncito
rești de pe valea Trotușului, elevi, studenți, împreună cu coopera
torii și mecanizatorii au recoltat și transportat de pe cîmp 1 300 
tone sfeclă de zahăr, 2 000 tone de porumb. 540 tone struguri. 2 500 
tone de legume și fructe. „Ziua recoltei" a fost cu adevărat o zi de 
muncă record. (Gh. Baltă).

Sprijin binevenit Oarneni* muncii de la întreprinderea 
„23 August" din Satu Mare au lucrat în lanurile mai multor coope
rative agricole din județ — Odoreu. Medieșu Aurit. Micula, Tarna 
Mare și Turulung, unde au cules, transportat și depozitat 
de pe 100 de hectare. (Octav Grumeza).

în atenție, sfecla I unele cooperative 
zona Fabricii de zahăr din Tîrgu Mureș, cum 
Cucerdea, Șlncai, Deaj, Iclănzel, Mădărași, Oroi și altele, se 

în grămezi, 26 000 tone sfeclă. La biroul agricol al 
in cursul lunii octombrie, sfecla

porumbul

agricole 
sînt celedin 

din 
află pe cîmp, 
întreprinderii se apreciază că, 
aflată în stoc a pierdut în greutate 182 tone, ceea ce înseamnă că 
33 tone de zahăr s-au irosit. Măcar acum să fie luate 
ca paguba să mi crească ! (Ghcorghe Giurgiu).

După ultimele ploi, De mai multe 
tarla a cooperativei agricole Zorleni — Vaslui 
grămezi de sfeclă de zahăr care așteaptă să fie transportate __ 
fabrici. Zi de zi scade conținutul lor in zahăr. Paguba e și de altă 
natură. După ultimele ploi, multe rădăcini, rămase in pămint. au 
reinfrunzit, arătînd limpede cît L_ i_ 1__________
aici, ceea ce impune repetarea recoltării. O spunem răspicat con
ducerii cooperativei : sfecla nu 
lăsat să-și 
sarea 1 (Petru Necula).

Un simplu „foc de paie" ? cițiva ani în ?ir> efectivele 
de animale din consiliul agroindustrial Frumușica — Botoșani au dus, 
pe durata sezonului friguros, lipsă de furaje. Nici anul acesta 
factorii de conducere de aici nu au tras învățămintele cuvenite, in 
condițiile unui mare deficit de finuri, fermele zootehnice din con
siliu n-au transportat și insilozat decit 70 la sută din cantitatea de 
furaje necesară. Să fi fost măsurile stabilite la începutul anului 
doar un simplu... „foc de paie" ? (Silvestri Ailenei).

măsuri pentru

I

mai zile, pe
stau zeci

o

de 
la

de neglijent au lucrat oamenii de
____ este un produs care trebuie să fie

piardă dulceața. E vremea să lăsați deoparte... delă-
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,

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

Imagini din timpul vizitei la întreprinderea „Ikarus"

Dineu în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

oferit de tovarășul Nikola Liubicici
Marți seara, în continuarea întilni- 

rii prietenești, care a evidențiat încă 
o dată spiritul de prietenie și conlu
crare care animă popoarele celor 
două țări vecine și prietene, tovară
șul. Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa. Elena Ceaușescu 
au luat parte la un dineu oferit în 
onoarea lor de tovarășul Nikola 
Liubicici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia, și soția 
sa, tovarășa Vera Liubicici.

Toastul tovarășului
Nikola Liubicici

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte, 
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Stimați oaspeți din Republica So

cialistă România,
Tovarășe și tovarăși,
Am deosebita satisfacție să vă salut 

pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Veaușescu, pe tovarășa Elena 
îeaușescu și pe colaboratorii dum- 
eavoastră în numele Președinției 

rtepublicii Socialiste Serbia și în nu
mele meu și vă doresc un cordialbun 
venit și ședere plăcută în Republica 
Socialistă Serbia.

Putem constata cu satisfacție că 
relațiile de colaborare și de bună ve
cinătate dintre .Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia se dezvoltă de 
ani de zile cu succes, pe bazele sta
bile pe care le-ați fundamentat, prin 
numeroase întîlniri prietenești, since
re. dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Tito și cu alți conducători ai noștri.

Republica Socialistă Serbia, cu 
două regiuni autonome în structura 
sa, contribuie, ca parte integrantă a 
comunității socialiste iugoslave, la 
dezvoltarea colaborării iugoslavo-ro- 
mâne în toate domeniile.

în colaborarea noastră economică 
am obținut rezultate bune. Uriașul 
aistem hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier" ne oferă cel mai 
bun exemplu de colaborare fertilă, 
politică și economică, și este, în a- 
celași timp, stimulator pentru noi 
eforturi pe calea întăririi legăturilor 
economice și a încheierii de noi a- 
corduri și înțelegeri importante.

Schimburile de mărfuri au crescut 
de cîteva ori, iar din volumul total 
al comerțului dintre R.S.F. Iugosla
via și România, Republicii Socialiste 
Serbia ii revine 60 la sută, ceea ce 
arată interesul întreprinderilor din 
republica noastră pentru colaborarea 
cu partenerul român.

Tovarășe Ceaușescu,
Consider că este in interesul nos

tru reciproc să dezvoltăm, în conti
nuare, toate formele de colaborare, 
în mod deosebit economice, să extin
dem specializarea și alte acțiuni și 
forme de cooperare de lungă dura
tă, prin care să sporim volumul 
schimburilor reciproce pe baze mai 
stabile. Asemenea posibilități există 
in multe domenii economice, cum 
sint chimia și petrochimia, energeti
ca, metalurgia. Colaborarea în dome
niul culturii, științei, educației este 
bogată și multilaterală. Această cola
borare are o mare importanță pen
tru cunoașterea mai profundă, înțe
legerea și apropierea țărilor noastre 
vecine.

Tovarășe președinte,
Stimați oaspeți,
Trăim în condiții internaționale 

complexe, lumea este confruntată cu 

înainte de începerea dineului oferit 
în onoarea înalților oaspeți români, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu le-au fost pre
zentate persoanele oficiale din R.S. 
Serbia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întreținut 
cordial, prietenește, cu gazdele.

La dineu au participat tovarășii Ion 
Dincă, Nicolae Constantin, Ștefan 
Andrei, celelalte persoane oficiale 
române.

Din partea gazdelor au luat parte 

numeroase probleme economice și 
militar-politice. De asemenea, Euro
pa este confruntată cu un șir de pro
bleme foarte dificile și complexe. 
Este firesc ca în aceste condiții și 
țările noastre să aibă de făcut față 
unor probleme. De aceea, este bine 
să ne întîlnim și să ne consultăm 
pentru a reuși mai ușor să depășim 
și să învingem totul.

Credem că dumneavoastră împăr
tășiți opinia noastră privind moda
litățile de depășire a stării negative 
existente în lume, care reclamă uni
rea tuturor forțelor democratice pen
tru ieșirea din situația actuală. Con
siderăm că colaborairea celor două 
țări socialiste vecine ale noastre a 
contribuit și pînă acum și va contri
bui și în viitor la întărirea păcii, 
securității și cooperării în Europa.

Noi cunoaștem, tovarășe președin
te, activitatea dumneavoastră în ceea 
ce privește colaborairea multilaterală 
și pașnică în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
fără arme nucleare și fără baze mi
litare .străine. Acțiunile dumneavoas
tră insistente au un ecou pozitiv în 
Europa și în Iugoslavia, care, după 
cum este cunoscut, a fost mereu un 
promotor al dezvoltării unei cola
borări multilaterale, pentru pace și 
pentru asigurarea în Balcani și în 
lume a principiilor recunoscute ale 
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale și neamestecului. Iu
goslavia a dezvoltat și dezvoltă cola
borarea cu toate țările, în mod deo
sebit cu țările vecine, și se strădu
iește să o dezvolte și în viitor.

Tovarășe președinte,

Vizita dumneavoastră și întilnirile 
conducătorilor noștri cu dumneavoas
tră contribuie la dezvoltarea relații
lor de bună vecinătate și colaborare 
dintre cele două țări ale noastre. 
Convorbirile pe care le-ați avut cu 
tovarășul Stambolici, cu ceilalți tova
răși iugoslavi vor da, de asemenea, 
rezultate bune.

Permiteți-mi să exprim din nou 
satisfacția Președinției Serbiei și a 
mea personal pentru că ați acceptat 
să ' includeți în programul dumnea
voastră vizita în Serbia și ne-ați dat 
astfel posibilitatea să ne întîlnim cu 
dumneavoastră.

Permiteți-mi, tovarășe președinte, 
să vă salut pe dumneavoastră și pe 
membrii delegației Republicii Socia
liste România și să ridic acest pahar :

— în sănătatea dumneavoastră și 
a tovarășei Elena Ceaușescu !

— în sănătatea tuturor celor pre
zenți !

— pentru dezvoltarea și în viitor a 
prieteniei și a colaborării multilate
rale iugoșlavo-române !

— pentru prosperitatea și fericirea 
popoarelor român și iugoslave ! (Vii 
aplauze). 

tovarășii Dușan Cikrebici, președin
tele Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Serbia, Branko Pe- 
sici, președintele Adunării Republicii 
Socialiste Serbia, Vukoje Bulatovici, 
președintele Uniunii Socialiste a Po- 
porui/Lii Muncitor din Serbia, Danilo 
Kekici, președintele Prezidiului Pro
vinciei Socialiste Autonome Voivo- 
dina, Branislav Ikonici, președintele 
Consiliului Executiv al Adunării Re
publicii Sociaîlșțe Serbia, alte .persoa
ne oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți

Stimate tovarășe președinte al Pre
zidiului Republicii Socialiste Serbia, 

Stimată tovarășă Liubicici, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă mulțumesc pentru 
salutul și urările ce ni le-ați adresat 
și, la rîndul meu, să vă adresez 
dumneavoastră, tovarășe președinte, 
celorlalți prieteni sîrbi. conducerii de 
partid a Republicii Socialiste Serbia 
salutul nostru și cele mai bune urări.

Sintem bucuroși că, în cadrul vi
zitei pe care o facem în Iugoslavia, 
ne întîlnim cu dumneavoastră, cu 
conducătorii Republicii Socialiste 
Serbia — care se află în imediata 
apropiere a țării noastre.

După cum este binecunoscut, rela
țiile româno-iugoslave au vechi tra
diții și s-au dezvoltat puternic în anii 
construcției socialiste. La cimentarea 
acestor relații un rol important au 
avut întilnirile, convorbirile și înțe
legerile noastre cu tovarășul Tito.

în timpul convorbirilor din aceste 
zile am ajuns la înțelegeri cu con
ducătorii Iugoslaviei privind dezvol
tarea in continuare a colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice și cultu
rale, cît și asupra întăririi colaborării 
pe plan internațional.

în cursul dimineții acestei zile am 
vizitat o întreprindere din Republica 
Socialistă Serbia. Am discutat și am 
ajuns la înțelegeri privind extinderea 
■cooperării in producție.

în dezvoltarea generală a colabo
rării româno-iugoslave, Republica 
Socialistă Serbia a ocupat și ocupă 
un loc important. Hidrocentralele 
„Porțile de Fier 1“ și „Porțile de 
Fier 11“ — care este în construcție — 
le-am realizat, de fapt. împreună.

Am dezvoltat o colaborare — care 
este în curs de desfășurare în do
meniul petrochimiei. Simt perspecti
ve și noi dorim să găsim noi dome
nii de extindere a cooperării în pro
ducție în acest domeniu. Desigur, nu 
doresc însă să se înțeleagă că ne li
mităm numai la dezvoltarea coope
rării cu Serbia. Noi dorim să dezvol
tăm relații de colaborare și coope
rare ou toate republicile din cadrul 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Dorim, de asemenea, să dezvoltăm 
mai larg colaborarea în domeniul 
științei, învățămintului, culturii — 
factori importanți pentru dezvoltarea 
economico-socială, în construcția so
cialistă. Așa cum am spus și astăzi 
la întreprinderea pe care am vizi
tat-o, dorim să facem astfel pentru 
a dezvolta contactele și schimburile 
de vizite între oamenii muncii din 
țările noastre.

Consider că înțelegerile la care am 
ajuns în cursul acestei vizite, al con

membrii suitei de onoare care ii în
soțesc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in vi
zita oficială de prietenie în Iugosla
via, precum și ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iugo
slaviei la București.

în cadrul dineului, desfășurat îri- 
tf-o ambianță de caldă prietenie, de 
aleasă prețuire pentru înalții soli ai 
poporului prieten român, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu-și Nikola Liubicici. 
au rostit toasturi, urmărite eu viu in
teres de cei prezenți, aplaudate cu 
căldură.

vorbirilor purtate deschid perspecti
ve bune pentru ridicarea la un nivel 
mai înalt a colaborării și cooperării 
dintre România și Iugoslavia — și, în 
acest cadru, și cu Republica Socia
listă Serbia.

Am discutat pe, larg problemele si
tuației internaționale. Sînt binecu
noscute încordarea deosebită la care 
s-a ajuns, problemele grave, conflic
tele, cursa înarmărilor, criza econo
mică și alte fenomene negative din 
viața internațională. în același timp, 
trebuie să menționăm manifestarea 
tot mai fermă a voinței popoarelor 
de a respinge politica imperialistă, 
de reîmpărțire a zonelor de influen
ță, de forță, de dictat, hotărîrea na
țiunilor lumii de a apăra indepen
dența națională, de a apăra pacea.

Am ajuns la înțelegeri comune a- 
supra tuturor problemelor pe care 
le-am. discutat. Am reafirmat nece
sitatea intensificării conlucrării noas
tre pe arena mondială, în cadrul or
ganismelor internaționale, pentru a 
contribui la soluționarea acestor pro
bleme în interesul politicii de des
tindere și de pace.

Am acordat o atenție deosebită 
problemelor securității europene, 
conferinței de la Madrid, acțiunilor 
pentru înfăptuirea securității și co
operării în Europa.

Un loc important în cadrul con
vorbirilor noastre au avut probleme
le colaborării în Balcani, acțiunile 
pentru transformarea Balcanilor în
tr-o regiune a colaborării pașnice, 
fără arme nucleare și fără baze mi
litare străine.

Considerăm că România și Iugo
slavia au condiții și trebuie să ac
ționeze, printr-o colaborare tot mai 
strînsă cu toate popoarele, pentru 
realizarea unei politici de deplină 
egalitate, de respect al independenței, 
și suveranității, de neamestec în tre
burile interne.

Doresc să menționez încă o dată 
că noi considerăm rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor și înțelegerilor la 
care am ajuns ca deosebit de bune. 
Apreciem că ele deschid noi perspec
tive pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării româno-iugoslave și în 
acest cadru și pentru dezvoltarea co
laborării dintre România și Republi
ca Socialistă Serbia.

Vă urăm dumneavoastră și po
porului sîrb succese tot mai mari în 
dezvoltarea economico-socială. Urăm 
popoarelor iugoslave și Iugoslaviei 
prietene succese în toată activitatea 
de construcție socialistă.

Doresc să toastez :
— în sănătatea dumneavoastră, to

varășe Liubicici!
— în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor tovarășilor si prietenilor sîrbi 
și iugoslavi ! (Vii aplauze).

„Un moment de mare importanță pentru 
dezvoltarea raporturilor de colaborare, 

înțelegere și apropiere româno-iugoslave"

Presa iugoslavă rezervă spații ample vizitei de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

Vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o efectuează in 
Jugoslavia, constituie evenimentul principal al vieții politice din țara 
.vecină și prietenă,.,presa iugoslavă rezervindu-i spații ample .pe prințelp 
pagini. Toate ziarele inserează sub titluri mari reportaje — ilustrate de 
fotografii — despre sosirea delegației și ceremonia întimpinării înalților 
soli ai poporului român pe pământul Iugoslaviei, despre începerea convor
birilor oficiale, precum și despre celelalte momente cuprinse in programul 
din prima zi a vizitei.

Ziarul „BORBA", în articolul 
„Nivelul ridicat al colaborării și 
apropierii", pune în evidentă fap
tul că dialogul dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Petar 
Stambolici se desfășoară „în a- 
cceași atmosferă foarte cordială și 
prietenească, ce a caracterizat toa
te întilnirile la nivel înalt de pînă 
acum". Ziarul subliniază faptul că 
încă de la începutul convorbirilor 
„s-a apreciat în mod foarte pozitiv 
nivelul ridicat al colaborării, înțe
legerii și apropierii realizat pină 
acum intre cele două țări vecine", 
adăugind că „temeliile acestei dez
voltări a relațiilor — care in pre
zent se situează pe linia continui
tății — au fost puse de președinții 
Ceaușescu și Tito". „Borba" adaugă 
că nivelul colaborării dintre Româ
nia și Iugoslavia este, totodată, re
flectat de frecvența întîlnirilor la 
nivel înalt..

Același ziar inserează toasturile 
rostite de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Petar 
Stambolici, evidențiind în titluri 
idei din aceste toasturi. Astfel, 
toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu poartă ca titlu „O aten
ție deosebită — colaborării și prie
teniei în Balcani", în timp ce toas
tul președintelui Stambolici este 

La întreprinderea „Ikarus"

inserat sub titlul „Nealinierea — 
ghid pentru pace și progres".

în reportajul despre desfășurarea 
vizitei înalților oaspeți români, in
serat pe prima pagină, ziarul „PO- 
LITIKA" consemnează momentele 
principale ale vizitei, scoțînd în evi
dență satisfacția ambelor părți în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
reciproce și preocuparea pentru ac
tuala situație internațională agitată. 
Toasturile rostite de tovarășii 
Stambolici și Ceaușescu la dineul 
oferit în cinstea înalților oaspeți 
români sînt inserate cu titluri mari 
pe trei coloane. „Stambolici : Bal
canii trebuie să devină o zonă, a 
păcii", „Ceaușescu : Exemplu de re
lații bune" sînt ideile sub care 
ziarul publică toasturile.

Ziarul „POLITIKA EKSPRES" 
consemnează știrea despre începe
rea convorbirilor oficiale sub titlul 
„întărirea colaborării"; menționînd 
in subtitlu că în cursul dialogului 
o atenție deosebită se acordă dez
voltării în continuare a relațiilor 
bilaterale, îndeosebi pe plan eco
nomic, pentru care ambele părți 
depun eforturi susținute. Ziarul 
adaugă că în cursul convorbirilor 
s-a procedat la un larg schimb de 
păreri cu privire la cele mai ac
tuale probleme politice, și econo
mice ale vieții internaționale.

Agenția. TANIUG a relatat pe 
larg despre-prima zi a vizitei ofi- 

, ciale de prietenie a tovarășului 
•jNicolae Ceaușescu, împreună teu 
.. tovarășa Elena Ceaușescu în; Iugo-, 

slavia.
într-un comentariu privind con

vorbirile româno-iugoslave la nivel 
înalt, agenția relevă îngrijorarea 
profundă a celor două părți fată de 
agravarea situației internaționale. O 
atenție prioritară. menționează 
Taniug. a fost acordată problemelor 
dezarmării. în primul rind ale 
dezarmării nucleare. Cei doi șefi de 
stat au subliniat necesitatea unor 
acțiuni hotărite pe plan internațio
nal pentru oprirea cursei periculoa
se a înarmărilor.. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Petar Stambolici au 
relevat, totodată, că este necesar să 
se acționeze cu toată fermitatea in 
vederea lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale.

Referindu-se la dezvoltarea rela
țiilor româno-iugoslave și la per
spectivele lor, presa este. unanimă, 
în aprecierea că relațiile dintre cele 
două țări sînt exemplare, iar ac
tuala vizită constituie un moment 
important ce va contribui la ridi
carea acestor Raporturi la un nivel 
și mai înalt.

Toate posturile de radio și tele
viziune au transmis ample știri și 
informații despre desfășurarea vi
zitei, aceasta constituind evenimen
tul principal cu care au fost des
chise buletinele de informații, jur
nalele radio și de televiziune. Tele
viziunea a ilustrat informațiile cu 
imagini filmate de la principalele 
momente ale vizitei.
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Marea răspundere pentru formarea La 21 noiembrie - alegerile de deputați in consS populare

DIVERS
Vulcani 
meteorologi

Despre vulcanii noroioși din 
zona Piclele, județul Buzău, s-a 
dus vestea in întreaga lume, 
fenomenul natural de aici fiind 
unic in Europa. Ceea ce nu s-a 
intimplat pină acum și cu vul
canii din satul Ripi, același ju
deț. Vulcanii de la Ripi devin 
„activi" numai cu citeva ore 
înainte de începerea unei ploi..

Cum se explică acest feno
men ? Intre presiunea atmosfe
rică normală și presiunea gazelor 
care tind să iasă la suprafață s-a 
stabilit un echilibru fragil. Dacă 
presiunea atmosferică scade 
pină la limita condensării va
porilor de apă, presiunea gazelor 
devine mai puternică și antre
nează noroiul. Așa că nu ne-am 
mirat deloc cind am surprins, 
pe una din ulițele satului, ur
mătorul dialog :

— Ce-a spus la buletinul me
teo, plouă azi ?

— Cică plouă în toată zona 
subcarpatică.

— Și fierbătoarele noastre (a- 
dică vulcanii} ce zic ?

— Nimic.
— Atunci merg la Buzău fără 

umbrelă !

Cînd adie vintul...
— De unde și. pină unde i- 

deea cu morișca asta de pe 
casă ? — a fost întrebat Ion 
Rusu din satul Iacobeni — Cluj.

— De la nunta fetei — a răs
puns el. A patra fată mi s-a 
măritat anul trecut. La nunta ei 
a venit lume multă, și, ca să 
luminez curtea, am împrumu
tat un mic grup electrogen. Mic- 
mic, dar cu consum mare de 
benzină. Și cum în seara aceea 
începuse și un pui de vint, ce 
mi-am zis ? Ce-ar fi să pun și 
eu Vintul la treabă cum auzi
sem că au făcut alții ?
- Și?— Am făcut rost de o ba

terie de 12 volți pe care o în
carcă vintul cu energie și ener
gia face să meargă televizorul. 
Acum mai pun o baterie și pen
tru becurile din casă.

— Dar cînd nu bate vintul ?
— Bateriile „țin" o săptămână, 

timp in care nu se poate să nu 
adie vintul... Păi nu ?

Păi da !

Poștașul 
și pensionarul

Soția pensionarului Vasile 
Grigore Pop din f Sgtu Mard . 
(Piață Republicii nr. 2) ă pre
luat de la poștaș atît pensia ei 
cit și pe cea a soțului, care nu 
se afla acasă în momentul a- 
cela. După plecarea poștașului, 
femeia a observat că în pensia 
soțului se afla un plus de... o 
mie lei. Venind acasă și aflintl 
de isprava poștașului, pensiona
rul a luat mia de lei și a ple
cat în căutarea acestuia. Poșta
șul era necăjit foc, după ce 
descoperise lipsa banilor. Nici 
nu i-a venit să creadă cînd pen
sionarul i-a inminat mia de lei, 
spunindu-i :

— Se putea altfel ? Dacă nu 
erau banii mei, musai trebuiau 
să fie ai cuiva.

Mireasa... 
sechestrată

— Alo, miliția ? Sintem tare 
îngrijorați și vă rugăm mult să 
ne ajutați. Fiica noastră a dis
părut de acasă și am auzit că se 
află sechestrată pe strada...

Un echipaj al miliției din 
orașul B. a pornit val-vîrtej la 
adresa indicată. Cînd'colo, ce să 
vezi ? Mare nuntă mare, iar mi
reasa — tocmai fiica reclaman- 
ților — se topea de fericire lin
gă mire. Întrebați de ce 
au indus in eroare miliția, pă
rinții miresei au dat un răspuns 
de pomină :

— Nouă nu ne-a plăcut mire
le și n-am. vrut să-i dăm fata...

A crezut 
L ca-/’ este
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ITirziu în noapte, un individ | 
s-a strecurat în magazinul-ex- I 
poziție cu vinzare a mobilei din •

ITulcea. După ce a cotrobăit . 
prin sertarele gestionarilor și a 
adunat tot ce a găsit — citeva I 
mii de lei — s-a gindit că nu

!ar strica să tragă și un pui de I 
somn chiar acolo, in magazin, j 
pe unul din paturile pe cit de

Inou-nouțe, pe atît de conforta- » 
bile. S-a culcat și a adormit buș- I 
tedn. S-a trezit abia dimineața, I 
cind s-a deschis magazinul. O

Ivînzătoare l-a confundat cu o I 
rudă și i-a dat binețe. Hoțul a | 
zîmbit, a ieșit frumușel pe ușă

1 și dus a fost...

Pe scurt

I ...Record absolut în materie : 1
N. Sandu din Vulturu—Vrancea ’

Ia transportat cu o „Dacie" per- , 
sonală de la „stația de dornici- i 
liu“ pină la Focșani 10 (zece) | 
persoane, dintre care 3 în port-

I bagaj. 1
I Dacă avea și remorca...

...Avram Scorobete din Lipo- , 
va a fost condamnat la șase 
luni închisoare. Cînd un amic I 
l-a întrebat ce-a făcut, Scoro
bete a răspuns :

— Nimic. Absolut nimic !
Tocmai de-aia : parazitism.
...După mai multe escrocherii I 

săvirșite de vasluianul M. Du- I 
mitra, cărora le-au căzut vic
time tot atîția creduli, cind a 
fost chemat să dea seamă in ,| 
fața legii a „tocmit" un avocat. ’ 
Dar care avocat nu era de me- i 
serie avocat.

Escroc la escroc trage. •
Rubrică realizată de
Petre POPA
si corespondenții „Scinteii"

Profesia de cercetător este una din 
cele mai noi in societatea noastră, 
într-un trecut apropiat, cercetarea se 
făcea cu precădere în școlile supe
rioare, in universități și mai rar în... 
muzee sau colecții. Ultimele decenii 
au impus pe plan mondial, și la noi, 
instituționalizarca cercetării. Azi, 
cercetarea cere de la un număr tot 
mai mare de specialiști tot timpul lor 
de lucru și toată energia lor. Ca nici
odată în trecut, ea a devenit o me
serie.

Cercetarea științifică este în esen
ța ei inovație, creație, descoperire și, 
totodată, artă. Nimeni nu contestă 
faptul că pentru a fi, de exemplu, 
un mare cîntăreț n-ar fi nevoie de 
o înzestrare naturală : o voce de 
excepție. Dar nu numai de atit. Ci 
si de simt muzical, de o inteligentă 
muzicală creatoare, de o sensibilitate 
specifică. Un mare artist se crește, 
dar înainte de toate se naște. Bine
înțeles că nu există doar artiști 
mari : e nevoie și de prestări mai 
modeste. Dar e incontestabil că arta 
muzicală a unei epoci trăiește prin 
marii ei artiști.

în cercetarea științifică, cerințele 
sînt. aceleași. Un matematician, un fi
zician trebuie să fie dotat cu o inte
ligență specifică, cu imaginație crea
toare. cu ușurința de. a pătrunde acea 
logică a calculelor sau rafinamentul 
experiențelor, cu puterea de a inova, 
de a intui aplicații surprinzătoare. 
Nu e vorba aici de o viziune eli- 
tistă. Sînt profund convins că fie
care om al societății noastre poate 
produce lucrări remarcabile, de ex
cepție, dacă găsește condițiile favo
rabile să se realizeze. Dar nu fie
care poate orice. Pentru cercetare 
sînt buni doar unii, iar excelenți 
doar foarte puțini.

Așadar, decisivă e o bună, îngri
jită și riguroasă selecție.

Este remarcabil că în știință, ca și 
în artă, meritul nu așteaptă numă
rul anilor. Majoritatea marilor des
coperiri sau invenții au . fost reali
zate de oameni tineri său foarte ti
neri. Einstein avea mai puțin de 30 
de ani cînd a făcut cele mai epocale 
descoperiri. Iar la noi, ca să dau un 
exemplu strălucit Vasile Pârvan 
realiza lucrări perene, de maximă 
importanță, la puțin peste douăzeci 
de ani.

Iar șirul exemplelor ar putea con
tinua. înseamnă că alegerea trebuie 
făcută devreme, chiar foarte devre
me. uneori din liceu. Or, chiar in 
învătămîntul universitar, preocupa
rea noastră pentru a crește talentele, 
pe cei dotați în mod excepțional 
pentru cercetare este întîmplăloare 
și nesigură. Ne preocupă, deseori, 
mai mult elementele slabe, studenții- 
problemă. Ca și cum studenții emi-

nenti n-ar fi „o problemă". Și încă 
una de maximă importanță.

O experiență indelungată la cate
dră mi-a format certitudinea că pen
tru o anumită categorie de cercetare 
— de exemplu in fizică — apar â- 
nual un număr practic constant de 
tineri foarte dotați — să zicem 10—12 
la o facultate, intr-un centru uni
versitar. indiferent de mărimea ci
frei de școlarizare: Să spunem că 
aceasta ar fi eficienta noastră bio
logică pentru respectivul sector de 
activitate umană. Dintre ei, din cînd 
in cînd. apare un element de abso
lută excepție. O speranță a științei 
românești.

Ce facem ca să nu pierdem aceas
tă extrem de prețioasă materie pri
mă umană ? E dincolo de orice în-

OPINII
Prof. dr. docent Victor 

MERCEA
membru corespondent al Academiei

doială că avem datoria să. deschidem 
acestor tineri calea spre cercetare. 
Atîta doar că, la facultate, cercetarea 
nu se învață în mod creator, profund, 
profesionist ; accentul cade? pe dobîn- 
direa de cunoștințe, de deprinderi 
practice, pe însușirea unei culturi 
științifice sau tehnice. Cercetarea e 
cu totul altceva : e o artă, o meserie 
care se poate împlini strălucit nurnai 
printr-o temeinică pregătire, prin 
muncă și talent.

în formarea tînărului cercetător 
Cîntărește adesea mult puterea 
exemplului, contactul direct cu cer
cetătorii de valoare, cu munca efec
tivă de cercetare. El trebuie să în
ceapă cit mai devreme. Cei mai buni 
cercetători de azi s-au evidențiat încă 
de pe băncile universității.

Dar asta nu ajunge. Tinărul cerce
tător trebuie să trăiască munca, at
mosfera și problemele unui institut 
de cercetare, adică ale locului unde 
cercetarea este preocuparea sa de 
bază, exclusivă. Trebuie deci introdus 
treptat și tot mai activ in colecti
vul. in echipa de cercetare. Iar aici 
e esențial să i se încredințeze lucrări 
care cer responsabilitate și inițiati
vă. Nu devine mare sportiv cel ce 
stă doar în tribună și privește sau 
aplaudă, nici mare cercetător cel care 
de-abia la 40—45 de ani are o ini
țiativă proprie. E nevoie de conti
nuitate, de pasiune, de contactul cu 
toate laturile profesiunii. Un sportiv, 
un artist care abandonează 2—3 ani 
antrenamentul, exercițiile, e ireme
diabil pierdut.

Ceea ce pare evident pentru aceș-

„Un poet al florilor^)
Ultima apariție în 

colecția „Biblioteca 
critică" a editurii „E- 
minescu" o datorăm 
lui IVI. I. Dragomires- 
cu, exeget devotat și 
statornic al vieții și 
operei lui Dimitrie 
Anghel. Autorul stu
diului introductiv și al 
antologiei ne dă, pe 
ansamblu, o lucrare 
serioasă, temeinică, de 
o reală ținută științi
fică, in stare să ne 
ofere o imagine obiec
tivă despre „poetul 
florilor", căci oricine 
rostește numele lui 
Dimitrie Anghel îi 
asociază, de obicei, 
această caracterizare, 
datorată lui Nicolae 
Iorga care il numea în 
„Sămănătorul" din a- 
prilie 1905 „un poet al 
florilor", referindu-se 
la primul său volum 
de.versuri din 1903, in
titulat „în grădină". 
Din judecățile critice 
exprimate de N. Iorga, 
Sextil Pușcariu, M. 
Sadoveanu, Ion Minu- 
lescu, Ilarie Chendi, 
Eugen Lovinescu, Tu
dor Arghezi, Ovid Den- 
susianu, G. Călinescu, 
Pompiliu Constanti- 
nescu, Șerban Ciocu- 
lescu, 'Tudor Vianu, 
Vladimir Streinu, Con
stantin Ciopraga, D. 
Micu, Ion Vlad, Teo
dor Vârgolici și încă 
mulți alții reiese lim
pede că ruraliști ne
înduplecați au cîrtit 
împotriva acestei gră
dini, invinuindu-1 pe 
poet de a fi înălțat 
„imnuri către flori 
scumpe de oraș mare". 
Alții însă nu uită că. 
Dimitrie Anghel, cola
borator al revistei 
„Sămănătorul", nu ig
nora, în versurile șale, 
nici maghiranul și 
nalba, nici sulfina, sin- 
zienele și floarea-soa- 
relui. Poetul care că
lătorise prin Italia și 
stătuse la Paris, frec- 
ventînd cafenelele li-

•) D. Anghel inter
pretat de..." ■J~ antolo
gie de M.I. Dragomi- 
reScu, editura „M. E- 
minescu", colecția „Bi
blioteca critică".

terare în care se întîl- 
neau simboliști, nu 
evita efuziunile senti
mentale și un ton de 
sensibilitate minoră 
ce-1 apropiau de pro
ducția curentă a vre
mii. Mulți subliniază 
că vraja cîntărețului 
„Luceafărului" îl stă- 
pinește, de , asemenea, 
multă vreme, in gla
sul său răsunînd ecoul 
armoniei eminesciene. 
Poezia lui Anghel — 
subliniază alții — e 
clară, versul tradițio
nal. Totuși, Anghel se 
apropie de simbolism 
prin libertatea cu care 
asociază metaforele, 
prin rafinamentul sen
zațiilor sale, prin felul 
vaporos și extatic al 
sentimentelor, în fine, 
prin orchestrația mu
zicală a unor poeme, 
unde, ca în „Moartea 
narcisului", unele fra
ze se repetă languros 
și incantatoriu. Toți 
exegeții subliniază în
tr-un fel sau altul

* că opera lui D. Anghel 
arată o preferință cer
tă pentru feerie și 
alegorie. Și într-ade- 
văr, a doua sa cule
gere de versuri, din 
1909, se cheamă „Fan- 
tazii", titlu făcut să 
acrediteze denumirea 
de fantezist care s-a 
dat poetului. Dar poa
te mai fanteziste decit 

. versurile sînt scrierile 
sale in proză, dezvol- 
tind specia poemului 
în proză, la care se 
oprise și simbolistul 
Ștefan Petică. Despre 
volumul „Fantome", 
Șerban Cioculescu, care 
i-â consacrat poetului 
o monografie, spune 
că e o carte „prin ex
celență organizată ca 
un poem muzical, pe 
tema regretului nos
talgic pentru Iașiul de 
altădată și al copilă
riei și adolescenței fe
ricite". (Anghel. care 
se născuse în 1872 Ia 
Cornești, județul Iași, 
a copilărit și a învățat 
in capitala Moldovei), 
în proză, scriitorul e 
adesea un poet delicat 
al lucrurilor, al mobi
lelor vechi, al interi
oarelor tăcute, evocate 
cu melancolie, cu un

fior liric pătrunzător. 
Firește, nu numai prin 
asemenea atribute ale 
ei proza lui D. Anghel 
se înrudește cu aceea 
a lui Macedonski. Vi
ziunea lui este, de 
asemenea, decorativă, 
inaptă pentru narațiu
ne, arta sa este inte- 
lectualizată, folosind 
frecvent, in caracteri
zări, asociații nepre
văzute din domeniul 
științelor, al istoriei, al 
politicii, care-1 obligă 
pe scriitor să dea o 
largă Întrebuințare 
neologismelor, cum atit 
de pertinent și de 
convingător remarca 
Tudor Vianu în cele
bra sa lucrare „Arta 
prozatorilor români" 
din 1941. Se știe, auto
rul „Fantaziilor" __a 
scris, împreună cu Șt. 
O. Iosif, și versuri de 
altă factură și modali
tate, versuri umoris
tice strînse în „Calei
doscopul" lui A. Mi- 
rea (vol. I. 1908, voi. 
II 1910) (A. Mirea,
pseudonimul celor doi, 
ne spune Sextil Puș
cariu, „s-a născut ia 
cafeneaua Lorena în 
rue de l’Ecole din Pa
ris" într-o seară cînd 
Anghel și Iosif s-au 
apucat să traducă o 
poezie de Verlaine). 
Colaborarea cu Iosif a 
fost mai întinsă, amin- 
doi semnînd și proză 
și producții dramatice, 
precum comedia lirică 
în versuri „Cometa" 
(1908), in care trebuie 
însă să recunoaștem 
mai degrabă contribu
ția lui D. Anghel.

Antologia lui M. I. 
Dragomirescu structu
rată pe capitolele: 
„Omul", „Poetul", 
„Prozatorul", „Colabo
rări literare" în ciu
da faptului că une
ori pare unilateral 
selectivă este, în ge
neral, armonioasă și 
utilă, reușind să ne 
dea o imagine com
pletă și complexă asu
pra lui Dimitrie An
ghel, a specificului său 
artistic și a locului 
ocupat în evoluția li
terelor române.
Ion. Dodu BĂLAN
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PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Școala contemporană B Cabinetul 

de tehnologie — laborator de pre
gătire a viitorului specialist

16,25 Tragerea Pronoexpres
16,35 Viața culturală H Puterea acestui 

pămint. Versuri in lectura poeților 
H Actualitatea muzicală brașovea- 
nă

17,00 Universul femeilor. Din sumar : 
B In intîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului. Reportaj S 
Rețete culinare B Melodie popu
lară din Banat B în intimpinarea 
alegerilor de deputați în consiliile 
populare B Școala părinților — 
școala exigenței. B Invitatele emi
siunii : grupul vocal „Doina Blni- 
șului"

17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Carnet electoral
20,30 Actualitatea economică
20,45 Film artistic : „Haina de piele". 

Scenariul : Constantin Banu, Boris 
Ciobanu, Dan Necșulea. Regia : 
Dan Necșulea

21.50 Dialogul orchestrelor
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Carnet electoral
20,30 Scena și ecranul
21,05 Buletinul rutier al Capitalei
21,20 Seară de muzică românească. „Oe- 

dip“ — tragedie lirică de George 
Enescu. Producție a Radioteleviziu- 
nii române. Regla artistică Olim
pia Arghir. Partea a IlI-a

22,00 Telejurnal

Wembrie

In spiritul democrației noastre socialiste,

tia din urmă e mult mai puțin evi
dent pentru tinerii cercetători. De 
exemplu, nu puțini tineri fizicieni, 
absolvenți a 5 ani de studii, specia
lizați pentru cercetare, își, fac stagiul 
2—3 ani ca profesori în școli gene
rale predind cunoștințe elementare. 
Or, meseria de profesor este funda
mental diferită de cea de cercetă
tor. Astfel de stagii înseamnă dese
ori o descalificare și o pierdere ire
parabilă a unui talent real. Cu a- 
ceasta nu vreau să neg rolul. esen
țial al unei practici în meserie, în 
producție. Dar așa cum constructorul 
își face practica pe șantierul' de con
strucții, e evident că cercetătorul 
trebuie să-și facă ucenicia in sau pe 
lingă echipele de cercetare. Produc
ția lui este cercetarea, nu pedago
gia 1

Recunoaștem, în principiu, că 
muncă cercetătorului cere vocație. 
Dar in practică se fac însă deseori 
concesii. Există pericolul ca tinărul 
cercetător să lunece pc panta func
ționarului științific. Adică a celui 
care cu un efort minim încearcă 
să rezolve cele mai bine remunerate 
probleme, cele in care riscul e mi
nim. Opt ore pe zi și punct 1 Se uită 
că marile descoperiri n-au fost, nici
odată pe de-a-ntregul răsplătite de 
societate. Nici nu se poate. Efectele 
se văd mai tîrziu. Esențial e că so
cietatea noastră oferă cercetătorului 
o viață decentă și condiții tot mai 
bune ca să-și poată desfășura talen
tul. Dar dacă mobilul cercetării e 
doar retribuția, totul e pierdut. De
cisiv este Ca tinărul cercetător să în
vețe ce este pasiunea cercetării ; a- 
ceasta se transmite ca o flacără tot 
de la cercetători pasionați. Cînd mă 
gindesc la profesorii mei, îmi dau 
seama că cel mai prețios lucru ce 
mi l-au transmis a fost, nețărmurita, 
lor pasiune, dăruirea lor pentru ști
ință. Uităm deseori azi de acest ade
văr elementar.

Un cercetător trebuie să fie con
știent și mindru că se așteaptă de 
la el realizări mari, oricît de mari. 
Că el e chemat sâ aducă ceva esen
țial nou sau să facă un mare pas 
înainte în progresul tehnic. în apă
rarea sănătății, in crearea unor con
diții superioare de viață. La fel ca 
scriitorul sau artistul care e chemat 
să creeze opere durabile, care să re
ziste veacurilor.

Sînt deplin convins că profesia de 
cercetător e o profesiune extraordi
nară. Ea oferă satisfacții nebănuite și 
valoarea ei socială poate fi extrem 
de înaltă. Tocmai pentru că e o pro
fesiune nouă, se impune să facem 
mult mai mult pentru a-i asigura 
nivelul, noblețea, eficiența, inerente 
unei munci spirituale creatoare și 
inovatoare.

muncitorești, continuă în întreaga țară

ADUNĂRI CETĂJENEȘTI

PENTRU PROPUNEREA DE
CANDIDAT! Al F.D.U.S.
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In întreaga țară continuă să se desfășoare, in con
formitate cu prevederile Legii electorale, adunări ale 
cetățenilor pentru propunerea și aprobarea candidați- 
lor Frontului Democrației și Unității Socialiste in ale
gerile de la 21 noiembrie. Desfășurate in spiritul activ, 
constructiv, specific democrației noastre socialiste, de-

mocrațic a faptei șl a împlinirilor concrete, străbătute 
de conștiința răspunderii civice și de simțul îndatori
rilor gospodărești, aceste adunări constituie un. bun 
prilej de analiză și dezbatere a amplelor programe de 
dezvoltare economică și social-edilitară, de antogospo- 
tlărire și autoaprovizionare a tuturor localităților țării 
in viitoarea legislatură.

într-unul dintre noile cartiere ale 
Hunedoarei, „Micro 6", au fost pro
puse pentru calitatea de deputat al 
circumscripției electorale nr. 3 can
didaturile a doi siderurgiști din 
marele combinat : Miron Negrilă, 
maistru la laminorul de 650 mm, și 
Vasile Cimpeanu, maistru la lamino
rul de profile mijlocii. Amindoi sînt 
bine cunoscuți în localitate ca side
rurgiști harnici, buni organizatori ai 
procesului de producție,' gospodari 
de frunte în cartier și participanți 
activi la acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare.

In cadrul adunării cetățenești, par
ticipants la discuții au amintit fru
moasele realizări edilitar-gospodă- 
rești vizibile în cartier, zonă în care 
locuiesc acum, în apartamente noi, 
confortabile, aproape 10 000 de side
rurgiști și alți oameni ai muncii, îm
preună cu familiile lor.

— Avem blocuri noi, 
școală nouă, numeroase

AU AJUTAT LA
VOR STI

moderne, 
magazine

Pentru viitoarea legislatură a con
siliilor populare, delimitarea circum
scripției electorale municipale nr. 1 
din Bacău coincide cu un nou cartier 
de locuințe : „Republicii". Construi
rea lui s-a încheiat de curind. Aici 
au fost propuse să candideze în ale-

înscrierea in listele de
La Centrul de afișare nr. 59 din sectorul 1 al Capitalei, cetățenii își verifică 

alegători

comerciale și de servire a populației 
— spunea alegătorul Ionel Stăncoane. 
Prin hărnicia tuturor, vom face car
tierul nostru și mai bine gospodărit, 
mai frumos. De curind ne-am hotărit 
să construim, prin contribuția noas
tră bănească și prin muncă patrioti
că, un nou cinematograf, cu 500 de 
locuri. Sînt convins că noul deputat 
ce va fi ales la 21 noiembrie, împreu
nă cu noi, cetățenii. își va depune 
toată strădania ca această propunere 
să fie aplicată, că va finaliza și ce
lelalte propuneri care vor fi formii-

■ late în actuala campanie electorală.
Candidații de deputați. în încheie

rea adunării, și-au manifestat depli- . 
na ldr adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tra și și-au exprimat hotărîrea ca. 
alături de cetățeni, să contribuie ac
tiv și eficient la dezvoltarea în con
tinuare a cartierului. (Sabin Cerbu 
corespondentul „Scinteii").

gerile de la 21 noiembrie tehniciană 
Maria Zaharia, de la institutul jude
țean de proiectări, și muncitoarea 
Vela Bour, de la întreprinderea de 
confecții. Două femei vrednice, pre
țuite atît la locul de muncă, cit și în 
acest nou cartier, în care locuiesc, la 
a cărui edificare au pus în egală mă
sură umărul.

Cunoaștem candidatele noastre 
de pe vremea cînd cartierul 

prindea contur — a spus, în
încă 
abia .
adunare, operatorul chimist, Constan
tin lonescu. Ele ne-au mobilizat la 
acțiunile prin care aleile, locurile de 
joacă, spațiile verzi au fost transpu
se de 'pe planșeta în realitate. Ne 
mîndrim asț'ăzi că trăim în cel mai 
nou și cel mâi mare cartier al ora
șului, că avem la dispoziție școli, 
dispensare, bibliotecă, spații comer
ciale și de servire. Sînt sigur că și 
de 
se
ce și de inițiativă. Pentru că au știut 
să ... .... . ______ ________ ,
vor ști, neîndoielnic, să-1 și gospodă
rească. indiferent care dintre eie va 
fi aleasă deputat.

Susținînd propunerile făcute de 
consiliul municipal al F.D.U.S., și 
alți vorbitori, intre care Laurențiu 
Farcaș. Petru Duma. Gheorghe Ma- 
covei, locuitori în circumscripția res
pectivă, au ținut să-și exprime în-

acum înainte candidatele noastre 
vor dovedi aceleași femei vredni-

ajute la construirea cartierului.

Afișarea listelor de alegatori
In toate localitățile din țară au 

fost afișate listele de alegători. Iată 
citeva precizări în legătură cu a- 
ceastă importantă acțiune din pro
cedura electorală :

SCOPUL AFIȘĂRII este acela ca 
fiecare cetățean ou drept de vot să 
poată să-și verifice din timp pre
zența sa pe listele corpului electo
ral și astfel să poată obține, în 
ziua alegerilor, buletinul de vot, 
deci să-și exercite dreptul consti
tuțional de a alege.

CINE FIGUREAZĂ PE LISTELE 
DE ALEGĂTORI. Pe listele de ale
gători trebuie să apară toți cetățe
nii ou drept de vot din circumscrip
ția electorală respectivă. în confor
mitate cu art. 25 din Constituție 
— votul fiind universal, egal, di
rect și secret — au dreptul de a a-

lege toți cetățenii Republicii care 
au împlinit virsta de 18 ani pină in 
ziua alegerilor inclusiv, aflați in 
deplinătatea .capacității de exerci
țiu, dacă nu ' sint lipsiți de acest 
drept prin hotărî re judecătorească.

CUM SE ÎNTOCMESC LISTELE. 
Listele de alegători se întocmesc 
separat pentru fiecare secție de vo
tare, la comune — pe sate, iar în 
localitățile urbane — pe străzi. Lis
tele cuprind, in ordine alfabetică, 
numele, prenumele, virsta și domi
ciliul alegătorilor, numărul circum
scripției electorale din care fac 
parte. Un alegător nu poate fi în
scris decit intr-o singură listă.

AFIȘAJTJL. Listele sînt puse la 
dispoziția alegătorilor, pentru a se 
verifica, la centrele de afișare, care 
coincid, de regulă, cu localul vii

toarelor secții de votare. Accesul la 
centrele de afișare este semnalizat 
prin indicatoare vizibile — săgeți 
și panouri. In satele unde nu-sint 
stabilite secții de votare, exempla
re ale listelor de alegători pot fi 
consultate la căminul cultural sau 
la școală. De asemenea, listele pot 
fi afișate in localul consiliului 
popular. Esențial de menționat este 
precizarea făcută prin art. 21 al. 2 
din Legea electorală : „Afișarea se 
face in așa fel incit listele să poa
tă fi consultate de întreaga popu-- 
lație".

VERIFICAREA ÎNSCRIERII ÎN 
LISTELE DE ALEGĂTORI CON
STITUIE O ÎNDATORIRE PEN
TRU FIECARE CETĂȚEAN, ÎN 
VEDEREA PREZENTĂRII LA 
URNE ȘI A VOTULUI DE LA 21 
NOIEMBRIE 1

r CRONICA FILMULUI

Cu oarecare vreme in 
urmă am putut vedea pe 
micul ecran o peliculă des
pre cițiva tineri care, deși 
trăiau în condiții bune în 
familiile lor adoptive,, do
reau totuși (în chip ire- 
presibil) să-și afle rădăci
nile,, să-și cunoască pă
rinții adevărați, să stabi
lească o comunicare afec

gul călătoriei; fără bani de 
tren și de mincare, în si
tuații ce alimentează de 
obicei delincventa.

Punctarea, reconstituirea 
concisă a biografiei, con
turarea individualității fie
căruia (ce ar fi fost de 
dorit să depășească stadiul 
de simplă schiță) sînt ur
mate de descrierea întim-

Miheieș alege calea filmu
lui de tip tradițional artis
tic, bazat pe mizanscenă. 
Regizoral recreează lumea 
lui Mihai Stoian alăturind 
interpreți consaerați (Ta
mara Buciuceanti-Botez, Ion 
Anestin, Mitică Iancu, Imo
la Gaspar), unor amatori. 
Aceștia din urmă au ca 
trăsătură comună și merit

crederea că oricare dintre aceste 
două candidate, va fi aleasă va con
tribui la rezolvarea problemelor gos
podărești. inerente începutului, care 
se ridică în această parte a orașului: 
îmbunătățirea transportului in co
mun, mai buna aprovizionare a uni
tăților comerciale, plantarea unor 
perdele de protecție, care să prein- 
timpine poluarea zonei industriale a 
orașului. Totodată, ei s-au angajat 
ca. încă din următoarele zile, să 
participe, împreună cu candidatele, 
la o seamă de acțiuni cu caracter 
gospodăresc pentru înfrumusețarea 
noului cartier. (Gh. Baltă, coreșKP’î- 
dentul „Scinteii"). " C

Noi terenuri readuse 
în circuitul agricol

în în.tîmpinarea alegerilor de 
deputați, organizațiile F.D.U.S. 
din județul Mehedinți au inițiat 
recent acțiupi de masă în loca
litățile rurale pentru redarea 
in circuitul agricol a noi supra
fețe de teren. Prin lucrări de 
combaterea eroziunii solului, 
de defrișare a arbuștilor și mă- 
râcinișuirilor și desecare a unor 
bălți, locuitorii din Strehaia, 
Corcova, Broșteni, Florești, 
Butoiești și Bala au reușit să 
readucă în circuitul agricol 
peste 186 hectare, care urmează 
a fi cultivate îndeosebi cu le
gume și plante furajere. (Vir- 
giliu Tătaru).

Pentru sănătatea 
oamenilor muncii

Dispensarele medicale au de
venit o realitate cotidiană în â- 
proape toate comunele județu
lui Alba. Anul acesta, noi ase
menea așezăminte au fost date 
în folosință în comunele Sincel 
și Roșia Montană. Cel din Ro
șia Montană — un edificiu cu 
trei niveluri — cuprinde dispen
sarul comunal, pe cel al ex
ploatării miniere, precum și 
cabinete de stomatologie, ra
diologie și o farmacie. In cen
trul agroindustrial Teiuș se 
amenajează o sală de recupe
rare medicală, prima de acest 
fel in mediul rural al județului.

în ultimii doi ani au mai fost 
date în folosință dispensate 
medicale în comunele Vidra și 
Mihalț. De remarcat că toate 
aceste construcții au fost înăl
țate în urma propunerilor fă
cute de cetățeni cu prilejul 
alegerilor de deputați preceden
te. (Ștefan Dinică).

Noi magazine la sate

în legislatura ce se va în
cheia în curind, satele județului 
Botoșani s-au îmbogățit, între 
numeroase alte obiective econo
mice ori de interes cetățenesc^ 
cu peste 60 de noi unități pen
tru desfacerea mărfurilor ori 
prestatoare de servicii către 
populație. Reprezentative sint, 
in acest sens, complexele nou 
construite în localitățile Havir- 
na, Todireni, Roma, Leorda, 
Șendriceni. Dobirceni, Vorona, 
Călărași și Oneaga, însumind o 
suprafață utilă de aproape 
15 000 metri pătrați. în perioa
da la care ne referim, volumul 
desfacerilor de mărfuri și ai 
prestărilor de servicii a crescut 
în satele botoșănene cu peste 
20 la sută. (Silvestri Ailenei).

lor) asistăm mai ales la o 
ilustrare a lor. în genere 
dramatismul filmului este 
sub densitatea și tonusul 
pe care-1 presupunea sce
nariul. Nu lipsesc nici sce
ne dacă nu parazite, ori
cum lungite în raport cu 
economia filmului (boxe
rul Sile Mihăilescu și ba-. 
Ioanele lui colorate). Mai

tivă cu aceștia. Noua pro
ducție cinematografică a 
Casei 5^ „Prea tineri pentru 
riduri", inspirată din ca
zuri reale, are o tematică 
(și o problematică) apro
piată, mesajul său etic fiind 
însă mai limpede și cate
goric.

Eroii filmului realizat 
după scenariul lui Mihai 
Sloian, în regia lui Aurel 
Miheleș sînt „orfani cu pă
rinți". adolescenți (victime 
aie destrămării sau stării 
de dezorganizare a unor fa
milii) încredințați unor case 
de copii școlari și uitați a- 
colo, de mai multă vreme, 
de către ai lor. Resimțind 
nevoia căldurii familiale
(pe care instituția, ce le 
oferă adăpost, hrană, haine 
și nu în ultimul rind învă
țătură nu o poate com
plini), cei trei eroi ai fil
mului pornesc la drum pen
tru a-și căuta și reintîlni 
mama, tatăl. „Prea tineri 
pentru riduri" urmărește 
intimplările triste (într-u
nul din cazuri tragice), tra
versate de aceștia de-a Iun-

CĂLDUR4 SWLE1EASCA 
A FAMILIEI

plăriior prin care trec (în 
secvențe picarești ce evită 
pitorescul dar nu ating dra
maticul) și de surprinderea 
dezamăgirii produse în mo
mentul „redescoperirii fa
miliei". Planul surprinderii 
universului infantil și ado
lescentin alternează cu cel 
ce insistă pe chipul jalnic 
și mutilat al unor adulți 
care, dornici „să-și refacă 
viața" fără dificultăți, nu-și 
mai recunosc fiii, fug de 
ei, îi consideră — glumă 
macabră — decedați (ase
meni lui nea Titi bucătarul, 
tatăl lui Petre).

Cred că mai adecvată 
scenariului lui Mihai Sto
ian ar fi fost o modalitate 
ținind de cine-verite. Aurel

suprem tinerețea. Unul din
tre ei. Adrian Vilcu. are 
certe disponibilități pentru 
a sugera umorul și dezin
voltura personajului. Altul 
(Gabriel Costea), expresi
vitatea privirii și naturale
țea mișcării. Interpreta unei 
tinere fete (Ana Cosim- 
bescu) are candoare și in
genuitate. Ca și altă dată 
insă constatăm . că auten
ticitatea vîrstei nu asigură 
automat firescul jocului in 
film (mai ales cind este 
vorba de rostirea replicilor 
și potențarea relațiilor !). 
în locul adincirii rezonan
tei sufletești, a situațiilor, 
întîmplărilor, psihologiilor, 
stărilor (ca să nu mai vor
bim de relevarea cauzelor

elocvente estetic sînt cro- 
chiurile comice, excepție 
făcînd secvențele (ciudate 
și cam deplasate în con
text) ale fetelor din cămin, 
ori ale visului (ironic 1?) 
cu „casa noastră ca o 
floare". în locul argumen
tului detaliului realist (de 
mediu, de reacție umană) 
se mizează mai mult pe su
gestie. Unele secvențe de 
acest fel sint inspirate (vi
zita acasă la Ștefan unde 
se aud glasurile altor co
pii, ce i-au luat locul), al
tele, mai puțin sau deloc 
(circumstanțele accidentu
lui, mortal, munca in gară. 
Ia descărcat lăzi).

Ca și în publicistică, de
altfel, dar într-un grad și

mai mare, „cazurile" in
teresează in film in mă
sura in care au o anumită 
valoare de generalizare, 
semnalează direct sau in
direct atitudini mai răspin- 
dite, aspecte mai caracte
ristice. Aspectul de mai 
larg interes al filmului 
„Prea tineri pentru riduri" 
ar fi fost demascarea ati
tudinii unor părinți de de
mitere (chiar dacă nu in 
forme atit de grave și 
spectaculoase ca ceie înre
gistrate de Mihai Stoian) 
de la sarcinile ce Ie revin : 
asigurarea asistentei mate
riale dar și morale, sufle
tești copiilor, adincirea 
„calității resorturilor in
time ale relației părinți- 
copii". Chiar dacă trimite
rile de acest fel nu sint 
atit de evidente, atit de 
viguroase, cit ar fi trebuit 
și nu reverberează sufi
cient, „Prea tineri pentru 
riduri" are totuși meritul 
de a lansa tin apel familiei 
„pentru protejarea lumii 
copilăriei", de a lansa o 
chemare la „duioșie, can
doare, bunătate și simț de 
răspundere", cu alte cuvin
te : de a forja o mai sănă
toasă morala a părinților. 
Morală pe care o vedem in 
strinsă conexiune cu cea a 
sentimentelor filiale care 
și ele trebuie să. fie la 
înălțime.

Natalia STANCU
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TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare președinte
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Liban, Shafic Al-Wazzan, cu 
ocazia desemnării sale din nou în 
această funcție. în telegramă sînt 
exprimate, totodată, urări de deplin 
succes în activitatea de înaltă răs
pundere încredințată, pe linia reali

zării unității naționale și consolidării 
independenței și integrității terito
riale, a reconstrucției și dezvoltării 
Libanului, precum și convingerea că 
prin eforturi comune se va contribui 
la ridicarea pe trepte superioare a 
raporturilor de prietenie și strînsă 
conlucrare dintre cele două țări, in 
interesul popoarelor român și liba
nez, al păcii și cooperării interna
ționale.

S A fost pus în funcțiune, in ora
șul Calafat, primul calculator elec
tronic din acest oraș. El va asigura 
- după cum ne scrie Manoie 
Racioga — prelucrarea datelor de ia 
întreprinderea de produse și indus
trializare a legumelor și fructelor 
din localitate.

0 Muncitorul Vasile Neagu ne 
scrie că, prin rotație, toți tovarășii 
săi de muncă de ia întreprinderea 
„Romlux" a'in Tîrgoviște participă, 
în timpul lor liber, la strîngerea 
recoltei de pe cîmpurile cooperati
velor agricole din .apropiere. Aju- 
tindu-i pe cooperatori, muncitorii 
consideră că se ajută pe ei înșiși.

0 Școală mică, silință mare I Și 
la învățătură, și la înfrumusețarea 
clădirii. „Aici, la școala din satul 
Sticlăria, comuna Scobinți, județul 
lași - ne scrie Dumitru Păpușoiu - 
domnesc ordine și curățenie ca de 
farmacie, iar peste tot — sumedenie 
de flori. Și încă o realizare pe mă
sură : în orele de practică, elevii au 
confecționat toate cele 30 de cos
tume naționale, specifice portului 
local, pentru cei 30 de flăcăi și fete 
din echipa de jocuri populare”. 
Fantă dg nota 10, cu felicitări !

E O 'punere făcută într-o scri
soare Semnată de mai mulți locui
tori din noul cartier „Port" din Ga
lați : „Pe o distanță mai mică, de 
2G0 de metri funcționează două ba
ruri și două berării, dar nici o li
brărie. Nu s-ar putea oare ca în 
locul unui bar să ni se înființeze o 
librărie ?" Argument : în apropiere 
se află un liceu și cămine de nefa- 
miliști cu peste 1 000 de tineri".

Subscriem. Decît în bar o tărie, 
mai bine o carte din librărie;..

0 „Prin aplicarea unor soluții 
tehnice eficiente, oamenii muncii de 
la Combinatul chimic Craiova - ne 
scrie inginerul Mircea Ursei - au

reușit să obțină mari cantități de 
amoniac din gazul rezidual care 
rezultă de la fabricarea acetilenei. 
Succesul se înscrie în preocuparea 
de a realiza economii tot mai mari 
de materii prime, materiale și re
surse energetice". Față de astfel de 
oameni economi, nu poți să fii... 
zgircit cu lauda.

H „La noi, în Curtea de Argeș - 
ne scrie Gheorghe Ciobanu - există 
un singur atelier unde pot fi călcate 
și pălării. Dar orașul s-a mărit și, 
odată cu el, s-au înmulțit și pălă
riile, iar micul atelier te servește, în 
cel mai fericit caz, într-o lună de 
zile. Și dacă n-ai decît o singură 
pălărie, ce faci o lună fără ea ? 
Dacă meșteșugarii ar mai înființa 
uri punct de servire - jos pălăria I".

® Corespondentul nostru volun
tar Petre Panaitescu din Rm. Vilcea 
ne scrie : „Pină acum am tot rela
tat despre roadele muncii semenilor 
mei. De data aceasta, fie-mi per
mis să vă semnalez și o plăcută sur
priză pe care mi-au făcut-o perii 
mei din grădină. Am cules de la ei, 
în această toamnă generoasă, cele 
mai mari pere de cînd mă știu, une
le ajungînd la 700 de grame bu
cata. Vecinii mi-au spus că pot să 
le înscriu și pe ele printre roadele 
acestei toamne candidate la recor
duri". Și bine ați făcut !

H Condusă, un sfert de veac, de 
Lazar Szanto, iar acum db fiul aces
tuia, Ștefan Szanto, formația civilă 
de pompieri din Hațeg, care a de
pus și depune o stăruitoare muncă 
de prevenire a incendiilor și de sal
vare promptă a bunurilor materiale 
și vieților omenești, a obținut - 
după cum ne informează Nicu Sbu- 
chea — de două ori consecutiv, în 
1981 și 1982, locul I pe țară. O 
veste care te... încălzește !

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Austriei
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei, ambasadorul acestei țări la 
București, Andreas Somogyi. a ofe
rit marți o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Petre Gigea, ministrul fi
nanțelor. Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri

lor Externe, Nicolae Andrei, adjunct 
al ministrului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
reprezentanți ai unor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27 

octombrie, ora 20 — 30 octombrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi relativ calclâ 
la început, apoi se va raci treptat, înce- 
pînd din nord-vestul țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi și burnițe, 
cu caracter izolat, îndeosebi în zonele

de deal și de munte. Vînt slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 10 grade, izolat mai 
coborite în depresiuni, iar maximele 
între 8 și 18 grade, local mai ridicate. 
Ceață slabă dimineața și seara. în 
București : Vremea va fi relativ caldă 
la început, apoi se va răci ușor. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii slabe. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 3 și 6 grade, iar 
cele maxime între 15 și 18 grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struții, meteorolog 
de serviciu).
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Duminică, la București

ROMÂNIA - FRANȚA, derbiul 
campionatului european de rugbi

Sortiment larg de mărfuri de sezon în magazinele 
de la sate

Reprezentativele de rugbi ale 
României și Franței se află din nou 
în pragul întîlnirii lor anuale directe 
pentru campionatul european F.I.R.A.. 
competiție în care, încă de la prima 
ediție, au fost singurele formații ce 
au dominat și au cucerit titlul con
tinental. Este adevărat, francezii au 
la activ mai multe victorii asupra 
tricolorilor noștri, dar unele din ti
tlurile continentale cîștigate de echi
pa României au și strălucirea scoru
rilor note ; așa a fost — moment me
morabil pentru rugbiul românesc 1 — 
acum doi ani, la București, cind pe 
stadionul Giulești (același ce va găz
dui și meciul România — Franța de 
duminică, 31 octombrie) am surclasat 
„XV“-le francez cu 15—0.

Ieri, într-o ultimă verificare pentru 
meciul de duminică, lotul nostru a 
făcut un joc de antrenament în com
pania formației Rapid. Antrenorii 
Valeriu Irimescu și Teodor Radu
lescu i-au folosit pe toți selecționa-

bilii încercînd, atît la înaintare, cît și 
in linia de trei sferturi, formule di
ferite. în final, cei doi apreciati teh
nicieni au anunțat că — sub rezerva 
neprevăzutului — la fluierul de înce
pere a partidei cu Franța (arbitru : 
scoțianul Allan Hosie), echipa Româ
niei va avea următoarea alcătuire : 
Bucan, Munteaniu, C. Dinu (linia iu
tii) — Caragea, Dărăban (linia a 
doua) — Murariu, Dumitru. E. Stoica 
(linia a treia) — Paraschiv (mijlocaș 
la grămadă). Alexandru sau Podă- 
răscu (mijlocaș la deschidere) — 
I-Iolban, Lungu (centri) — Aldea, 
Fuicu (aripi) — V. Ion (fundaș). 
Rezerve : Gh. Comeliu, M. Moț. Șt. 
Constantin, Gh. Vărzaru, Gh. Florea.

După antrenamentul de ieri, an
trenorul emerit Valeriu Irimescu a 
ținut să precizeze că totuși definiti
varea formației s-ar putea produce 
chiar și în dimineața zilei meciului... 
(Ion Dumitriu).

„Trofeul Carpați“ Ia handbal feminin
în sala sporturilor din Brașov a 

■început ieri cea de-a XXII-a ediție a 
competiției internaționale de handbal 
feminin „Trofeul Carpați", la care 
participă echipele R.D. Germane, 
U.R.S.S., Ungariei și României.

Formația României a debutat cu o

scorul de 25—18 (13—9) echipa U.R.S.S. 
in deschidere, reprezentativa R.D. 

Germane a dispus cu 22—13 (13—7) 
de selecționata Ungariei.

Astăzi, de la ora 16,30 sînt progra
mate următoarele întîlniri : R.D. 
Germană — U.R.S.S. ; România —

victorie în acest turneu, întrecrn-d-cu- Ungaria-.—-— ■

în cîteva rînduii

în toată tara, magazinele coope
rativelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor sînt aprovi
zionate cu o gamă diversă de măr
furi solicitate cu deosebire în acest 
sezon.

Marile complexe comerciale, ma
gazinele de tip Supercoop și Su- 
permagazin, precum și unitățile 
specializate oferă cumpărătorilor 
nW'Te noi de confecții de toamnă 
— ’ii/nă pentru femei și bărbați : 
costume, sacouri, pardesie, paltoa
ne, ■pahtaloni, fuste, bluze, rochii 
din țesături moderne. Raioanele de 
încălțăminte prezintă pentru sezo
nul rece un sortiment bogat de

cizmulițe, ghete, pantofi, din piele 
și înlocuitori. Foarte solicitate in 
această perioadă sint raioanele și 
magazinele de galanterie, tricotaje, 
marochinerie și sport — turism, 
care sint în măsură să satisfacă 
preferințele cumpărătorilor.

Pentru dotarea locuințelor, ma
gazinele universale și cele specia
lizate oferă cumpărătorilor o gamă 
largă de aparate de radio și televi
zoare cu calități tehnice superioa
re, articole de uz gospodăresc.

In fotografie : magazinul Super
coop din localitatea Măgurele, sec
torul agricol Ilfov.

e Uniunea europeană de fotbal a 
desemnat arbitrii oe vor oficia la 
meciurile retur ale cu.pelor- europe
ne, din 3 noiembrie. La partida din 
„Cupa campionilor europeni" dintre 
Aston. Villa și Dinamo București va 
arbitra Fredriksson (Suedia), me
ciul Universitatea Craiova — Sham
rock Rovers va fi condus de Gyori 
(Ungaria), iar Menegali (Italia) va 
oficia Ia întîlnirea F.C. Sarajevo — 
Corvinui Hunedoara. Dintre arbitrii 
români au fost desemnați N. Rainea 
la meciul Austria Viena — Galata- 
saray și M. Salom.tr la partida F.C. 
Ziirich — Ferencvaros Budapesta.

© Astăzi, de la ora 17, pe patinoa
rul. artificial din parcul sportiv „23 
August" se va desfășura meciul tur 
de hochei pe gheață dintre echipele 
Steaua și Dozsa Budapesta din ca
drul „Cupei campionilor europeni". 
Potrivit unei înțelegeri, returul se va 
disputa vineri, 29 octombrie, pe a- 
celași patinoar (ora 17.80).

S La București și Morenl se va 
disputa, astăzi, dubla- întiinire inter
națională amicală de fotbal dintre 
echipele de juniori ale României și 
Bulgariei. Jocul de la București va 
avea Ioc pe stadioniui Progresul. Me
ciurile vor începe la ora 15.

CU PRILEJUL „SĂPTĂMÎNII ECONOMIEI"

Informații utile pentru deținătorii și conducătorii 
de automobile

în scopul cunoașterii procedurii 
de urmat in cazul producerii unui 
accident rutier, de îndeplinirea că
reia depinde plata justă.și la timp 
a despăgubirilor cuvenite, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat in
formează că, atît în baza asigurării 
prin efectul legii de răspundere ci
vilă auto, cit și în baza asigurării 
pentru avarii auto-casco, în caz de 
accidente, deținătorii și conducătorii 
de autovehicule au de îndeplinit, 
în general, aceleași obligații, dintre 
care se menționează :

— să ia, pe seama ADAS, potrivit 
cu împrejurările, măsuri pentru li
mitarea pagubelor ;

— să anunțe imediat organele mi
liției, cerind întocmirea de acte cu 
privire la cauzele și împrejurările 
accidentului, precum și la pagubele 
produse ;

— să înștiințeze, în scris. în ter
men de 24 de ore- de la producerea 
accidentului, unitatea ADAS din 
județul în care își au domiciliul ; 
în cazul producerii accidentului în 
raza altui județ, înștiințarea se face 
și la unitatea ADAS din județul 
respectiv ;

— să depună la ADAS actele în

tocmite de organele competente 
care au constatat accidentul produs, 
precum și alte acte ce sînt necesare 
pentru constatarea, evaluarea pa
gubelor și pentru stabilirea dreptu
rilor la despăgubire.

Informăm, totodată, că la asigu
rarea prin efectul legii de răspun
dere civilă auto, pentru creșterea 
operativității in acordarea despăgu
birilor de asigurare persoanelor pă
gubite prin accidente de circulație, 
precum și pentru realizarea unor 
însemnate economii de timp, carbu
ranți, hîrtie etc., deținătorul, res
pectiv conducătorul autovehiculului 
Care a produs accidentul are posi
bilitatea să completeze în fața or
ganelor de miliție care constată ac
cidentele de circulație, un text care 
ține loc de înștiințare, a unității 
ADAS despre producerea acciden
tului și de încuviințare ca plata 
despăgubirii să se facă prin înțele
gere între părțile implicate în ac
cident, cu acordul ADAS. Formu
larul respectiv se depune la unita
tea ADAS direct de către persoana 
păgubită.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că. în 
cadrul manifestărilor care au loc 
cu prilejul „Săptămînii economiei", 
tragerile la sorți pentru acordarea 
cîștigurilor pe trimestrul III 1982 
vor avea loc în Capitală, după cum 
urmează :

— miercuri, 27 octombrie, ora 
16,30 în sala Casei de cultură din 
str. Zalomit nr. 6 pentru libretele 
de economii pentru construirea de 
locuințe, cu cîștiguri in materiale 
de construcție și pentru turism;

— joi, 28 octombrie ora 18,30 în 
sala Teatrului de Operetă, pentru 
libretele de: economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme emise de u- 
nitățile C.E.C. din Capitală:

— vineri, 29 octombrie ora 16,30 
în sala Casei de cultură din str. Za
lomit nr. 6 pentru libretele de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri în au
toturisme emise de unitățile C.E.C. 
din țară. ,

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei", Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă posesorilor de o- 
bligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, pe 
lingă cele 11 327 de cîștiguri lunare 
obișnuite, și un număr de 615 cîști
guri suplimentare. Tragerea la sorți 
va avea loc in ziua de 30 octombrie, 
ora 13,30, în sala Casei de cul
tură din str. Zalomit nr. 6 din Ca
pitală.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni invită pe titularii de librete si 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, pre
cum și pe cei interesați să ia parte 
la efectuarea tragerilor la sorti din 
această lună.

Listele oficiale eu numerele li
bretelor și ale obligațiunilor ieșite 
cîștigătoare la tragerile din 27 și 30 
octombrie vor fi publicate în presa 
centrală.

Listele oficiale "cu numerele libre
telor de economii cu dobîndă și 
ciștiguri în autoturisme ieșite cîști
gătoare la tragerile din 28 și 29 oc
tombrie întocmite de Centrala 
C.E.C. se pot consulta la cîteva zile 
după tragere la oricare unitate 
C.E.C. din întreaga țară.

Casa de Economii și Consemna- 
tiuni anunță în scris pe fiecare 
ciștigător ia tragerile la sorți ale li
bretelor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme pentru a se 
prezenta la sucursalele și filialele 
C.E.C. în vederea efectuării forme
lor de intrare in posesia cîstigului.

In situația in care titularul libre
tului ieșit ciștigător la o tragere la 
sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C. în termen de 30 de zile, 
cîștigul se creditează în fișa de cont 
a libretului, avînd același regim ca 
și depunerile efectuate de către ti
tulari, aceștia puțind dispune ori- 
cînd de suma respectivă.

★
în cadrul manifestărilor prilejui

te de „Săptămîna economiei", Cen
trala Casei de Economii și Consem
na țiuiii, in colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici, a organizat un 
concurs de afișe cu tema „Avantajul 
economisirii la C.E.C.". Din cele 
aproape 100 de lucrări prezentate 
la concurs, juriul, format din repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Uniunii artiș
tilor plastici și ai Casei de Econo
mii și Consemnațiuni, a premiat 5 
afișe, conform regulamentului con
cursului, și a selecționat o serie de 
lucrări pentru exnoziția care s-a 
deschis în holul Centralei C.E.C, din 
Capitală, Calea Victoriei nr. 13.

Expoziția de afișe este deschisă 
pînă la data de- 10 noiembrie, 
puțind fi vizitată zilnic între orele 
8—20.

© AISBERG GIGANT. 
Specialiștii sovietici au în
treprins o inventariere a ais
bergurilor cu ajutorul sate
liților artificiali. Cu acest prilej, 
ei au constatat că volumul me
diu anual al acestor adevărate 
insule de gheață se cifrează la 
35 000 kmc de apă. Cel mai mare 
aisberg a fost depistat în apro
pierea coastelor antarctice : el 
are o lungime de 160 km, lăți
mea de 72 km și grosimea de 
400 m. Cinci astfel de coloși ar 
fi suficienți pentru a umple 
Marea Baltică.

@ „ATLANTIS". Pri
mul cablu submarin de comu
nicații, care leagă America de 
Sud cu Africa și Europa, a fost 
inaugurat la Dakar, în Senegal.

Acest sistem de telecomunica
ții — „Atlantis" — început în 
1979, a costat 54 milioane de 
franci Cfa, investiți de cele 10 
țări participante (Brazilia, Coas
ta de Fildeș, Elveția, Franța, 
Maroc, Portugalia, R.F.G., Se
negal, Italia, Marea Britanie). 
Cablul unește orașele Recife din 
Brazilia și Dakar din Senegal, 
precum și capitala senegaleză 
de localitatea Burgau din Por
tugalia.

e VESTIGII ANTICE.
La sud-est de Budapesta, pe lo
cul fostei colonii romane Gor- 
sium, arheologii au descoperit 
vestigii ale unui arc de triumf 
și ale unui amfiteatru antic. în 
urmă cu cițiva ani fusese desco
perită aici o inscripție care îl 
slăvea pe împăratul Septimius

Severus (193 — 211 e.n.). Se 
pare că arcul de tirumf datea
ză din anul 202 e.n., an în care 
împăratul, întoreîndu-se din ex
pediția împotriva părților, a vizi
tat Gorsium. Monumentul avu
sese o înălțime de 10 m și purta 
inscripția mai sus amintită. Am
fiteatrul, la rindul său, construit 
din lemn, avea dimensiuni de 
120/100 metri.

© CEA MAI NOR
DICĂ INSULĂ a planetei 
noastre a fost descoperită de 
către o expediție de geologi 
danezi. Ea se află în apropierea 
Groenlandei, la 400 km distantă 
de Polul Nord, și are supra
fața de numai cîțiva zeci de 
metri pătrațl. Pe solul pietros

D

Cronica zilei
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
s-au desfășurat, marți, lucrările sim
pozionului intitulat „Creșterea roiu
lui Organizației Națiunilor Unite în 
etapa actuală", manifestare ce a în
cheiat programul de acțiuni organi
zate în țara noastră pentru marcarea 
Zilei Națiunilor Unite.

Cercetători în domeniul relațiilor 
externe și reprezentanți ai Asociației 
tineretului și studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite au pre
zentat, cu acest prilej, comunicări in 
cadrul cărora au fost evidențiate ini
țiativele și propunerile României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind creșterea rolului O.N.U. in so
luționarea problemelor complexe cu 
care se confruntă lumea contempo
rană, activitatea constructivă a țării 
noastre pentru situarea forumului 
mondial la înălțimea responsabilită- 
lor ce-i revin în apărarea păcii și 
securității internaționale, în edifica
rea unei lumi a progresului economic 
și social. Alte comunicări au fost 
consacrate inițiativei românești de a 
marca în 1985 Anul Internațional al 
Tineretului sub deviza „Participare, 
dezvoltare, pace", precum și subli
nierii consecințelor nefaste ale cursei 
înarmărilor.

La simpozion a-u participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, cercetători, cadre didactice 
universitare, ziariști și siudenți.

ir

Marți s-a deschis-la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România ex
poziția „Impresionismul american". 
Organizată de Agenția S.U.A. pentru 
comunicații internaționale, prin in
termediul Serviciului de expoziții iti
nerante al institutului „Smithso
nian". expoziția reunește o bogată 
colecție de tablouri purtind semnă
tura unora dintre cei mai reprezen
tativi pictori impresioniști americani. 
Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
prof. Dan Grigorescu, critic de artă, 
prof. Vasile Drăguț, rectorul Insti
tutului de arte plastice „Nicolae Gri- 
gcrescu", și Samuel E. Fry jr„ în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Ion Irimescu, președin
tele Uniunii artiștilor plastici, perso
nalități ale vieții noastre cultural-ar- 
tistice, un numeros public.

Din partea institutului „Smithso
nian" a fost prezentă Peggy A Loar, 
director.

Au luat parte, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

A APĂRUT ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

» 192 da pagini atractive, bogat 
ilustrate
* 192 de pagini de informații 
și noutăți de ultimă oră
• 192 de pagjni de bună dispo
ziție

csnema
K Prea tineri pentru riduri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 1L15; 13,30; 15,45: 18;
20,15; EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
H Speranța : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 2().
H Pădurea nebună : GRI VIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
Sf Cine iubește si lasă : DRUMUL 
SĂRII (3-1 28 13) ~ 15,30; 18; 20.
Q Femeia din Ursa Mare : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 1«: 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
ffi Nea Marin miliardar : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
E5 Un saltimbanc la Polul Nord : 
COSMOS (27 54 95) — 9.30; 11,30; 13,30; 
15,39; 17,30; 19,30, STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Așteptînd un tren : PROGRESUL 
(23 94 10) — 1G; 18; 20.
H Mephisto : SALA MICA A PALA
TULUI — 17; S0.
0 Favoriții noștri răsfățați : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
S Jandarmul se însoară : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15.
B Lolelc șl Bolek — 9; 11,15; 13,30;
15,30; Nn vreau să mă însor — 17,30; 
19.30 : DOINA (16 35 38).
S Papillon : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18.

RETUTINDENi
crește o vegetație săracă. Insula 
este, desigur, nelocuită. Desco
peritorii sint acum in căutarea 
unei denumiri pentru această 
„terra incognita" din Extremul 
Nord.

• COMPUTERUL NE
ASCULTĂTOR. ° lnvinuire 
neobișnuită în practica juridică 
a fost formulată, după cum scrie 
presa japoneză, împotriva a doi 
programatori din Osaka. Aceștia 
sint acuzați că au instruit 
computerul băncii Ia care lucrau 
să vireze regulat în... conturile

lor personale sume apreciabile 
de bani. Afacerea a fost desco
perită in momentul în care, din 
cauza unor defecțiuni în rețeaua 
electrică, computerul a greșit și 
a transferat întregul fond astfel 
acumulat in contul personal al... 
șefului serviciului de securitate 
al băncii !

@ FERMĂ DE HO
MARI. în California a fost 
creată o fermă experimentală 
pentru creșterea, într-un ritm 
accelerat, a homarilor. în apa 
încălzită, aceste moluște se dez

s
Se împlinesc, In aceste zile, o sută 

de ani de la crearea, de către un 
grup de muncitori și militanți socia
liști. a partidului „Proletariatul", pri
mul partid marxist făurit pe melea
gurile Poloniei, eveniment care a 
marcat începuturile mișcării politice 
organizate a clasei muncitoare polo
neze.

Pornind de la forme de luptă spon
tană împotriva nedreptății sociale si 
naționale, acumulînd o bogată expe
riență pe drumul lung și complex pe 
care l-a străbătut, mișcarea muncito
rească poloneză s-a călit în luptele 
împotriva exploatării capitaliste și 
moșierești, pentru independență na
țională și libertăți democratice, pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
poporului, iar apoi pentru eliberarea 
de sub ocupația fascistă și înfăptuirea 
revoluției populare, pentru făurirea 
Poloniei socialiste. Prin întreaga sa 
activitate, mișcarea muncitorească a 
jucat un rol hotărîtor în rezolvarea 
celor mai importante probleme so
ciale și de stat ale Poloniei, potrivit 
intereselor fundamentale ale oameni
lor muncii și ale întregii națiuni.

Ca o reflectare a unor împrejurări 
Istorice specifice, 
poloneză și-a 
creat, succesiv, 
mai multe parti
de revoluționare, 
fiecare din aces
tea mareînd un 
stadiu mai înalt 
de dezvoltare a 
mișcării, un nivel 
mai ridicat al 
maturității mun
citorimii. în con
dițiile generate 
de victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, , de prăbușirea imperiilor vre
mii și de redobândirea indepen
denței țării, a luat ființă Partidul 
Comunist Polonez, care a desfășurat 
o amplă activitate împotriva claselor 
exploatatoare, a forțelor reacțiunii. 
a pericolului fascist, pentru apărarea 
intereselor vitale sociale si națio
nale ale celor ce muncesc.

O mare tragedie pentru mișcarea 
muncitorească poloneză a constituit-o 
dizolvarea partidului comunist în 1937. 
datorită unor acuzații false, în con
dițiile cunoscutelor practici negative 
ale Cominternului. în pofida faptu
lui că erau lipsiți de partid. în peri
oada cea mai grea din istorie, pe
rioada ocupației hitleriste, cînd Polo
nia Încetase practic să existe ca stat, 
comuniștii polonezi au luptat eroic 
pentru patrie, organizînd rezistența 
antifascistă. în ciuda sălbaticei terori 
naziste. în adîncă conspirativitate, la 
5 ianuarie 1942 a fost organizată la 
Varșovia conferința consacrată creă
rii Partidului Muncitoresc Polonez. 
Mobilizînd în jurul său diferitele 
forțe patriotice, masele largi ale po
porului, partidul muncitoresc a orga
nizat o vastă mișcare de partizani, a 
creat „Garda populară", devenii ă 
apoi Armata populară, care a dat pu
ternice lovituri ocupantilor 
Luptînd alături de Armata 
Armata populară- pntrioții 
au adus o contribuție de 
eliberarea tării. în această 
s-a cristalizat în sînu.I mișcării mun
citorești, reprezentate de Partidul 
Muncitoresc Polonez șl de Partidul 
Socialist Polonez, o concepție politică 
și Ideologică unitară vizînd împleti
rea luptei de eliberare națională cu 
aceea pentru transformări socia'e. re
voluționare, renașterea Poloniei ca 
stat popular, în care oamenii muncii 
să construiască orînduirea nouă, so
cialistă.

Unitatea de acțiune a clasei munci
toare s-a consolidat în anii de după 
eliberare, în cadrul efortului uridș 
depus pentru renașterea Poloniei, gă- 
sindu-și consacrarea prin unificarea, 
la Congresul din 1948, a celor două 
partide de guvernâmînt — Partidul 
Muncitoresc Polonez și Partidul So
cialist Polonez. Acest eveniment de 
mare însemnătate în viata social-po- 
litică a țării a pus capăt divizării 
organizatorice de o jumătate de secol 
a mișcării muncitorești și a dat naș
tere Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, forța conducătoare a clasei

a fost 
război, 
satele, 

ura lor

clasa muncitoare

0 sută de ani de ia crearea
primului partid marxist

din Polonia

hitleriști. 
sovietică, 
polonezi 

searnii-Jâ 
perioadă

K Valentina : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
fig Cavalerii teutoni : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12,15; 16; 19,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 12,30; 16; 19,15.
0 Infernul din zgîrie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
M Atențiune, bandiți ! : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
10 Piedone africanul : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,30; MODERN (23 71 01) — 9;
11,30; 14,15; 17; 19,30.
S3 Antoniu și Cleopatra J FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19.
S Tess : FAVORIT (45 31 70) — 9,15; 
12,15; 16,30; 19,30.

Aleargă după mine ca să te prind: 
VICTORLX (16 28 79) — 9.30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20.
S O fată fericită : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.
0 Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
UNION (13 49 04) — 9,30 ; 11,30; 13.30: 
15,45: 18: 20.
22 Curcubeul celor șapte speranțe : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17.15: 19/!'!. 
0 Cursa infernală : LIRA HI 71 71)
— 15,30; 18; 20, PACEA (00 30 85) —
15; 17,15; 19,30.
H Degețica 14; Dragoste la nrima 
vedere — 15,30; 17,30; 19.30 ; VIITO
RUL (11 48 03).
J8 I se spunea „Buldozerul" : CO- 
TROCENI (49 43 48) — 15,30: 17,45: 20. 
M în arșița nopții : FERENTARI 
(80 49 85) __ 15,30; 17,30; 19.30.
H Star: FLOREASCA (33 29 71) — 9: 
12; 15.30; 19.
K Colosul
(79 71 26) —
$ Lanțul
(20 33 40) —

voltă de cinci-șase ori mai re
pede decît cele ce trăiesc în 
apele reci ale Atlanticului. în 
plus, dacă în condiții naturale 
supraviețuiește doar un homar 
din zece mii. Îs fermă 85 la 
sută din homari reușesc să a- 
tingă vîrsta „culinară".

© MEDIUL AM
BIANT... „SUB LUPĂ", 
în R.F. Germania se pregătește 
lansarea unui amplu program de 
studiu asupra mediului înconju
rător. Potrivit accepțiunii gene
rale. mediul ambiant este „un 
complex de subansamble ecolo
gice". Ca atare, cercetările — 
prevăzute a fi eșalonate pe pe
rioada mai multor ani — vor fi 
axate pe examinarea unor mo

din Rhodos : VOLGA 
9: 12: 16; 19.
amintirilor : FLACĂRA 

15,30; 18.30.

muncitoare, a întregului popor in 
opera de edificare a socialismului.

Sub conducerea P.M- '.LF. 
refăcută economia ruinată de 
s-au reconstruit orașele și 
practic distruse de naziști în
de moarte împotriva poporului polo
nez. a fost edificată o industrie mo
dernă, au înflorit invățămintul și cul
tura. a crescut nivelul de trai. Polo
nia devenind un stat socialist in plină 
dezvoltare, cu un rol important în 
viața internațională. în lupta pentru 
pace și securitate în Europa și in 
lume.

După cum este știut. în opera de 
făurire a noii societăți au trebuit în
vinse numeroase greutăți, s-au ridicat 
nu puține piedici, s-au săvîrșit și 
unele greșeli, creîndu-se astfel, in 
țară, o situație complexă, dificilă.

Ca prieteni apropiați ai oamenilor 
muncii, ai poporului polonez, de care 
ne leagă îndelungate tradiții de soli
daritate — nu o dată cele două po
poare aflîndu-se alături în lupta pen
tru independență și libertate — co
muniștii, poporul român au apreciat 
în mod constant că problemele ivite 
în Polonia sînt probleme 
care trebuie soluționate de 

polonez 
fără amestec din 
afară, și-au ex
primat încrederea 
că clasa 
toare, 
muncii 
sub 
P.M.U.P., 
de capacitatea ne
cesară pentru a 
se ajunge la nor
malizarea situa
ției, la dezvolta- 

a Poloniei pa

interne, 
poporul 
însuși,

munci- 
oamenii 

polonezi, 
conducerea 

dispun

rea mai departe 
calea socialismului. ,

Poporul român a urmărit șl urmă
rește cu viu interes activitatea con
structivă desfășurată de P.M.U.P., de 
oamenii muncii din această tară pen
tru îmbunătățirea situației economice 
și sociale, pentru înfăptuirea liniei 
politice a Congresului al IX-lea al 
partidului. întreaga istorie a mișcării 
muncitorești poloneze atestă că înfăp
tuirea acestui țel măreț este indiso
lubil legată de întărirea unității ma
selor populare, de strîngerea continuă 
a rîndurilor întregului popor în jurul 
partidului de avangardă al 
muncitoare.

Pentru partidul și poporul 
este un motiv de satisfacție 
anii construcției socialiste relațiile de 
prietenie și colaborare româno-po" 
lone s-au dezvoltat continuu, pe pian 
politic, economic, tehnico-știintific și 
cultural, în alte domenii de activitate! 
în spiritul țelurilor comune ale noii 
orînduiri, pe baza principiilor trainice 
ale deplinei egalități in drepturi, res
pectării independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre- 

. burile interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești.

Un moment de deosebită impor-r 
tanță în dezvoltarea colaborării prie] 
tenești româno-polone l-a constituit 
întîlnirea de la București din acest an' 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Wojciech Jaruzelski. înțclș- 
gerile, încheiâtp cu acest prilej des- . 
chîzînd noi perspective extinderii le
găturilor multilaterale dintre cele 
două partide, țări și popoare. în in
teresul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

întreaga istorie centenară a mișcă
rii muncitorești poloneze demon} 
strează că aceasta, clasa muncitoare 
și partidul ei au fost purtătorii nea
bătuți și apărătorii cei mai fermi ai 
intereselor naționale. Aniversarea a- 
cestui centenar este un prilej pentru 
comuniștii, clasa muncitoare din paj 
tria noastră, pentru întregul nos-j 
tru popor de a adresa comuniști-] 
lor, clasei muncitoare, tuturor oame
nilor muncii din Polonia prietenă uh 
cald salut, precum și urarea ca. sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, să-și întărească neconj 
tenii rîndurile, unitatea, să soluțioj 
neze cît mai grabnic problemele ce 
confruntă țara, să asigure înflorirea 
în continuare a Poloniei pe calea 
progresului, independenței și liber
tății. a bunăstării poporului — calea 
socialismului.

AI. CAMPEANU

teatre

clasei

nostru 
că in

B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19.30.
S3 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Concertul 
sextetului „Pouleno" (Italia) — 18.
J3 Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18.
££ Teatrul de operetă (13 98 43) : Ste
lele Operetei — 19,30.
K Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 19, 
(sala Grădina Icoanei 12 44 16) ; Tar- 
tuffe — 19.

Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
El Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
(3 Teatrul de comedie (16 64 60) : Don 
Juan — 19,30.

Teatrul „Nottara*' (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : Noaptea umbrelor — 
19.
St Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30. 
fâ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
10.30.
Si Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,30.
H Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei — 19,30.
S’ Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.

dele ecologice tip. a raporturilor 
dintre elementele lor compo
nente (floră, faună resurse etc.), 
tocmai pentru a se cunoaște 
modul de funcționare, precum 
și evoluția în timp a fiecăruia 
dintre ele. Pentru determinarea 
unor asemenea „ecomodele" 
s-au ales 13 „regiuni de studiu", 
în funcție de particularitățile lor 
fizico-geografice și geologice. în 
principal este vorba de trei mari 
categorii de zone : acvatice, ca
racterizate orintr-o bogată rețea 
hidrografică : terestre, sărace în 
ane. predominant fiind solul 
compact ; urbane. în perimetru! 
aglomerărilor de populație.

© BARAJ CONSTRUIT 
DIN ANROCAMENTE. p* 
riul Angara, în apropierea obiec

tivului energetic de la Bratsk, a 
început organizarea șantierului 
unei noi centrale hidroelectrice. 
Spre deosebire de celelalte cen
trale construite pe fluviile sibe
riene, noul obiectiv energetic va 
avea un baraj construit din an- 
rocamente, ceea ce. in condițiile 
climei siberiene aspre, va per
mite reducerea duratei construc
țiilor și a prețului de cost. Lun
gimea barajului va fi de doi ki
lometri, iar înălțimea va fi cea 
a unei clădiri cu 20 de etaje. 
Pentru prima oară în practica 
construcției unor obiective de a- 
semenea amploare, versanții ba
rajului vor fi acoperiți cu un 
strat de beton amestecat cu as
falt. ceea ce, după opinia spe
cialiștilor. le va conferi un plus 
de rezistență în fala furiei ape
lor marelui riu siberian.

Salom.tr


t

în cadrul „Săptămânii mondiale pentru dezarmare*1

Amplă mobilizare a opiniei publice 
împotriva cursei înarmărilor 
BERLEîWL OCCIDENTAL : Ape! Iu noi ocțiuni 

pentru poce și securitate
BERLINUL OCCIDENTAL 26 (Agerpres) - Cu prilejul Săptămînii dezar

mării, care se desfășoară, în baza unei hotărîri a Adunării Generale a 
O.N.U., în perioada 24-30 octombrie, cercul de coordonare al 
femeilor din Berlinul occidental — organizație cu caracter obștesc 
- a dat publicității o declarație în care adresează un apel 
opiniei publice la intensificarea luptei pentru pace, 'împotriva cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, pe plan mondial și, înainte de toate, in Europa.

Simpozion internațional la Hiroshima
TOKIO 26 (Agerpres). — La Hi

roshima s-a deschis simpozionul in
ternațional „Corpul didactic în 
lupta pentru dezarmare". La sim
pozion participă membri ai corpu
lui didactic din 34 de țări, precum 
și supraviețuitori ai bombarda
mentelor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki, precizează agenția

S.U.A.: Fiecare miliard de dolari cheltuit 
în scopuri militare provoacă pierderea a 18 000 locuri 

de muncă
WASHINGTON 26 

(Agerpres). — Fiecare 
miliard de dolari obți
nut din impozite și 
cheltuit de Pentagon 
în scopuri militare 
provoacă pierderea a 
18 000 de locuri de 
muncă în economia a- 
mericană, ținind sea
ma de felul în care ar 
fi fost folosiți banii de 
consumatori, se arată

intr-un studiu dat pu
blicității la Lansing, 
în Michigan. Studiul, 
menționează agenția 
U.P.I., face parte din- 
tr-o serie de materiale 
care se elaborează în 
S.U.A. și sînt consa
crate impactului chel
tuielilor militare asu
pra economiei ameri
cane.

Pornind de la datele 
publicate de Ministe

AUSTRIA

Ședință a guvernului consacrată sărbătorii naționale
VIENA 26 (Agerpres). — Guvernul 

austriac s-a reunit marți într-o șe
dință specială cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Austria, cele
brată la 26 octombrie, ziua în care in 
1955 a fost adoptată Legea constitu
țională asupra neutralității perma
nente a țării. într-un discurs rostit 
cu acest prilej, cancelarul federal 
Șruno Kreisky s-a referit. între alte

Estimări pesimiste privind perspectivele 
economiei occidentale

BONN 26 (Agerprpș). — , într-un 
raport publicat 4a Bonn de principa
lele cinci institute de cercetări eco
nomice cu caracter privat din R.F.G. 
sînt formulate estimări pesimiste în 
legătură cu perspectivele economiilor 
statelor occidentale în anul 1983. Ast
fel, în document se estimează că. 
după un declin economic al acestor 
state de 0.5 la sută în 1982, progresul 
lor economic va li nesemnificativ în 
1983. „Europa occidentală, în special 
R.F. Germania și Franța, vor cu
noaște anul viitor o creștere econo
mică zero" — se arată în raport. în 
același timp, inflația se va menține 
în continuare Ia cote ridicate, iar 

T.A.S.S. Referatele prezentate in 
cadrul dezbaterilor, care se desfă
șoară sub deviza interzicerii gene
rale și totale a armelor nucleare, 
se referă la probleme ale educației 
tinerei generații în spiritul păcii, 
prieteniei și colaborării intre po
poare.

rul Apărării, precum 
și de la cifrele furni
zate de Biroul pentru 
statistică cu privire la 
un număr de 156 ra
muri .industriale, stu
diul relevă că în 1981 
bugetul militar de 154 
miliarde dolari „a pro
vocat o pierdere netă 
de 1 520 000 locuri de 
muncă în industrie și 
comerț".

le. la gravitatea situației internațio
nale actuale, ca urmare a focarelor 
de tensiune și conflict și fenomene
lor de criză din economia mondială, 
arătînd că acestea amenință stabili
tatea în Europa și în întreaga lume. 
Șeful guvernului austriac a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru promovarea cooperării și con
solidarea păcii mondiale.

prețurile vor înregistra o majorare 
medie de 5,5 la sută. Creșterea pre
țurilor va fi importantă în spe
cial în Italia — 14 la sută în 1983, 
comparativ cu 16,5 Ia sută în 1982 — 
și in .Franța, unde ele se vor mări 
cu 11 la sută în anul viitor, după o 
creștere cu 12 la sută în 1982. Pre
turile vor continua să urce șî în 
R.F.G. (3.5 la sută). S.U.A. (4,5 la 
sută) și Japonia (3,5 la sută).

Olanda va fi și ea afectată, în con
tinuare, de recesiune. înregistrînd un 
declin de 0.5 la sută al P.N.B. și o 
creștere a preturilor de 4.5 Ia sută. 
Belgia va cunoaște și ca o rată a 
creșterii zero.

Deschiderea Tîrgului 
internațional de carte 

de Ia Belgrad
BELGRAD 26 (Agerpres) - Pre

ședintele Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Mitia 
Ribicici, a deschis cea de-a 27-a 
ediție a Tîrgului internațional de carte 
de la Belgrad. România este repre
zentată de întreprinderea de comerț 
exterior „ILEXIM", în standul căreia 
sînt expuse principalele lucrări de li
teratură social-politică, tehnică, be
letristică și de artă, editate in cursul 
anilor 1981 și 1982.

Operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ocupă 
un loc central, bucurîndu-se de un 
interes deosebit din partea vizitatori
lor. Sînt, de asemenea prezentate 
lucrările științifice ale tova-ășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, în limba română și în 
limbi străine, care se află în atenția 
specialiștilor prezenți în număr mare 
la standul românesc.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

[ „LUNA CULTURII ROMÂNEȘTI" LA FERRARA. La Palatul diamantelor din
Ferrara a avut loc festivitatea de deschidere a „Lunii culturii românești".' 
Cu acest prilej au fost inaugurate expozițiile personale ale pictorului I Corneliu Baba și sculptorului Constantin Lucaci, precum și o expoziție 
de grafică românească contemporană. în cuvîntul său, Claudio Vecchi, 
primarul orașului Ferrara, a subliniat importanța manifestărilor ce se vor 

I desfășura în această localitate pentru mai buna cunoaștere intre celej două țări și popoare. Ansamblul folcloric „Egreta" din Tulcea a susținut
la Teatrul municipal din Ferrara un spectacol care a încintat numerosul

I public.
VIZITA PREȘEDINTELUI PA- 

. KISTANULUI ÎN R.P.D., COREEA
NĂ. Președintele Pakistanului. Mo- 

I hammad Zia-ul Haq, și-a încheiat 
vizita oficială efectuată in R.P.D. I Coreeană. După cum transmite
agenția A.C.T.C.. în cursul convor
birilor dintre președinții Kim Ir 

ISen și Zia-ul Haq s-a relevat că
R.P.D. Coreeană și Pakistanul vor 
depune eforturi atît pentru dezvol- I tarea relațiilor bilaterale, cit și pen
tru menținerea păcii și securității 
în Asia și în întreaga lume.

[ NEGOCIERILE SOVIETO-AME-
RICANE DE l.A GENEVA. La 26

• octombrie, la Geneva a avut Ioc o 
Inouă ședință plenară a delegațiilor

U.R.S.S. și S.U.A. in cadrul trata
tivelor referitoare la limitarea ar
mamentelor nucleare in Europa —- 

! relatează agenția T.A.S.S.
* PRIMIRE LA MOSCOVA. Nikolai 
I Tihonov, președintele Consiliului

de Miniștri al U.R.S.S., i-a primit 
pe Max Grundig, proprietarul fir— 

( mei de produse electronice din 
I R.F.G. cu același nume, și Berthold I Beiz, președintele Consiliului de I control administrativ al firmei

,,Krupp". După cum relatează agen
ția T.A.S.S., întrevederea a prile- 

. juit exprimarea interesului părților

Manifestări peste hotare cu prilejul Zilei armatei 
Republicii Socialiste România

Sprijin ferm cauzei drepte 
a poporului namibian!

BERLIN 26 (Agerpres). — Atașa
tul militar, aero și naval al țării 
noastre la Berlin, colonel Mihâi 
Burbulea, a organizat o gală de fil
me românești, o expoziție de carte 
cu lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și o expoziție de 
fotografii ilustrind aspecte din o- 
pera de construcție socialistă a po
porului român, precum și din viața 
și activitatea militarilor armatei 
Republicii Socialiste România.

Au . luat parte general-colonel 
Wolfgang Reinhold și general-lo- 
cotenent Joachim Goldbach, ad- 
juncți ai ministrului apărării națio
nale, generali și ofițeri superiori.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 
Ambasada română din Varșovia a 
avut loc o gală de filme. Atașatul 
militar, aero și naval al țării noas
tre in Polonia, col. ing. Nicolae 
Dinu, a vorbit despre semnificația 
zilei de 25 octombrie,, despre rezul
tatele obținute de militarii români 
in pregătirea politică și de luptă.

Au participat general-colonel 
Zbigniew Noivak, adjunct al minis
trului apărării naționale, generali și 
ofițeri superiori ai armatei polone.

pentru extinderea și adincirea rela
țiilor economice dintre firmele res- I 
pective și partenerii lor sovietici.

REALEGERE. Landtagul (forul i 
legislativ) al landului vest-german 
Bavaria l-a reales pe Franz-Josef I 
Strauss — cu 125 de voturi dintr-un 
total de 195 — in funcția de minis- I 
tru-președinte al landului. Agenția | 
France Presse reamintește că, după 
alegerile locale de la 10 octombrie I 
din landul Bavaria, în landtagul de I 
la Miinchen nu mai sînt reprezen- • 
tate decît două partide — Uniunea . 
Creștin-Socialâ, al cărei lider este 
Franz-Josef Strauss, și Partidul I 
Social-Democrat. In respectivele a- 
legeri, Partidul Liberal-Democrat I 
și-a pierdut toate mandatele.

ARESTAREA UNOR TERORIȘTI, i 
Politia spaniolă a arestat la Bar
celona cinci persoane suspectate de I 
a aparține unei organizații de ex- 
trerriă dreaptă și acuzate de activi- j 
tați teroriste — informează agenția j 
France Presse. între altele, acestea 
sînt învinuite de a fi incendiat lo- I 
cuința unui primar din provincia | 
Barcelona și de a fi atacat sediul 
Confederației Naționale a Muncii I 
din localitatea de reședință. Poliția | 
a descoperit și confiscat o cantitate 
de arme și muniții.

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
Ambasadorul României, Victor Bo- 
lojan, și atașatul militar aero al 
țării noastre la Budapesta, colonel 
loan Todericiu, au depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor ro
mâni căzuți în luptele pentru eli
berarea Ungariei de sub dominația 
fascistă, aflat in cimitirul Rakosli- 
get.

CAIRO 26 (Agerpres). — Atașatul 
militar, aero și naval al tării noas
tre la- Cairo, colonel Caloian Mircea, 
a organizat o gală de filme, o expo
ziție de fotografii și un stand de 
cărți românești. La Academia mili
tară superioară a fost organizată o 
adunare festivă, in cadrul . căreia 
șeful academiei a vorbit despre po
litica externă a României, reliefind 
relațiile bune dintre Egipt și țâra 
noastră. A fost scoasă in evidență 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Manifestări consacrate Zilei ar
matei Republicii Socialiste Româ
nia au fost organizate, de aseme
nea, la Paris și Roma.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 26 (Agerpres) — Alte 

două cadre universitare de la Uni
versitatea palestiniană Al Najah. din 
orașul Nablus, situat în Cisiordania, 
au fost expulzate de autoritățile 
israeliene de ocupație. Motivul aces
tei decizii il constituie refuzul lor de 
a semna o declarație prin care se 
angajează să nu sprijine Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

DAMASC 26 (Agerpres). — Trupe
le de ocupație israeliene au deschis 
marți dimineața focul împotriva 
participanților la o demonstrație or
ganizată in tabăra de refugiați pales
tinieni de Ia Balata, din apropiere de 
Nablus, Cisiordania, relatează din 
Damasc agenția W.A.F.A. Un pales
tinian in virstă de 15 ani a fost ucis 
și mai mulți alții răniți, adaugă a- 
genția.

INDIA: Se dezvoltă 
sectorul de stat 

al economiei
DELHI 26 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul în cadrul Conferinței naționale 
referitoare la realizarea programului 
economic guvernamental in 20 de 
puncte, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a reliefat importanța 
sectorului economic de stat în eco
nomia țării, relatează agenția T.A.S.S.

Programul în 20 de puncte cuprin
de, practic, toate sectoarele econo
mice, prevăzind printre altele creș- 
tefea eficiehțtlF întreprinderilor' in
dustriale, dezvoltarea industriei loca
le Și producției meșteșugărești, dez
voltarea irigațiilor în agricultură, 
refacerea bogățiilor forestiere și al
tele. Eforturile pentru realizarea pro
gramului menționat au permis ca in 
cursul exercițiului financiar 1981/1982 
producția de energie electrică să spo
rească cu 10,1 la sută, extracția de 
cărbune — cu 9,6 la sută, producția 
de oțel — cu aproape 14 la sută, iar 
cea de produse petroliere cu 16,6 Ia 
sută, in comparație cu exercițiul fi
nanciar precedent.

Ca în fiecare an, forțele democra
tice și progresiste de pretutindeni- 
marchează, începind de la 27 octom
brie. „Săptămîna de solidaritate cu 
poporul Namibiei" și cu organizația 
sa de eliberare — S.W.A.P.O. Această 
amplă manifestare internațională, 
desfășurată pe baza unei hotărîri a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1976, 
are rolul de a atrage atenția opiniei 
publice mondiale asupra situației dra
matice din Africa de Sud-Vest. unde 
rasiștii de la Pretoria încearcă pe 
toate căile să-și permanentizeze ocu
pația ilegală.

Tendințele lor de dominație și-au 
găsit concretizarea în instalarea la 
Windhoek a unei administrații ma
rionetă, și mai cu seamă în intensi
ficarea represiunilor împotriva for
țelor patriotice, care de 16 ani duc o 
luptă eroică pentru obținerea inde
pendenței naționale.

Dar acțiunile R.S.A.. care nesoco
tesc dreptul legitim al poporului na
mibian de a dispune liber de desti
nele sale, nu și-au putut atinge 
scopul. S.W.A.P.O. se află mai depar
te în fruntea luptei de eliberare na
țională. Detașamentele sale armate 
dau puternice lovituri ocupanților, 
contribuind prin succesele lor la 
creșterea continuă a influenței și 
prestigiului organizației. Pe plan in
ternational, S.W.A.P.O. a fost recu
noscută în 1965 de către Organizația 
Unității Africane și din 1973 de către 
O.N.U. ica unic reprezentant legitim 
al poporului namibian. Reprezentanți 
ai S.W.A.P.O. au participat la diver

Edificarea unei noi ordini economice 
mondiale și „lecția66 de la Cancun

„Nici unul dintre obiectivele Con
ferinței Nord-Sud de la Cancun, de 
anul trecut, nu a fost realizat. Cu 
toate că reuniunea s-a încheiat cu 
un acord privind inițierea de ne
gocieri globale pentru reducerea 
decalajelor dintre țările industriali
zate și cele in curs de dezvoltare, 
dezbaterile vizind instituirea unei 
noi ordini economice internaționale 
se află încă intr-un stadiu inci
pient". Declarația aparține pre
ședintelui Mexicului, Jose Lopez 
Portillo, și ea a fost făcută cu pri
lejul dezvelirii unei plăci aniver- 
sative, la un an de la reuniunea la 
nivel înalt din Cancun care se 
vroise „o intîlnire pentru istorie".

Cuvintele sună ca un aspru re
chizitoriu la adresa statelor dezvol
tate occidentale pentru evidenta lor 
lipsă de voință politică in realizarea 
unui viabil dialog Nord-Sud, a. unei 
cooperări internaționale în intere
sul tuturor națiunilor lumii. Intr-a
devăr, după un an, bilanțul încer- 
g^li de. relansare într-un cadru 
restrîns (au participat reprezentanți 
a. 22 de state) a dialogului-Nord-Sud, 
este practic egal cu zero. Așa cum 
arăta un comentator al postului de 
radio „France Inter", în condițiile 
recesiunii „statele bogate au deve
nit și mai egoiste", incercuindu-se 
cu zidurile mai înalte ca oricînd ale 
protecționismului, „jucînd foarte 
strîns" pe piețele materiilor prime, 
ale produselor manufacturate, pe 
cele financiar-monetare. pentru sal
varea propriilor interese.

Prețurile produselor primare, cu 

sele faze ale negocierilor cu privire 
la viitorul teritoriului, luînd cu acest 
prilej o atitudine categorică împotri
va manevrelor obstrucționiste ale 
R.S.A. care încearcă să împiedice 
aplicarea Planului O.N.U; și să impu
nă un sistem electoral potrivnic 
intereselor poporului namibian.

în spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate cu popoarele afri
cane. cu toate popoarele care luptă 
pentru afirmarea dreptului de a se 
dezvolta de Sine stătător. România 
socialistă a fost și este alături de 
poporul namibian. acordîndu-i un 
permanent sprijin politic, diplomatic, 
moral și material. Solidaritatea din
tre poporul român și poporul na
mibian. dintre Partidul Comunist 
Român și S.W.A.P.O. și-a găsit, pe 
parcursul anilor concludente expresii 
cu ocazia întîlnirilor pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu le-a avut, pe 
pămintul african și la București, cu 
Sam Nujoma, în cursul cărora secre
tarul general al partidului nostru a 
reafirmat de fiecare dată hotărirea 
României socialiste de a acorda, în 
continuare, poporului namibian în
tregul sprijin in lupta pentru victo
ria cauzei sale drepte.

..Săptămîna de solidaritate cu po
porul Namibiei" constituie un nou 
prilej pentru opinia publică din țara 
noastră de a-și exprima. încă o dată 
convingerea că ziua proclamării 
independenței vastului ter£ din 
sud-vestul Africii nu este dJțSrte.

Nicolae N. WPU

excepția petrolului, au scăzut cu 
14.5 la sută anul trecut, procesul 
de deteriorare continuind și- in pri
ma jumătate a acestui an. La unele 
dintre. aceste produse, pierderile 
sînt peste această medie : 16 la 
sută la produsele alimentare, 22,9 la 
sută la cauciuc, 20,2 la sută la cu
pru, 25,1 la sută la lemn tropical... 
Dacă ținem seama că la produsele 
amintite ponderea cea mai mare în 
comerțul mondial o dețin țările în 
curs de dezvoltare, iar participarea 
lor la schimburile internaționale cu 
produse manufacturate este doar de 
7 la sută, sint evidente efectele 
profund nocive provocate de scăde
rile prețurilor la aceste produse 
asupra țărilor respective.

Aceste probleme și altele — comerț, 
dezvoltare, industrie, agricultură, 
probleme financiar-monetare — care 
nu sint numai ale Sudului, ci ale 
întregii economii mondiale, s-au 
aflat toamna trecută pe masa con
ferinței de ,lă Cancun. Intre timp, 
s-au accentuat. și/maj mult decala? 
.iele intre băgați și Săpcl. „Bilanțul 
zero" al „C»iîcun“-ultii este o dată 
mai mult edificator : -probleme de 
o asemenea gravitate și anvergură 
nu pot fi soluționate în cerc re? 
strîns, ci in cadrul O.N.U., forul cel 
mai corespunzător, prin lansarea 
negocierilor globale asupra cooperă
rii internaționale și dezvoltării, ca 
un prim și important pas în direc
ția instaurării noii ordini economice 
internaționale.

Valentin PAUNESCU

Faptele vorbesc: cum arată realitățile lumii capitalului CÎND LIPSA DE OCUPAȚIE DEVINE SINGURA... OCUPAȚIE: ' 
SINDICATUL ȘOMERILOR“

WwsweSc O epidemie cumplită b'intuie 
am 13 octombrie 1982 ;| jUmQa occidentală: ȘOMAJUL

® O semnificativă recunoaștere: în țările O.C.D.E. peste 31 milioane de șomeri • Tabla 
neagră din fața sediului sindicatelor americane ® Un șomer vorbește: „este ca și cum 

te-ai pomeni în infern și nimeni nu îți întinde o mînă de ajutor**
„Molima și-a avut punctul de pornire în zonele industriale ale țărilor 

occidentale, lovind, în primul rînd, pe muncitori, dar acum s-a extins și în alte 
regiuni, inclusiv în capitalele acestor țări. Panica se răspîndește cu repezi
ciune in prezent și printre funcționari. Simptomele sînt pretutindeni aceleași : 
concedieri, fabrici care-și închid porțile, șiruri lungi de muncitori așteptînd la 
coadă să-și ridice ajutoarele de șomaj. Victimele a căror situație este cea mai 
disperată sînt tinerii in căutarea primei lor slujbe și bătrînii roși de teama 
că și-au pierdut definitiv ultima lor slujbă. Peste tot, șomajul - care □ atins 
nivelul cel mai ridicat din anii marii depresiuni 1929-1933 - este pe punctul 
de a lua locul inflației ca problema cea mai gravă care confruntă lumea in
dustrială" (capitalistă - n.n.).

Revista americană de mare tiraj 
„NEWSWEEK" își consacră cea mai 
mare parte a ultimului număr sosit 
la redacție dimensiunilor fără pre
cedent pe care le-a atins șomajul în 
lumea occidentală și cuvintele de mai 
sus. lipsite de orice echivoc, servesc 
drept introducere la un amplu dosar, 
alcătuit pe baza relatărilor redactori
lor și reporterilor săi din Washing
ton, New York, Detroit, San Fran
cisco și alte orașe americane, pre
cum și ale corespondenților din Pa
ris. Londra, Tokio și alte capitale ale 
lumii.

Datele, cifrele și faptele pe care le 
înfățișează, fotografiile și graficele 
pe care le publică, declarațiile zgu
duitoare ale unor șomeri pe care le 
reproduce arată, o dată în plus, că 
teoriile apologetice care prezintă ță

® Peste 31 DE MILIOANE DE PERSOANE DIN ȚĂRILE 
O.C.D.E. sînt în prezent fără lucru. împreună cu membrii familii
lor, numărul lor întrece întreaga populație a Germaniei occi
dentale.

® Datorită șomajului, producția țărilor respective înregis
trează pierderi care au atins anul trecut 340 MILIARDE DOLARI.

© întrucît ajutoarele de șomaj sînt plătite in cea mai mare 
parte pe seama impozitelor asupra celor care au de lucru, se 
creează un cerc vicios, povara tinzînd să se extindă tot mai mult 
asupra restului populației.

® în țările slab dezvoltate, situația este și mai gravă, pînă la 
50 la sută din forța de muncă fiind lipsită de lucru, sau trebuind 
să se mulțumească cu slujbe parțiale.

rile capitaliste dezvoltate drept o 
„societate a bunăstării" se spulberă 
la simpla confruntare cu realitățile 
cotidiene.

„Pentru cele 24 de țări dezvol
tate care fac parte din Organizația 
pentru cooperare economică și dez
voltare (O.C.D.E.), nivelul general 
al șomajului se apropie cu rapidi
tate de un număr exprimat în două 
cifre ; de fapt, dacă în Japonia nu 
ar exista un nivel al șomajului mai 
scăzut, încă de pe acum ar fi fost 
depășit pragul de 10 la sută din 
totalul forței de muncă", subliniază 
săptămânalul american. Iar datele 
pe care le comunică sînt mai eloc
vente decît orice comentariu. Le 
reproducem întocmai :

După această „punere în temă", 
„Newsweek" exemplifică datele ge
nerale înfățișate cu situațiile concre

S.U.A.: „Q tragedie națională"
Un semn al vremurilor. în fața 

sediului centralei sindicale A.F.L.— 
C.I.O. din Washington, pe o mare ta
blă neagră sint afișate cifrele care 
indică șomajul. Cu puține zile in 
urmă, cifrele respective au fost 
schimbate : de la 9.8 la sută, cît era 
procentajul de șomeri în august, s-a 
ajuns, pentru prima oară din anii 
întunecați care au precedat cel de-al 
doilea război mondial, la 10,1 la sută 
în septembrie.

în sectorul construcțiilor, procenta
jul a atins chiar 22,6 la sută, pe an
samblul industriei fiind de 13,8 la 
sută. O situație dezastruoasă se con
stată și în sectorul serviciilor, unde, 
în decurs de numai o lună, au dispă
rut 140 000 de slujbe. -Este o tragedie 
națională» au declarat senatorul de
mocrat Edward Kennedy și liderul 
Camerei reprezentanților, Thomas 
O’Neil.

Peste 11 milioane de americani se 
află în căutare de lucru, bătînd stră
zile, alți 1,6 milioane sînt atit de 
demoralizați incit au renunțat să mai 
caute o slujbă. La Detroit se întind 
lungi cozi, șerpuitoare, ale muncito
rilor fără lucru în fața birourilor de 
distribuire a ajutoarelor de șomaj. Ei 
se vor întoarce cu capul plecat in

ANGLIA: „Cea mai gravă situație pe ansamblul 

națiunilor industriale"
Cu 14.3 la sută, respectiv 3,3 mili

oane persoane, din totalul forței de 
muncă, guvernul conservator britanic 
este confruntat cu cea mai gravă si
tuație in ce privește șomajul pe an
samblul națiunilor industriale. Este 
adevărat, politica economică rigidă a 
acestui guvern — politica „banilor 
scumpi", ratele înalte ale dobînzilor. 

te dintr-un număr de țări capitaliste 
dezvoltate. Iată ce transmit corespon
denții revistei americane : 

locuințele pe care și le-au cumpărat 
pe credit și pe fațada cărora au ră
sărit ,acum ca ciupercile tăblițe cu 
anunțul : «De vînzare». Problemele 
sociale sint grave. Unii șomeri sint 
atit de deprimați incit se simt para
lizați, nu mai sînt in stare nici să 
iasă din casă. «Eram plin de spe
ranță, aveam atîtea proiecte», spune 
muncitorul concediat Wesley Johns. 
«Dar acum s-a terminat. Este ca și 
cum te-ai pomeni în infern și ni
meni nu îți întinde mina să te ajute 
să ieși de acolo».

Situația este deosebit de acută In 
așezări ca Duluth, Youngstown, Rock
ford și ea se întinde pretutindeni. In 
California, pentru prima dată pro
centajul de șomeri a atins nivelul na
țional, iar în Texas, care pinâ nu de
mult era «imun» la șomaj, acest pro
centaj a crescut vertiginos ajungînd 
la 8.4 la sută. în statul Michigan șo
majul, care acum este de 15,9 la sută, 
persistă de atîta vreme îneît în cu- 
rînd autoritățile nu vor mai fi in 
măsură să achite ajutoarele de șomaj 
la actualul nivel (și așa destul de 
scăzut — n.n.). Starea de spirit a 
covîrșitoarei majorități a celor loviți 
de șomaj poate fi rezumată în cu
vintele : «Ceea ce se întîmplă cu noi 
este o mare injustiție»".

reducerea cheltuielilor publice — a 
mai diminuat cu ceva nivelul infla
ției. dar consecințele acestei politici 
au fost devastatoare. In comparație 
cu ceea ce se intîmplă în Marea Bri- 
tanie. situația din celelalte țări ale 
O.C.D.E. apare ca suportabilă. Eco
nomia unor regiuni întregi — în 
special zona industrială Midlands —
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se destramă. în ghetourile urbane, 
șomajul in rîndurile tineretului se 
apropie de 50 la sută. S-ar putea ca 
in perioada ce urmează problemele

JAPONIA: „Stare de urgență pentru prima 

oară in ultimii 35 de ani"
în iunie, șomajul In Japonia a 

atins nivelul cel mai înalt din ultimul 
sfert de veac și ministrul muncii ă 
proclamat „starea de urgență". Este 
adevărat, în ochii majorității națiu
nilor industrializate o asemenea stare 
de urgentă nu ar părea îngrijorătoa
re : procentajul șomerilor japonezi 
este de 2,48 la sută. Dar trebuie să 
ținem seama de condițiile specifice 
ale Japoniei. Timp de 35 de ani Ja
ponia a dus o politică energică de 
folosire deplină a mîinii de lucru și 
a făcut eforturi extraordinare pentru 
a asigura acest obiectiv. A admite 
ideea de șomaj reprezintă pentru 
orice guvern japonez o pierdere de 
prestigiu și autoritate.

De fapt nivelul real al șomajului 
este mai ridicat decit indică cifre
le oficiale. Dacă un muncitor a avut 
de lucru numai o oră într-o întreagă 
săptămînă este scos de ne lista șo
merilor. în plus, după cum scrie co
mentatorul economic Kentaro Koshi- 
ba : „Japonezii consideră șomajul ca 
ceva rușinos. Mulți din cei care nu 
au de lucru nu se duc Ia biroul for
ței de muncă și de aceea nu sînt 
incluși in statistici". 

care se ridică în fața țării să devină 
și mai acute. Anul viitor s-ar putea 
ca șomajul să depășească 4 milioane 
de persoane.

Revista amintită încearcă să gă
sească și anumite explicații la nivelul 
fără precedent al șomajului ce bîn- 
tuie lumea occidentală. Ea se referă, 
de pildă, la creșterea drastică, din 
anii trecuți, a prețurilor la produsele 
petroliere și la politicile respective a- 
doptate de guvernele occidentale pen
tru a evita o nouă spirală inflaționistă. 
„Aceste politici, scrie «Newsweek», au 
înfrinat în oarecare măsură inflația. 
Dar in același timp au determinat 
creșterea vertiginoasă a ratei dobînzi
lor, au paralizat investițiile și au pre
lungit recesiunea economică. Mii de 
companii slabe din punct de vedere 
financiar au dat faliment, iar multe

Fără îndoială, o recunoaștere semnificativă, o confirma
re din sursă directă, de la fata locului a realității că în 
țările capitalului poverile crizei sînt aruncate pe umerii 
celor ce muncesc. Asemenea recunoașteri dau încă o dată 
măsura mult lăudatei democrații burgheze, care nu reușește 
să asigure unul din drepturile fundamentale ale omului, 
acela de a avea de lucru.

R. CAPLESCU

„Deprimat, 
descurajat../'
Tehnicianul Michael Wilk, 

de la o uzină de piese auto 
din statul Michigan, este șo
mer de 11 luni. Singurul venit 
al familiei compuse din 5 per
soane este salariul soției, care, 
datorită muncii suplimentare 
prestate, s-a îmbolnăvit grav. 
Wilk este profund descurajat. 
„Sînt atît de deprimat, spune 
el. incit nu mai îmi pasă de 
nimic. Mă simt ca paralizat și 
singurul lucru pe care îl mai 
pot face este să mă uit in gol 
pe fereastră".

firme care au supraviețuit au realizat 
acest lucru procedind la Concedieri 
masive. Pe scurt, muncitorii sînt cei 
care au fost victimele acestei bătălii 
contra inflației".
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