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ÎNCHEIEREA vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
In r. s. f. iugosla via

SOSIREA
ÎN CAPITALĂ

PERFECTAREA 
CONTRACTELOR 
ECONOMICE 

are o importantă esențială 
pentru buna pregătire 

a producției anului viitor
Miercuri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind din R.S.F. Iugo
slavia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, care. Ia invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, a făcut o vizită de prietenie în 
această țară.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au înapoiat tovarășii: 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Emil Drăgănescu. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia mix
tă româno-iugoslavă de colaborare 
economică, Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C, al P.C.R., și Nicolae

CONVORBIRILE OFICIALE 
ROMĂNO-IUGOSLAVE

KRANJ 4. — Trimișii speciali 
Agerpres transmit: Mierctm di
mineață au continuat la reședința 
de la Brdo kod-Kranj con
vorbirile între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La convorbiri au participat din 
partea română Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R. , prim-vicepreședinte al 

La sosire, pe aeroportul Băneasa

Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii: Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu. Dumitru Popa. 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc. Petre Blajovici, Miron Con- 
stantinescu. Mihai Dalea. Mihai 
Cere. Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor, 
obșteștj.

Au fost de față Bojidar Bucu- 
mirici, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei iu
goslave.

(Agerpres)

Consiliului de Miniștri, Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
in Comisia mixtă româno-iugosla
vă de colaborare economică, Va
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Vasile Șandru, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad,

Din partea iugoslavă au partici
pat Stane Dolanț, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Serghei Kraiger, președintele

La plecare, pe aeroportul Brniki

Skupștinei Republicii Socialiste 
Slovenia, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Dușan Gligoriqvici, membru 
al Vecei Executive Federale a Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele părții iugo
slave în comisia mixtă de colabo
rare economică lugoslavo-română, 
Iakșa Petrici, adjunct al secreta
rului de stat pentru afacerile ex
terne, Iso Njegovan, ambasadorul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de de
plină înțelegere reciprocă.

PLECAREA 
SPRE PATRIE

Miercuri după-amiază s-a în
cheiat ) vizita de prietenie făcută 
timp de două zile în Iugoslavia de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. împreu
nă cu conducătorul partidului și 
statului nostru, la această vizită au 
luat parte Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicalae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
de prietenie în Iugoslavia în zilele 
de 3 și 4 noiembrie 1970, la invi
tația tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

în cursul vizitei, au avut loc 
convorbiri la Brdo-Kranj, între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Icnip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, la care au participat :

Din partea română, tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă ro
mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ecobescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Vasile Șandru, ambasadorul 

Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Populația orașului Kranj, care a 
găzduit timp de două zile această 
manifestare importantă a priete
niei româno-iugoslave, și-a luat un 
vibrant rămas bun de la solii po
porului român. Pe traseul de la pa
latul rezidențial de la Brdo kod- 
Kranj spre aeroport, pe străzile o- 
rașului împodobite cu drapelele 
României și Iugoslaviei, Ia trecerea 
coloanei oficiale, cetățenii au ținut 
să-și exprime și cu acest prilej sen
timentele fierbinți de prietenie pe 
care le nutresc față de poporul 
nostru, dorința de a consolida con- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Republicii Socialiste Rcimânia în 
R. S. F. Iugoslavia.

Din partea iugoslavă, tovarășii 
Stane Dolanț, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Ser
ghei Kraiger, președintele Skup
știnei Republicii Socialiste Slcive- 
nia, membru al Prezidiului Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia. 
Dușan Gligorievici, membru al 
Vecei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave în Comi
sia mixtă iugoslavo-română de 
colaborare economică, Iakșa Pe
trici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, Iso 
Njegovan. ambasadorul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia în 
Republica Socialistă România.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, cordialitate, deplină 
înțelegere și încredere reciprocă, 
s-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la relațiile bilaterale și 
problemele actuale ale vieții inter
naționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
precum și o informare asupra 
mersului construcției socialiste în 
cele două țări.

Cei doi președinți au constatat 
cu mare satisfacție că. în perioada 
dare a trecut de la ultima lor în- 
tîlnire din septembrie 1969 de la 
Porțile de Fier, relațiile de priete
nie, bună vecinătate și colaborare 

(Continuare in pag. a IlI-a) 

în uzinele constructoare de mașini 
se pune cu o tot mai mare insistență 
problema — acum cînd au rămas 
mai puțin de două luni pînă la 
finele anului — asigurării bazei 
de materii prime pentru pro
ducția anului viitor. Este și fi
resc, dacă avem în vedere că în 
această ramură, mai mult ca în ori
care alta, pregătirea producției vii
toare solicită un timp mai îndelungat. 
Pentru mașinile și utilajele cu ciclu 
lung de fabricație, încă din noiem
brie și decembrie trebuie să se asi
gure metalul necesar, să înceapă tur
narea unor piese, debitarea lamina
telor, prelucrarea mecanică a repe
relor. trebuie adică să se creeze de
calajul absolut necesar unei activi
tăți productive 
intense din pri
mele luni ale a- 
nului viitor.

Raidul între
prins recent in- 
tr-o serie de u- 
zine constructoa
re de mașini a 
relevat eă aceas,- 
tă muncă pregă
titoare este frî- 
nată, fără nici o 
justificare obiec
tivă, în bună 
măsură, de tergi
versarea exagera
tă a încheierii 
contractelor de aprovizionare cu 
laminate, țevi și tablă. Potrivit 
unor date care ne-au fost furni
zate de Ministerul Industriei Me
talurgice, la sfîrșitul lunii octom
brie se încheiaseră contracte econo
mice numai pentru 22,3 la sută din 
cantitățile de metal necesare uzine
lor constructoare de mașini în 1971. 
Este o situație de-a dreptul nefireas
că, dacă ținem seama de faptul că 
Legea contractelor economice, intra
tă in vigoare la 1 martie a.c., pre
vede că perfectarea contractelor de 
aprovizionare cu materii prime Ș> 
materiale pentru producția anului 
următor trebuie să aibă loc cu cel 
puțin șase luni înainte. In unele uzi
ne. centrale și grupuri de întreprin
deri, spre exemplu, în unitățile Cen
tralei industriale de utilaj chimic și 
pentru rafinării din Capitală nu se 
încheiase pînă la 31 octombrie nici 
un contract pentru aprovizionarea cu 
laminate.

— Cu toate că noi am depus spe
cificațiile de materiale la Direcția 
generală de aprovizionare și desfa
cere din Ministerul Industriei Meta
lurgice încă de la 25 septembrie a.c., 
abia la sfîrșitul lui octombrie am 
început să primim extrase din pro
gramele de fabricație — ne-a spus 
ing. Ion Munteanu, director comer
cial al acestei centrale. Acum, pe 
baza acestor extrase, urmează să 
începem discuțiile cu combinatele și 
centralele siderurgice pentru a defi
nitiva contractele.

— Care sînt consecințele acestei 
situații ?

— în mod deosebit, la ora actuală 
sîntem în imposibilitate de a alcătui 
un program optim de introducere in 
fabricație a comenzilor de echipa
mente și utilaje pentru primele luni 
ale anului viitor.

Cum se explică aceste întîrzieri ? 
Ce perspective oferă în săptămînile 
următoare acțiunea de contractare a 
metalului, una din principalele ma
terii prime ale economiei ? Pentru a 
găsi un răspuns cît mai exact aces

OȚELUL Șl LAMINATELE 
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tor întrebări, nu \putem să nu ne 
referim, în primul rînd, la interpre
tarea eronată pe care au dat-o atît 
furnizorii, cît și beneficiarii de me
tal legii contractelor economice. Cu 
toate că prevederile acestei legi erau 
bine cunoscute încă de la începutul 
anului, pînă la sfîrșitul lunii iunie 
a.c. nici unitățile furnizoare, nici în
treprinderile beneficiare și nici fo
rurile lor de resort nu au întreprins 
mare lucru pentru a pregăti organi
zatoric modul concret in care urmau 
să intre în legătură părțile contrac
tante)

Este drept, In primăvara acestui 
an, Direcția de aprovizionare și des
facere din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a indicat 

comitetelor de 
direcție ale uzi
nelor și consilii
lor de adminis
trație ale centra
lelor să elaboreze 
baza de calcul 
pentru necesa
rul de metal. îm
preună cu ele-ț 
meritele justifi
cative aferente. 
Uzinele și cen
tralele au făcut 
acest lucru și au 
așteptat din nou 
alte indicații, fără 
a intra în contact 

cu furnizorii. Abia după apari
ția Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri nr. 806/1970, privind unele mă
suri în domeniul planificării apro
vizionării tehnico-materiale, forurile 
interesate au intrat în alertă. Minis
terul Industriei Metalurgice, împreu
nă cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, a trecut Ia 
întocmirea unor variante de instruc
țiuni. Una din acestea, purtînd girul 
neoficial, consultativ, al Departamen
tului aprovizionării tehnico-materiale 
din Comitetul de Stat al Planificării, 
a fost transmisă tuturor furnizorilor 
și beneficiarilor. Potrivit acestor in
strucțiuni, consumatorii urmau să 
adreseze comenzi direct producători
lor, cum era și firesc și cum preci
zează, de altfel, legea contractelor 
economice. Procedindu-se astfel, au 
apărut însă unele fenomene care au 
pus pe producători în dificultate. 
Iată de ne-a spus, în această privință, 
ing. loan Dobrin, director comercial 
al Centralei siderurgice Hunedoara :

— Apariția unor instrucțiuni con
tradictorii a făcut ca din toată țara 
să pornească spre Hunedoara o ava
lanșă de comenzi, care s-au emis 
fără a se ține cont de nomenclatorul 
de produse fabricate în centrala 
noastră. Mai mult de 80 la sută din 
comenzi purtau precizarea că sînt 
„pro forma", adică informative pen
tru furnizor, beneficiarul rezervîn- 
du-și dreptul de a reveni ulterior cu 
precizări cantitative și dimensionale.

Alți beneficiari, cum ar fi, de 
pildă, întreprinderile din Centrala 
industrială de utilaj chtmic și pen
tru rafinării, au primit indicația de 
la consiliul de administrație să pra- 
gătească comenzile, dar să nu le 
emită, să aștepte... clarificări. O 
încercare de a pune ordine în 
vrafurile de comenzi s-a făcut la

Corneliu CARLAN 
Sabin IONESCU

(Continuare în pag a Il-a)
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'FAPTUL! 
DIVERS! 
Deocamdată, I 
presu
punere...

O excursie în împrejurimile • 
comunei natale Titești (Vîlcea) I 
i-a prilejuit lui Costel Popascu, | 
elev la liceul ..Nicolae Eălcescu" 
din Rimnicu-Vîlcca, o descoperi- I 
re arheologică. Pe o ridicătură I 
de pămînt, ascunsă sub ierburi, I 
a găsit o piatră de dimensiuni i 
puțin obișnuite pe care se afla I 
o inscripție. Anunțat despre a- | 
ceasta, un colectiv de specialiști 
a stabilit că este vorba de o in- I 
scripție chirilică, datînd din se- I 
colul al XlII-lea sau prima ju- • 
mătate a secolului al XIV-lea 1 
Un interes deosebit stîrncște însă I 
și movila pe care a fost desco- I 
perită piatra, primele cercetări * 
ducînd la concluzia că ea este I 
artificială. Să fie o mărturie I 
din vremea lui Seneslau, al că- ’ 
rui voievodat este plasat de is- I 
torici tocmai în această zonă ? I 
Deocamdată, este numai o pre- I 
supunere. Rămîne ca cercetările ■ 
ulterioare — arheologice și epi- I 
grafice — să dovedească sau'nu | 
temeinicia ei.

Chiar I
cu trenul?

„GOSPODINA" 
gătește pe... 
un foc de paie

Trenul de marfă 41805 înainta I 
cu prudentă între stafiile Caret I 
și Crițanl. Deodată, în mijlocul • 
timpului, a rămas pironit pe li- ■ 
nie. Vreo defecțiune tehnică f I 
se întrebau uimiți sătenii aflafi | 
prin apropiere. Nu. Mecanicul 
de locomotivă Ion Buda (de la I 
depoul C.F.R. Jibou). împreună I 
cu fochițtii Valentin Rusu si Bl- ’ 
viu Marian, pornise ne tarlalele I 
întreprinderii agricole de stat I 
Panic, la... „recoltat de cucuruz" ! I 
După ce au umplut sacii, i-au ■ 
dus la tren ți, pentru a scoate I 
„întîrzierea", au plecat mai de- I 
parte cu toată viteza. A tuns apoi 
in dreptul casei sale, situate I 
lingă linie, mecanicul a făcut | 
virit sacilor din tren. De data a- • 
ceasta insă n-au mai aiurit in i 
hambar. La operațiunea de des- I 
cărcare erau prezente organele | 
de miliție, anunțate din timp de . 
cei care văzuseră trenul oprit I 
în cimpie. Ața stind lucrurile. I 
celor trei li s-a schimbat ime- ’ 
diat „macazul".

Merele în 
construcții...

Pe rampa fabricii de. conserve I 
Băiculești (Argeș) dithva 'tone' • 
H» mere așteptau să intre în I 
l o,-«sul de fabricație. Intr-una I 
din zilele trecute, cind s-au dus I 
eă le ia în primire, recepționeni * 
aa rămas uimiți : merele dis- I 
păruseră sub un morman de că- | 
rămizi descărcate deasupra lor ’ 
Era o ispravă — de altfel, nu I 
singura — săvîrșită de construe- I 
torii întreprinderii de construe- I 
ții și montaje (pendinte de « 
M.I.A.), care încă din 1965 au ■ 
început o serie de lucrări de mo- I 
dernizare a fabricii și nici acum | 
nu se știe cînd le vor termina. . 
pentru că fiecare scadentă capătă I 
mereu (cu cită ușurință !) alte I 
termene. Nu cu mult timp îna- ’ 
inte descărcaseră o mare cânți- I 
tate de ciment peste niște stive I 
de lăzi goale. E drept că șantie- I 
rul dumnealor face casă bună > 
cu risipa. Dar este acesta un I 
motiv să păgubească și pe alții ? | 
Nu le ajung propriile pagube ?

Amenda 
cu bucluc I

Electrician la Centrul de re- I 
fele electrice Făgăraț, Otto Ge- | 
rulla a fost trimis nu de mult să 
verifice starea tehnică a instala- I 
țiilor interioare din comuna Mln- I 
dra (Brașov) Ajuns in locuința ■ 
Liviei Buzdugan, a descoperit o ■ 
prelungire „fără acte in regulă' 
și a inceput să-i inlocmească un | 
proces-verbal pentru o amendă, 
care — spunea el — poate să a- I 
jungă pină la 3MO lei. Dar, fire I 
generoasă, controlorul i-a oferit, 
pină la urmă, ți o posibilitate de I 
„a scăpa mai ieftin". Aceasta I 
insă — numai dacă ii va achita I 
pe loc 250 lei. A încasat banii ți, • 
intrucit nu emisese nici o chi- I 
tanță pentru ei, pină seara i-a | 
„decontat" la restaurant. Curind 
după aceea, amenda respectivi I 
avea să-i aducă 8 luni de in- I 
chisoare. •

...și-ar fi fost 1 
nuntă mare

Peste cîteva zile. Mitică Ne- I 
gru, contabil-șef al sectorului I 
de exploatare Tulnici (Vrancea), • 
urma să devină naș. Se hotărîse I 
să-1 cunune pe Constantin Mu- I 
gureanu, tehnician la ocolul sil- | 
vie din localitate. Odată luată . 
hotărîrea. a inceput să se ocupe I 
intens de pregătirile de nuntă. I 
Zilele trecute, totul era gata. Mai 
trebuia procurat doar vinul. Cu I 
ajutorul sortatorului gestionar I 
Vasile Zbîrciog. a scos din pă- • 
dure, fără forme legale (mare și ■ 
tăcută e pădurea 1) 9 mc de I 
bușteni de fag. care au fost tri- | 
miși pe adresa C.A.P. din co- 
muna Tudor Vladimirescu (Ga
lați). Tn schimbul acestora, tot | 
fără forme legale, au luat dru- 1 
mul spre Tulnici 1 000 litri de | 
vin. Dar ghinion. Butoaiele au I 
ajuns la o destinație unde au I 
fost sigilate. Acum se fac pre- . 
parativele de rigoare. Dar pentru I 
o altă „nuntă".

Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU ■ 

cu sprijinul corespondenților I 
I „Scînteii" ’

începem rîndurile de față prin a 
reaminti un fapt îndeobște cunos
cut : apariția magazinelor „Gospo
dina" a fost determinată de cel pu
țin doi factori cu importanță indis
cutabil majoră : ușurarea unor 
munci casnice — migăloase și gre
oaie — și reducerea la maximum a 
cantității de timp pe care gospodi
nele îl .sacrifică în fiecare zi. 
Nu credem că mai este ne
cesar să insistăm asupra oportuni
tății acestor tipuri de unități co
merciale și nici să punem în discu
ție extinderea, în funcție de cerin
țe, a rețelei comerciale alcătuite din 
magazinele „Gospodina". Vom in
sista insă asupra felului în care a- 
ceste tipuri de unități s-au integrat
— și cu ce rezultate — în rețeaua 
de.servirli populației.

Pe strada 7 Noiembrie din Bra
șov am făcut cunoștință cu o „Gos
podina" care-și merită cu prisosin
ță numele. Aici, toată ziua e un 
continuu du-te-vino. Nu ne-a fost 
greu să înțelegem ce anume ali
mentează această atracție. In vitrina 
de prezentare, dar mai ales în cea 
frigorifică, zeci de semipreparate 
proaspete, abia aduse din laborato
rul carmangeriei, ii îmbie pe cum
părători. Am aflat că această uni
tate ajută numeroase gospodine 
să prepare rapid și ieftin o masă 
gustoasă și consistentă oferindu-le
— în sortimente bogate —1 speciali
tățile ei : sarmale în foi de varză 
și foi de viță, perișoa-e cu mărar, 
ardei și dovlecei umpluți, chiftele, 
pîrjoale, șnițele, salate si tot felul 
de sortimente în aspic. Alături de 
preparatele din carne și legume, 
„Gospodina" de aci oferă cliente
lei sale și o bogată gamă de pro
dusa de patiserie, preparate în la
boratorul propriu. Nu lipsește nici
odată din vitrină ,.specialitatea ca
sei" — rulada cu urdă, preparată 
după o rețetă proprie a șefei de u- 
nitate.

— Sînt. căutate preparatele uni
tății dv ?

— Vindem zilnic marfă în valoare 
de aproximativ 6 009 lei — ne spu
ne responsabila Sttzana Mihu. tn 
anumite zile — vinerea și sîmbăla, 
cînd primim comenzi pentru acasă 
și pentru mese organizate — desfa
cerea ajunge chiar pină la 10— 
15 000 lei (cit la un restaurant de 
mărime obișnuită — n.n.).

Prin urmare, atunci cînd există 
interes și inițiativă, cînd profilarea 
unei unități nu se face numai de 
dragul de a se raporta „evenimen
tul" forurilor ierarhice, ci pentru a 
răspunde unor cerințe sociale, lu
crurile rp desfășoară !n condiții ab
solut nn-mni» și profită de ele — in 
egală măsu-ă — și alimentația pu
blică și cetățenii.

Dar numai cu o singură floare — 
și unitatea citată este, intr-adevăr, 
o floare-, rară — nu se face... co
merț la „Gospodina". Aducem cu
venitele explicații avînd ca exem
plu alimentația publică din Capi
tală — locul de unde a fost lansată 
ideea creării unor astfel de unități. 
T.A.P.L. București a pornit la 
drum, la început, cu... dreptul. In 
1967 au fost înființate trei unități
— pe Academiei. C.A. Rosetti și 
Splaiul Independenței. Tot atunci 
s-a stabilit ca fiecare j a P.L. — si 
sint 18 la număr — să deschidă cite

o unitate „Gospodina" reprezenta
tivă. Cei care răspund însă de des
tinele alimentației publice au uitat 
repede promisiunile făcute. Este 
adevărat că au mai apărut două u- 
nități „anexe" (una la restaurantul 
„Feroviarul" și alta la restaurantul 
„Mărășești"), care — spre a nu-și 
dezminți denumirea — oferă rare
ori cite două-trei semipreparate, cu 
care să se poată încropi micul de
jun sau un prînz.

Unde sînt atunci „Gospodinele" 
veritabile ? Pe Academiei sîn- 
tem anunțați că ..unitatea se află în 
renovare" de mai mult timp. (Nu 
era oare mai bine ca această ope
rație să se facă vara, cînd — știe 
toată lumea — „Gospodina" e mai 
puțin solicitată ?) Pe Splaiul Inde
pendenței, în loc de „Gospodina", 
am făcut cunoștință cu un fel de... 
cantină de cartier. In vitrina „Gos
podinei" de pe strada C. A. Rosetti, 
la ora 11. bătea vîntul : nu se gă
sea în vînzare nici măcar un singur 
semipreparat...

Directorul comercial al T.A.P.L.- 
Bucuresti, Victor Marinescu, ne pu
ne in față supremul argument : ne 
vorbește despre „mutarea centru’ui 
de greutate" al unităților „Gospo
dina" din... alimentația publică (1?) 
în rețeaua O.C.L. AUmentara, care 
are posibilitatea — zice domnia-sa 
— de n ..crea imltăt.i în t^te punc
tele solicitate a’e orașului".

Deci să căutăm „Gospodina" nu 
în unitățile proprii ale alimentației 
publici care inițial trebuiau să fio 
„reprezentative", „etalon", ci în re
țeaua O.C.L. Alimentara. Fie 1 I- 
deea unei cooperări între T.A.P.L. 
și O.C.L. Alimentara ar putea fi 

,bună. Pentru că. în fond, pe cum
părător nu-1 interesează ce hram 
poartă unitatea, de tinde se apro
vizionează cîtă vreme găsește a- 
co’o tot ce dorește. Dar ce a rezul
tat din cooperarea T.A.P.L. și a 
O.C.L. ? Doi „munți" s-au bă
tut de pomană în capote. Mai 
exact ■ reprezen‘anții alimenta
ți»! oublice o țin sus și tare că 
Trustul are o bază de producție 
puternică și că ooate livra zilnic 
unităților „Gospodina" din O C.L. 
peste 6') de sortimente. Pe cfnd re- 
prez»ntantii O.C.L. Alimentara sus
țin că T.A.P.L. îi lasă cu vitrina 
goală, tocmai cînd le e lumea mai 
dragă 1

Cine are dreptate ? Vizităm in 
continuare cîteva unități și consta
tăm că adevărul se află undeva la 
mijloc. Vitrina frigorifică proprie a 
magazinului cu autoservire de pe 
strada Crist'an Tell din Piața Am- 
zel, de pildă e Încărcată eu tot te
lul de semipreparate : carne tocată 
amestecată dietetică si nedietetică, 
piftie, chiftele, tot felul de- salate, 
produse in aspic, pește prăjit și 
cherci etc , .

— tn fiecare zi e aprovizionată 
asa de bine „Gospodina" dv. ? — 
îl întrebăm pe Dumitru Romanov, 
șeful acestui raion.

— Dacă facem comenzi — da.
Vizităm și-o altă unitate — ma

gazinul alimentar cu autoservire 
din Piața Tancului. Căutăm din ochi 
raionul „Gospodina", dar raionul în 
care ar fi trebuit să găsim etalate 
din belșug semipreparatele de bucă

tărie — atît de solicitate de cum
părători — era reprezentat prin- 
tr-o... cratiță cu varză acră, pudrată 
cu boia de ardei I La „Bitolia", la 
„Comaliment", la alte multe maga
zine din centrul Bucureștiului, dar 
mai ales la cele din cartierele înde
părtate ale orașului — cu mici ex
cepții — situația e asemănătoare. 
Să cercetăm spre exemplu, nota de 
comandă din ziua raidului a „super- 
magazinului" din Drumul Taberei. 
„Gospodina" era aprovizionată in 
total cu 20 de kg de semipreparate. 
Să facem un calcul sumar : dacă 
toate cele 60 de sortimente pe care 
le oferă T.A.P.L. ar fi fost coman
date, magazinul ar fi fost aprovi
zionat cu cite 333 de grame din fie
care...

Responsabilii și șefii responsabili
lor de la T.A.P.L., I.A.P.L. 
și O.C.L. justifică cu „argumen
te" de telul următor această 
anomalie : „unitățile „Gospodina" 
n-au prins", „nu reușesc să-și cîș- 
tige clienții". „nu sint prea renta
bile", „nu pot funcționa in toate 
anotimpurile"... Dar cum să poată 
fi rentabile magazinele „Gospodi
na", cum să poată fi cunoscute și 
apreciate, dacă nu se bucură de o 
aprovizionare corespunzătoare, dacă 
nu asigură preparate și semiprepa
rate de bună calitate, dacă nu sint 
dotate și modernizate pentru a pu
tea păstra produsele în condiții 
corespunzătoare pe timp mai înde
lungat, dacă nu corespund scopului 
pentru care au fost create ?

Ce se intimplă în realitate ? E- 
xistă un cerc vicios : T.A.P.L. iși 
aduce aminte de unitățile „Gospo
dina" proprii în special in „Luna 
preparatelor culinare". In această 
lună se face o adevărată demonstra
ție de ce s-ar putea oferi și-apoi, 
incet, încet, totul intră in „normal": 
„Gospodinele" devin un fel de bufet 
de incintă ! E normal ca. în aceste 
condiții, chiar și sortimentele exis
tente să nu prea fie solicitate. Uni
tățile O.C.L. manifestă și ele des
tulă rezervă : pe de o parte, dato
rită preparatelor care nu sint de 
bună calitate și în sortimentele ce
rute, pe de alta — datorită faptului 
că nu sint dotate cu utilaj comer
cial și cu personal pentru deservi
rea raioanelor respective. In multe 
locuri — datorită acestor cauze — 
„Gospodina" a devenit o... povară, 
un fel de cenușereasă a comerțu
lui. Există sau nu vreo soluție pen
tru a se ieși din impas ? Da, există I 
Cu condiția ca organismele comerțu
lui să ințeleagă rațiunea pentru care 
au fost create unitățile „Gospodina" 
și să ia măsuri pentru ca ele să de
vină un sector cu adevărat puternic 
al deservirii populației — și nu o 
apariție meteoritică, in funcție de 
bunăvoința unui director sau al- 1 
tuia. Omul modhrn. aflat per- 

' măhent in „criză de timp", simte 
nevoia să se adreseze tot mai mult 
unor servicii cu caracter social. U- 
nitățile „Gospodina", dacă ar fi bi
ne organizate, ar putea deveni veri
tabili piloni ai acestor servicii. Iată 
de ce cumpărătoarele așteaptă ca 
forurile in drept să repună „Gos
podina" în drepturile care i se cu
vin.

C. PRIESCU 
G. GRAURE

Din noua arhitectură a orașului Bistrița Foto : S. Cristian
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teatre
șapte ori șapte : EXCEL- 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
AURORA — 9; 11,15; 13,30;
18; 20,15, TOMIS — 9;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.

0 UNITATE CU fl Al LARGĂ DE DESERVIRE INDUSTRIALĂ
Printre întreprinderile bucu- 

reștene aparținînd Ministerului 
Industriei Ușoare se află și o 
unitate — mai puțin cunoscută 
— dar care acoperă prin produ
sele sale și instalațiile de de
servire un cîmp larg de nece
sități industriale. Este vorba de 
„A.M.I.T.", fabrică de accesorii 
mecanice pentru ramura textilă.

An de an. întreprinderea și-a 
conturat tot mai mult preocu
pările în direcția fabricării unei 
variate game de utilaje și pie
se de schimb pentru industria 
textilă, de mijloace mecamzate 
și automatizate pentru lucrările 
de depozitare și transport al ma
teriilor prime și materialelor u- 
tilliate in această ramură eco
nomică, Referindu-se la aria 
largă de produse realizate aici, 
inginerul Nicolae Pavel, direc
torul unității, ne relata :

— Instalațiile de suflat și aspi
rat scamă, panourile de coman
dă pentru semnalizare și auto

matizare in industria textilă pe 
care le producem și altele sint 
— duDâ aprecierile beneficiarilor 
noștri — concepute și fabricate 
la nivelul produselor similare 
din străinătate. Nu-i deloc în
tâmplător că tocmai asemenea 
dotări tehnice moderne le rea
lizăm' șl în cooperare cu firme 
de prestigiu din străinăta
te. Aș mai completa subli
niind că instalația de suflat J 
aspirat scamă se poate adap‘a 
la toate tipurile de mașini de 
filat cu inele din zestrea tehni
că a filaturilor noastre de bum
bac. contribuind ca acestea să 
obțină fire de calitate sup» 
rioară și la un preț de cost 
redus. Totodată, utilizarea in
stalației aminttte servește si 
la mai buna întreținere a cură
țeniei din secțiile productive. 
In ceea ce privește cele
lalte sortimente o? care le rea
lizăm — panourile de comandă, 
pentru semnalizare sl automati

zare — și acesteaxsint fabricate 
din materiale asiniilate in țară. 
Întrunind de asemenea aprecieri 
pozitive din partea beneficiari
lor.

întreprinderea mai confecțio
nează în mod curent pentru in
dustria ușoară o serie de piese de 
schimb și subansamble pentru 
utilajele in funcțiune, precum 
și unele lucrări de modernizare 
a instalațiilor care pot fi între
buințate și adaptate necesități
lor producției de mare randa
ment. garantînd în acest sens 
buna lor funcționalitate.

La recentele contractări de 
utila ie. întreprinderea bucureș- 
teann a prezentat noi produse, 
intre care benzi cu eclise pen 
t.ru procesul tehnologie din in
dustria sticlei, utilaje specifice 
fabricilor de cauciuc, mașini cu 
cilindri pentru uscarea țesături
lor după tratamentele umede de 
finisare și altele.

A. GOLIANU
I

(Urmare din pag !)

D.G.A.D. din Ministerul Industriei 
Metalurgiei cu sprijinul ministere
lor interesate, dar o simplă însumare 
a cererilor de metal a dus la un 
total de-a dreptul exagerat, care de
pășea cu circa 50 Ia sută resursele.

— Ne-a surprins foarte mult fap
tul că o serie de beneficiari poten
țiali n-au citit rum trebuie Legea 
contractelor economice — afirma tov. 
Gheorghe Antoniu, director adjunct 
in Ministerul Industriei Metalurgice. 
Ei au crezut, probabil, cji acum pot 
să ceară orice cantități de metal, 
totul depinzind in ultimă instanță 
de modul în care se înțeleg cu fur
nizorul. Așa se explică de ce un nu
măr mare de comenzi nu erau cit 
de cit Însoțite de un calcul de fun
damentare realist, din care să re
zulta cît mai exact care sînt cu ade
vărat necesitățile lor.

Așa .stjnd lucrurile. Ministerul In
dustriei Metalurgice a abandonat tot 
ce s-a făcut pină atunci și a emis 
alte instrucțiuni. S-a consumat astfel 
inutil munca a zeci și sute de oa
meni pentru întocmirea, emiterea și 
analiza unor comenzi devenite in 
cele din urmă hîrtii fără nici o va
loare. iar perfectarea contractelor 
economice s-a amînat din nou. P.- 
baza noilor instrucțiuni, s-a trecut la 
întocmirea balanțelor la sortimentele 
globale de metal, adică s-a încercat 
punerea de acord a resurselor cu 
nevoile consumatorilor. Cum s-a pro
cedat ? Direcțiile specializate în ac
tivitatea de aprovizionare și desfa
cere din ministere au cerut centra
lelor industriale subordonate și aces
tea la rîndul lor întreprinderilor 
să-și precizeze necesarul do metal 
pe pozițiile globale din planul de

aprovizionare. Deci iarăși un carusel 
de hîrtii.

După elaborarea balanțelor. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și alte ministere beneficiare 
au venit in unele cazuri cu cereri 
suplimentare pentru că, la rîndul 
lor, au fost influențate de unele 
centrale industriale nemulțumite de 
nivelul care le-a fost alocat și care 
nu corespundea cu nevoile lor reale.

Tot ace?it șir de neînțelegeri, de

plicabil de ce a fost abandonată toc
mai acum, cînd nnile reglementări 
o favorizează ș! o impun.

Oare situația negativă pe care am 
prezentat-o in legătură cu perfec
tarea desfacerii metalului pentru 
producția anului viitor — și care a 
dus la întîrzierea contractărilor — 
putea fi evitată ? Fără îndoială că 
da, cu toate dificultățile inerente 
unui sistem de lucru totalmente 
nou.

• De 
SIOR 
20,45, 
15,45;
11,15; . .................................................
• Mayerling (ambele serii): DA
CIA — 8,45—20 în continuare.
• Petrecerea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE

9:

15,30; 17,45

Cara- 
ești

An-

• Opera Română : Seară de ba
let Gershwin — 19,30.
0 Teatrul de operetă : Secretul 
iui Marco Polo — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Studio) : Cine 
tu ? — 20.
0 Teatrul de comedie : Cher 
toine — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) î Pu- 
ricele în ureche 2?.
0 Teatrul Mic : Doi pe un ba
lansoar — 16; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Rebelul — 19.30; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră 
- 20.
0 Teatrul ’ „lop Creangă" : 
teiaș gîscarul — premieră 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str.
Academiei) : Strop de Rouă-bro- 
tăcelul — 17.
0 Teatrul evreiesc de stat: Lum- 
pacius Vagabundus — 19,30.
0 Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri" din Iași (la Sala Pala
tului) : Catihețit de la Humu- 
lești — 15; (la Teatrul Giulești): 
Noaptea Iguanei — 20; (la sala 
Comedia a Teatrului National 
..I. L. Caragiale") : Tartuffe - 
20.
0 Teatrul satiric muzical 
Tănase" 
dina „Cărăbuș** - 19,30;
din Calea Victoriei nr. 174) : Se
natul Lunii — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie
,,Ion Vasil eseu** : Floare de
cactus — 19.30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala din str. Lipscani): 
Pe aripile rapsodiei — 20.

Bu- 
Mă-

20.

Ma-
16.

„C
(sala Savoy) : La gră-

(sala

cinema

• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20.15, FEROVIAR -
9, 12,30; 16; 19,30, GLORIA -
9,45: 13: 16.15: 19,30.
• Medicul de la asigurări î LU
CEAFĂRUL - 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21. FAVORIT - 10; 12.30; 
15; 18. 20.15.
• Cadavrul viu : CAPITOL — 
9,30: 12,30: 16,30; 20.
• Sechestru de persoană: BUCU
REȘTI - 8,30: 10.30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Ultimul mohican: FESTIVAL
- 8,45; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21,
MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9,15;
11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30.
• Valea păpușilor : VICTORIA
- 8.45; 11.30; 14,30; 17,30; 20,15.
• în arșița nopții î CENTRAL —
8,45; 11; 13,30; 16: 18,30;
GRIVIȚA - 10,30; 16; 18,15
• în umbra coltului î
- 9—16 în continuare
20.30.
• Program de desene
pentru copii : DOINA 
e Anul trecut la 
DOINA - 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20.30.
• Pescarul din Louisiana — 10;
12; 14.15; Vrăjitorul din Oz — 
16,30; 18.45: Peripețiile bravului
soldat Sveik (seriile I, II și
- 21: CINEMATECA (sala 
nion).
• Renașterea, Vera Kirova, 
cheta de argint. Spre soâre 
răm, Minivoiei, Triunghiul 
formanței : TIMPURI NOI 
9—21 în continuare.

20.30,
20.30.

LUMINA 
; 18,15;

animate 
10.

Marienbad :

III)
U-

Ra- 
2bu- 
per-

oonstructoare de mașini nu și-au 
nominalizat producția și nici nu 
dispun de documentația necesară 
pentru toate produsele pe care le 
vor fabrica, deci nu-și pot întocmi 
un necesar fundamentat de metal 
pe sortimente și calități.

La Uzina de pompe din Capitală, 
de pildă, la data investigațiilor pro
ducția nu era asigurată prin co
menzi, pentru primul semestru din 
1971, decât în proporție de 85 la

PtRfECTAREA CONTRACIEIOR ECONOMICE
reveniri și șovăieli păgubitoare in 
această etapă hotăritoare pentru 
echilibrarea resurselor cu consu
mul de metal denotă ignorarea spi
ritului legii contractelor economice, 
a atribuțiilor statutare ale centralelor 
industriale, a faptului că balanțele 
trebuie perfectate- in urma consul
tărilor directe, nemijlocite între pro
ducători și consumatori. Din acest 
punct de vedere, pare paradoxal, dar 
s-a făcut un pas înapoi față de anul 
trecut, cind. in ramura construcțiilor 
de mașini, de pildă, s-a acordat 
dreptul centralelor industriale de a 
intra in contact direct cu coordona
torii de metal, ministerul urmînd a 
interveni numai pentru solutionarea 
unor litigii nrecontractuale. Rezul
tatele unei asemenea modalități de 
colaborare au fost bune și este inex-

— Nu există nici un temei în a 
nu acorda centralelor siderurgice 
competențele și dotarea necesară, 
pentru a intra în relații directe cu 
beneficiarii — ne-a spus tov. Mircea 
Pîrjol, consilier in Comitetul de Stal 
al Planificării. Dar s-a d’scutat prea 
mult și ineficient, iar eliminarea 
spiritului rutinier .iu s-a făcut cu 
curaj, din rădăcină.

Desigur, nu putem șterge cu bure
tele greșelile care s-au făcut pină 
acum. Analiza lor va trebui să fie 
baza de pornire pentru profilarea 
soluțiilor optime în desfacerea pro
ducției de metal. Ceea ce se impune 
însă cu pregnanță in prezent este 
urgentarea perfectării contractelor 
pentru anul viitor. Din cite am 
constatat în cursul anchetei noas
tre, însă, majoritatea unităților

sută, iar pe întregul an — de numai 
60 la sută. Totuși, în acel moment. 
Centrala industrială de utilaj chimic 
și pentru rafinării transmisese deja 
specificațiile de metal pentru semes
trul I. inclusiv pentru uzina de 
pompe. Pe ce bază au fost ele deter
minate ? Există garanția că aceste 
specificații reprezintă. într-adevăr, 
nevoile întreprinderilor din subordi- 
nea centralei ? Iată, așadar, că be
neficiarii au partea lor de răspun
dere in definitivarea unor obligații 
contractuale reciproce. Pentru că, in 
situația că necesarul transmis nu 
este bine justificat, potrivit cu ce
rințele producției, el poate da naș
tere unor îndelungi litigii post-con- 
tractuale, care nu sînt de dorit și 
care pot deregla mecanismul pro
ducției.

BUZEȘTI

BUCEGI — 
io;

20.
• Greșeala regelui 
15.30; 18; 20,30.
• 100 de carabine
10; 15,30; 18; 20,30, ARTA 
15,30; 18; 20,15.
• Dragoste și viteză : UNIREA 
— 15,30; 18; 20.
o La nord 
LIRA — 16.
• Impostorii
• Dreptul de a te naște
MUL SĂRII -.................
• Intilnirea :
15,30; 17.45; 20,

prin Nord-Vest :

LIRA 20.
: DRU- 

15,30; 18; 20,30. 
FERENTARI

CRÎNGAȘI

POPULAR -
• Sentința : 
15,30 ; 18; 20,30,

20.30.

15,30: 18; 20,15.
0 Hibernatus : GIULEȘTI —
15,30; 18; 20.30, MIORIȚA — 10:
12.15: 15: 17.30; 20.
a Jandarmul se însoară i co-
TROCENI — 15.30: 17,45: 20,

și extaz : VOLGA

15.30; 18; 20,15.
FLOREASCA -
FLAMURA - 16;

18,15:
• Agonie 
15,30: 19.
• Tigrul t
20.
A Această 
11; 15.30:
• Patricia și 
- 16: 18: 20.
• întoarcerea doctorului 
FLACĂRA - 15,30: 18:

Vînătorul de căprioare :
TAN - 15.30: 18: 20.15.
• Vîrsta ingrată î RAHOVA 
15,30: 18: 20,30 
«i Păsările : 
15,30: 18.
• Hei, tu ! t PROGRESUL - 20.

VIITORUL 16; 18

femeie : MOȘILOR 
18; 20,15.

muzica

t V

MUNCA

Mabuse 
20,15.

VI-

PROGRESUL

PROGRAMUL I

18,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiunea in limba maghiară. Din 
cuprins : _ 
Andrăs Jănos.
rene, 
realizat de Iosif Popa. • Muzică 
populară. Cîntă Madarăs Gâbor. 
18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 18,50 Mult 
e dulce și frumoasă. Emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri — e- 
misiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Film 
serial : Noile aventuri ale lui 
Huckleberry Finn. 20,25 Box : Fi
nalele campionatelor naționale, 
înregistrare de la sala Floreasca. 
21,20 Ancheta socială. „Candidați 
de profesie" Investigație prin
tre tineri absolvenți de liceu care 
nu au reușit la examenul de ad
mitere în facultăți. 22,10 Tele- 
glob : Tașkent. Reportaj realizat 
de Manase Radnev și George 
Pascaru. 22,30 Poșta TV de Ion 
Bucheru. 22.45 Telejurnalul de 
noapte. 23,00 închiderea emisiunii 
programului I.

• Tableta de joi de 
• Imagini biho- 

Montaj de microreportaje

PROGRAMUL II

20.00 Concert simfonic. Orato
riul „Creațlunea“ de Tosef Haydn 
— partea I, în interpretarea Or
chestrei simfonice și a Corului 
Radioteleviziunii. Dirijor Igor 
Markevitch. 20,50 Univers XX — 
emisiune de știință. „Lumea ro
boților". Invitații emisiunii : 
prof. dr. Edmond Nicolau și dr. 
Robei t. Floru. Prezintă ing. D. 
Cucu. 21,25 Buletin de știri. 21,35 
Istoria 
ne, cu 
Doina 
tîlnire 
șaptea 
lui D. 
derea emisiunii programului II.

filmului. în prima emisiu- 
titlul „Filmul — o artă“, 

Boeriu vă propune o fn- 
cu pionierii celei de-a 
arte. în prezența criticu-
I. Suchlanu. 23.00 Tnchl*

Cîteva concluzii se desprind din 
investigațiile anchetei noastre. Pe de 
o parte perfectarea contractelor de 
desfacere, respectiv de aproviziona
re cu metal, a întirziat excesiv de 
mult timp mai ales din cauza spiri
tului rutinier, nerenunțării în tota
litate la practicile birocratice din 
anii trecuți. De aceasta se fac vi
novate atit Ministerul Industriei Me
talurgice, cît și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și celelalte 
ministere consumatoare de metal, 
pentru că n-au știut să găsească 
modalitățile cele mai potrivite de a- 
plicare a Legii contractelor econo
mice. Pe de altă parte, în fundamen
tarea necesarului de metal, uzinele 
constructoare de mașini continuă să 
apeleze la criterii aproximative, la 
norme de consum globale, ceea ce nu 
este de natură să garanteze realis
mul programelor de fabricație a me
talului și să preîntîmpine numeroa
sele restructurări ale acestor progra
me pe parcursul desfășurării con
tractelor economice Evident, o răs
pundere are si Departamentul apro
vizionării tehnico-materiale din 
C.S.P.. care nu a Intervenit suficient 
pentru a clarifica numeroasele pro
bleme apărut» în relațiile dintre 
furnizorii și beneficiarii de metal.

Important este în momentul de 
față ca uzinele și centralele indus
triale consumatoare de metal să in
tre cit mai repede în legătură cu u- 
zlnele și combinatele siderurgice 
pentru urgentarea încheierii contrac
telor economice. Cu cît aceste con
tracte vor ft perfectate mai repede, 
cu cît ele vor ti elaborate în confor
mitate cu necesitățile reale ale fa
bricației. cu atît se vor crea premise 
mai sigure producției viitoare, înde
plinirii sarcinilor de plan.

Un os-aș
iese din 

anonimat
Cu exact 30 de ani în urmă, 

prefectul de Rimnic adnota 
după cum urmează un raport al 
serviciului tehnic, care se ocupa 
de perspectivele dezvoltării ur
banistice : „Nu văd de ce s-ar 
construi în Rimnic. Nici între
prinderi nu sînt, nici proprie
tarii nu sînt dispuși să stea in 
oraș". Aceste cuvinte explică o 
mentalitate bine cunoscută a 
vechilor edili, cît și cauza tristei 
realități a subdezvoltării multor 
localități ale țării. Nu este de 
mirare că întregul rost econo
mic al unui oraș s-a învîrtit 
zeci de ani în jurul unei făbri- 
cuțe de. țigări. Doar după eti
cheta pachetelor mai aflau de 
existența lui cetățenii din alte 
părți. De la acest prag foarte 
coborit a început edificarea so
cialistă a orașului „fără apă" și 
„fără canalizare".

Astăzi, cînd vreun turist află 
aceste amănunte, li vine greu 
să le dea crezare, căci ritmul în 
care se dezvoltă Rimnicul Să
rat a șters definitiv urmele 
prelungitei stagnări de odinioa
ră. Orașul are o industrie : fa
brica de confecții de aici este 
binecunoscută atît in țară, cit 
și peste hotare ; întreprinderea 
de regenerare a uleiurilor pla
sează localitatea pe orbita chi
miei ; noile construcții ale _ în
treprinderii pentru industriali
zarea cărnii vor găzdui produc
ția a milioane de cutii de con
serve pe an ; se află în con
strucție și fabrica de frîne și 
garnituri de etanșare, care va 
oferi o ocupație de înaltă spe
cializare pentru 10 la sută din 
populație. Viitorul va adăuga 
alte și alte obiective industriale 
zestrei orașului.

Acum, în acești ani, fața așe
zării se schimbă. Iată, de pildă, 
locuințele : în doi ani, 1 200 de 
oameni s-au mutat in locuințe 
noi. Cîteva cartiere și-au găsit 
de pe acum rostuiri moderne în 
planurile de sistematizare, iar 
altele le urmează. La capitolul 
realizărilor edilitare s» înscriu 
evenimente inedite : darea în 
exploatare a rețelelor de apă și 
canalizare. O conductă de aduc- 
țiune, lungă de 8 km, va fur
niza orașului apă tocmai de la 
Voetin. La săparea celor 6 500 
ml <de șanțuri au participat pes
te 10 000 de locuitori ai orașului. 
Lucrările de canalizare — cu- 
prinzînd, In prima etapă, 3,2 km 
de conductă principală, cu ra
cordurile respective și o stație 
modernă de epurare — sint in
tr-un stadiu avansat. La acest 
bilanț se pot" adăuga cei 9 500 
mp de trotuare asfaltate. cei 
3 000 mp de pavaje — străzi, 
realizați doar în cursul ultime
lor 6 luni. Apoi, o școală nouă, 
de 16 clase, ca și modernizarea 
școlilor din dpuă cartiere, ca și 
importantele modernizări ale re
țelei comerciale a orașului. Pe 
planșetele arhitecților se află în 
prezent proiectul cinematografu
lui de 500 de locuri pe care rîm- 
nicenil îl așteaptă cu interes. Pri
mul secretar al comitetului oră
șenesc P.C.R., primarul orașului. 
Vasile Marcu, ne spunea că im
portantele realizări edilitare a- 
mintite aici nu ar fi fost de con
ceput fără participarea cetățeni
lor. Este o realitate demonstrată 
de cele 900 000 ore muncă patrio
tică, executate în acest an.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul^ „Scînteii"

Muzeul județean
„Dîmbovița" se extinde

în vederea extinderii sale, 
prin crearea unei noi secții 
de istorie moderna și contem
porană, Muzeul județean 
„Dîmbovița" din orașul Tîr- 
goviște (strada Justiției, nr. 
3—5), achiziționează docu
mente, fotografii, steaguri, 
pancarte, afișe, ștampile, le
gitimații, insigne, publicații, 
corespondență, desene, me
dalii și orice alte acte sau 
obiecte personale legate de 
istoria organizațiilor Partidu
lui Comunist Român, și ale 
mișcării socialiste, revoluțio
nare șj democratice din jude
țul Dîmbovița. în afară de a- 
chiziții, muzeul dîmbovițean 
primește donații, aducînd și 
pe această cale mulțumiri tu
turor celor care vor contribui 
la îmbogățirea colecțiilor 
sale

t.ru
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ÎNCHEIEREA vizitei tovarășului &
NICOLAE CEAUȘESCU IN R.S.F. IUGOSLAVIA

La Bled, în peisajul 
pitoresc

al Alpilor Sloveni
După încheierea cu succes a fruc

tuoaselor convorbiri româno-iugo- 
slave, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au făcut o vizi
tă în cîteva pitorești localități 
montane din Alpii Sloveniei.

Șoseaua șerpuiește în parntă, în 
mijlocul unui peisaj de o rară fru
musețe, dominat in depărtare de 
faimosul pisc Triglav, a cărui în
treită creastă se profilează la ori
zont, . desprinzîndu-se din pîcla 
subțire, ca desenată de un penel 
iscusit. E o zi în care soarele își 
revarsă lumina și căldura cu o 
neobișnuită dărnicie pentru aceste 
locuri. Gazdele relatează că un a- 
semenea splendid început de no
iembrie nu a mai fost pe aceste me
leaguri de cîteva decenii.

Deasupra șoselei, pe o mare pan
cartă, ca un frontispiciu al intrării 
în localitatea Bled, citim inscripția 
„Dobro doșli!“ („Bine ați venit!“).

Pe străzile acestui încîntător cen
tru climateric, cu numeroase hote
luri moderne, cu parcuri strălucind 
de bogăția cromatică a toamnei, 
centru vizitat de un mare număr 
de excursioniști în toate anotimpu
rile anului, au ieșit în întîmpinare 
numeroși localnici și turiști. Ei au 
făcut o caldă primire celor doi pre
ședinți, exprimîndu-și prin urale, 
aplauze, semne cordiale, sentimen
tele de vibrantă prietenie față de 
poporul român vecin și prieten, cal
da prețuire pentru distinsul și sti
matul oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este vizitată cetatea-muzeu din 
Bled, monument istoric a cărui con
strucție s-a desfășurat de la începu
tul secolului al XI-lea pînă în se
colul al XVIII-lea și considerat 

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă 
adresez, încă o dată, mulțumiri călduroase pentru primirea cordială și 
ospitalitatea desăvîrșită de care m-am bucurat în timpul vizitei de priete
nie în frumoasa dv. țară. „

Sînt profund convins că rezultatele rodnice ale convorbirilor pe care 
le-am purtat vor contribui la întărirea și dezvoltarea relațiilor de stimă, 
prietenie și colaborare dintre țările și partidele noastre. în folosul po
poarelor român și iugoslave, în interesul cauzei păcii și socialismului.

Transmitem popoarelor iugoslave prietene, Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și dv. personal, tovarășe președinte, urări de noi succese în 
construcția socialistă și înflorirea țării dv.

NICOLAE CEAUȘESCU
(De Ia bordul avionului)

Locuitorii orașului Bled întîmpină cu căldură și simpatie pe înalfii oaspeți

drept unul dintre cele mai impresio
nante vestigii din trecutul Sloveniei. 
De pe o platformă înaltă poate fi 
admirată priveliștea grandioasă a 
lacului montan Bled, format cu mi
lenii în urmă prin topirea unor 
ghețari care dominau odinioară a- 
ceste locuri. Oglinda vastă a lacu
lui răsfrînge cu superbe irizări lu
mina. solară, oferind privirilor un 
decor spectaculos, în care frumu
sețea naturii servește drept fundal 
originalei simbioze dintre masivele 
Edificii istorice și zveltele con
strucții contemporane.

Pe platoul din fața muzeului, a- 
sistăm la un moment emoționant, 
își face apariția un grup de tinere 
și tineri în costume naționale slo
vene, care, în semn de omagiu, o- 
feră celor doi președinți garoafe 
purpurii, simbolizînd căldura senti
mentelor de prietenie ce unesc po
poarele noastre. Apoi, tinerii înfă
țișează o frumoasă tradiție popu
lară din partea locului: dansul de 
nuntă al miresei și al mirelui, pre
cum și un șir de alte cîntece și dan
suri care aduc cu ele prospețimea 
folclorului sloven. în încheiere^ în- 
tr-o atmosferă destinsă, de bună 
dispoziție, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito se 
fotografiază în mijlocul grupului 
de tineri.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito semnează în Cartea 
de onoare a muzeului.

La. plecare, tinerii îi însoțesc pe 
cei doi președinți cu cîntece, ovații 
și aplauze.

Bledul, această splendidă chinte
sență peisagistică a frumuseților 
Carniolei slovene, a oferit oaspeți
lor prilejul unei vizite bogate în 

impresii plăcute. Vizita la Bled, 
primirea cordială făcută președinte
lui Ceaușescu de locuitorii orașului 
Kranj, atmosfera generală este ca
racterizată de satisfacția pentru re
zultatele convorbirilor desfășurate 
aici, convorbiri care au marcat noi 
jaloane în dezvoltarea multilatera
lei colaborări dintre partidele și 
popoarele României și Iugoslaviei.

PLECAREA

SPRE PATRIE
(Urmare din pag. I)

tinuu legăturile tradiționale de 
prietenie, spre binele socialismului 
și al păcii, prețuirea profundă pen
tru conducătorul partidului și sta
tului nostru.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de preșe
dintele Iosip Broz Tito. Au fost 
prezenți Stane Dolanț, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Franț Popit, președintele 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Slovenia, Serghei 
Kraiger, președintele Skupștinei 
Republicii Socialiste Slovenia, 
membru al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Du- 
șan Gligorievici, membru al Ve- 
cei Executive Federale, Iakșa Pe- 
trici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile, externe, Iso 
Njegovan, ambasadorul Iug6- 
slaviei la București. Erau prezenți 
ambasadorul României la. Bel
grad, Vasile Șandru, membri ai 
ambasadei române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de la persoanele ofi
ciale prezente pe aeroport.

O gardă militară prezintă ono
rul.

Se intonează imnurile naționale 
ale celor două țări, în timp ce ră
sună 21 de salve de artilerie.

înainte de despărțire, cei doi 
președinți își string călduros mîi- 
nile, se îmbrățișează cordial.

Avionul oficial român se în
dreaptă spre pista de decolare. 
Din nou semne cordiale de rămas 
bun.

Este ora 17, ora locală. Avionul 
prezidențial român decolează, în- 
dreptîndu-se spre patrie, însoțit 
pînă la frontieră de o escortă de 
reactoare militare ale aviației iugo
slave.

în timpul convorbirilor oficiale

OMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I) 

multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, ba
zate pe egalitate în drepturi, în
credere și respect reciproc, pre
cum și colaborarea rodnică dintre 
Partidul Comunist Român și Uni
unea Comuniștilor din Iugoslavia 
s-au amplificat și îmbogățit cu noi 
forme de colaborare, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii. Ei au evidențiat 
în mod deosebit rolul pe care l-au 
avut în această privință întîlnirile 
președinților de guverne ai Româ
niei și Iugoslaviei din ianuarie și 
august 1970, precum și activitatea 
rodnică a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economi
că. Au fost realizate numeroase a- 
corduri și înțelegeri, îndeosebi pe 
plan economic, care deschid largi 
perspective extinderii legăturilor 
multilaterale între cele două țări 
prietene și colaborării stabile de 
lungă durată. Președinții Ceaușescu 
și Tito consideră că, în acest sens, 
au deosebită importanță semnarea 
acordului comercial pe perioada 
1971—1975, care prevede creșterea 
de peste două ori a schimburilor 
de mărfuri în raport cu realizările 
din perioada precedentă de cinci 
ani, încheierea unor contracte de 
lungă durată privind livrări reci
proce de materii prime și a altor 
înțelegeri referitoare la coopera
rea în producție și în alte domenii 
importante ale economiei. Ei și-au 
exprimat deosebita satisfacție în 
legătură cu realizarea cu succes 
a acordului privind construcția în 
comun a complexului hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier", precum și interesul pentru 
utilizarea complexă în continuare 
a sectorului comun al Dunării.

Cei doi președinți au apreciat, de. 
asemenea, pozitiv faptul că și în 
domeniile cercetării științifice, cul
turii, transporturilor, agriculturii, 
turismului, sănătății și ocrotirii so
ciale, precum și în ce privește re
lațiile din zona de frontieră, cola
borarea dintre organizațiile social- 
politice, orașe și altele, a avut loc 
o intensificare a contactelor și au 
fost introduse forme noi de colabo
rare directă, ceea ce face posibilă 
o mai bună cunoaștere între po
poarele celor două țări și contri
buie la întărirea relațiilor de prie
tenie dintre ele.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au reafirmat dorin
ța și interesul celor două țări pen
tru folosirea eficientă în continuare 
a posibilităților existente, pentru 
depistarea unor noi posibilități în 
vederea diversificării și adîncirii 
colaborării politice, economice, ști
ințifice, culturale, a relațiilor în zona 
de frontieră și în celelalte domenii.

In cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională ac
tuală, președinții au constatat 
identitatea sau marea apropiere a 
pozițiilor și punctelor de vedere ale 
celor două guverne în principalele 
probleme care au făcut obiectul 
convorbirilor. ,

Cei doi președinți au reafirmat 
hotărîrea Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia de a-și aduce 
și pe viitor contribuția activă la 
cauza apărării și întăririi păcii, de 
a milita pentru instaurarea unui 
climat de destindere, de înțelegere 
și de largă colaborare internațio
nală între toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, pentru 
afirmarea dreptului la viață liberă 
al fiecărui popor. Părțile au evi
dențiat importanța deosebită pe 
care o are în acest scop respec
tarea neabătută în relațiile dintre 
toate statele a principiilor Cartei 
O.N.U.

Cele două părți au subliniat că 
în rezolvarea problemelor interna
ționale este necesar să se respecte 
interesele tuturor popoarelor, iar la 
elaborarea și înfăptuirea măsurilor 
care privesc pacea și securitatea 
generală să se asigure participarea 
egală a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea lor.

S-a constatat cu satisfacție că 

procesul de destindere, înțelegere 
și colaborare în Europa, la care 
Ronjânia și Iugoslavia își aduc o 
contribuție activă, se dezvoltă con
tinuu. Acest fapt este atestat de 
contactele tot mai vii și mai bogate 
în conținut și de acordurile dintre 
un număr mare de țări europene, 
încheierea Tratatului dintre 
U.R.S.S. și Republica Federală a 
Germaniei, negocierile și contacte
le dintre Republica Populară Polo
nă, Republica Democrată Germană 
și Republica Federală a Germa
niei, precum și între alte țări, toate 
acestea reprezentînd o dovadă con
vingătoare a utilității metodelor 
tratativelor în rezolvarea proble
melor internaționale și o însemna
tă contribuție la normalizarea și 
stabilizarea în continuare a rela
țiilor dintre statele Europei. Cele 
două părți au relevat că recunoaș
terea realităților din Europa, a 
schimbărilor istorice care s-au pro
dus în perioada postbelică, res
pectarea integrității teritoriale și 
inviolabilitatea frontierelor tutu
ror statelor europene constituie o 
premisă indispensabilă a securității 
pe continent.

Ele au subliniat, totodată, că e- 
dificarea securității în Europa ne
cesită o angajare activă a tuturor 
statelor europene, reclamă un sis
tem de angajamente ferme din 
partea tuturor statelor, precum și 
de măsuri concrete care să ofere 
fiecărui stat garanții depline că 
este la adăpost de orice primejdie 
de agresiune sau de alte acte de fo
losire a forței sau de amenințare cu 
forța și care să asigure dezvoltarea 
lor pașnică într-un climat de des
tindere, înțelegere și colaborare.

A fost reafirmată convingerea 
ambelor părți că o conferință pen
tru securitate și cooperare, care să 
fie bine pregătită și la care toate 
țările europene, precum și Statele 
Unite ale Americii și Canada, să 
aibă posibilitatea unei participări 
depline și egale în drepturi ar putea 
să joace un rol însemnat în proce
sul general de îmbunătățire a cli
matului politic pe continent, de de
pășire a actualei divizări în blocuri, 
de instaurare a unei păci trainice 
în Europa și în întreaga lume.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia au reafirmat hotărîrea 
lor de a continua eforturile pentru 
convocarea și desfășurarea cu suc
ces a conferinței. Ele și-au expri
mat, totodată, convingerea că este 
necesar să se treacă la pregătirea 
concretă a conferinței. în acest 
sens, de mare utilitate ar fi con
sultări și reuniuni pregătitoare cu 
participarea directă a tuturor sta
telor interesate, în scopul exami
nării și soluționării problemelor 
practice privind organizarea și 
convocarea conferinței europene.

Cele două părți consideră că în
țelegerile regionale, care duc la în
tărirea păcii și securității, consti
tuie un factor important pentru 
îmbunătățirea climatului interna
țional general de înțelegere și co
laborare.

Cei doi președinți au subliniat 
interesul vital al Republicii So
cialiste România și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia pen
tru transformarea regiunii Balca
nilor într-o zonă de bună vecină
tate și cooperare, de pace și secu
ritate. Pornind de la aceasta, ele 
vor depune în continuare eforturi 
și vor sprijini dezvoltarea colabo
rării, prieteniei și relațiilor de bună 
vecinătate dintre popoarele balca
nice, extinderea colaborării econo
mice, tehnice, științifice, culturale 
și a altor forme de colaborare re
ciproc avantajoase, pe baza respec
tării principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, integrității terito
riale și a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele.

Cele două părți au reafirmat so
lidaritatea și sprijinul lor luptei 
eroice a poporului vietnamez și a 
popoarelor din Indochina împotri
va intervenției străine, pentru 
dreptul de a hotărî liber și de sine 
stătător asupra soartei lor. Ele au 
relevat necesitatea retragerii com

plete a forțelor armate ale S.U.A. 
și aliaților lor de pe teritoriul 
Vietnamului de sud, Cambodgiei și 
Laosului, pentru a face posibilă so
luționarea pașnică a conflictului 
din Indochina, pe baza acordurilor 
de la Geneva. Cei doi președinți 
acordă un sprijin deplin ultimelor 
propuneri ale Guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, care reprezintă o 
bază reală pentru găsirea unei 
asemenea soluții. Ei sprijină, de a- 
semenea, eforturile Guvernului re
gal de unitate națională a Cam
bodgiei, pentru restabilirea inde
pendenței, neutralității și păcii în 
Cambodgia.

Cei doi președinți au reafirmat 
solidaritatea popoarelor României 
și Iugoslaviei cu lupta popoarelor 
arabe pentru independență, suve
ranitate și integritate teritorială, 
pentru progres social și economic 
și acordă un sprijin deplin efortu
rilor îndreptate spre găsirea unei 
soluții pașnice a crizei din Orientul 
Apropiat. Exprimîndu-și îngrijora
rea în legătură cu continuarea și 
agravarea acestei crize, cele două 
părți consideră că rezoluția Consi
liului de Securitate din 22 noiem
brie 1967 constituie o bază rezona
bilă pentru reglementarea politică 
a conflictului. Aceasta presupune 
retragerea trupelor israeliene de 
pe toate teritoriile arabe ocupate, 
soluționarea celorlalte probleme în 
conformitate cu interesele păcii și 
asigurării independenței și integri
tății teritoriale a tuturor statelor 
din această zonă. Totodată, ele con
sideră că pentru a se instaura o 
pace durabilă în Orientul Apropiat 
este necesar să fie soluționată pro
blema palestineană în conformitate 
cu dorințele și năzuințele naționa
le ale populației palestinene.

în cursul convorbirilor, cele 
două părți au relevat însemnăta
tea deosebită pe care o acordă în
făptuirii dezarmării generale și to
tale și, în primul rînd, dezarmării 
nucleare. Ele consideră că singura 
cale pentru eliminarea primejdiei 
unui război termonuclear nimicitor 
este interzicerea folosirii armelor 
atomice, încetarea producției și 
lichidarea totală a stocurilor exis
tente. Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia se pronunță pentru 
reducerea cheltuielilor militare. în
cetarea cursei înarmărilor, desfiin
țarea blocurilor militare, lichida
rea bazelor militare de pe teritorii 
străine, retragerea trupelor străi
ne în granițele naționale și se de
clară împotriva oricăror demon
strații de forță și a tuturor actelor 
de natură să producă tensiu
ne și să stimuleze înarmările. 
Ele au subliniat necesitatea adop
tării unui program cuprinzător de 
măsuri privind dezarmarea, care, 
în acest deceniu, să facă posibilă 
începerea unui proces real de de
zarmare, la care convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor lu
mii, ar aduce o contribuție utilă. 
Realizarea dezarmării ar avea nu 
numai o covîrșitoare însemnătate 
pentru pacea și securitatea genera
lă, dar ar contribui în mod nemij
locit la accelerarea dezvoltării ci
vilizației umane, la asigurarea pro
gresului țărilor în curs de dezvol
tare, precum și la soluționarea 
multor probleme sociale din nu
meroase țări.

Cele două părți au evidențiat 
importanța conferinței țărilor nea
liniate de la Lusaka și rolul pozitiv 
al țărilor nealiniate în lupta pen
tru pace și colaborare egală între 
state, pentru independență și eli
berarea deplină a popoarelor sub
jugate, împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, a tuturor 
formelor de dominație străină și 
amestec.

Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia își exprimă simpatia și 
solidaritatea cu lupta statelor re
cent eliberate pentru consolidarea 
independenței naționale, pentru 
dezvoltarea politică, economică și 
socială de sine stătătoare.

Cele două părți apreciază că una 
din problemele majore ale epocii 

contemporane o constituie lichida
rea subdezvoltării, a decalajului 
crescînd dintre țările avansate și 
cele rămase în urmă și consideră 
că trebuie întreprinse măsuri prac
tice, inclusiv elaborarea unui pro
gram multilateral de sprijinire a 
eforturilor țărilor în curs de dez
voltare, program la care țările a- 
vansate să-și aducă o contribuție 
substanțială.

în cadrul convorbirilor s-a 
reafirmat identitatea punctelor de 
vedere potrivit cărora O.N.U. este 
un instrument important și nece
sar al păcii și securității în lume 
și al dezvoltării colaborării inter
naționale. în scopul realizării cu 
eficacitate a acestui rol, este abso
lut necesar să se înfăptuiască cît 
mai curînd universalitatea depli
nă și democratizarea în continuare 
a activității O.N.U. Cei doi pre
ședinți consideră indispensabil să 
se restabilească drepturile legitime 
ale Republicii Populare Chineze în 
O.N.U. și organele sale. Este, de 
asemenea, necesar ca și alte țări, 
care nu sînt încă membre ale 
O.N.U., să-și ocupe locul lor și să-și 
asume responsabilitățile în această 
organizație.

Cele două părți au fost de acord 
că cea de-a 25-a sesiune jubiliară 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
fost importantă atît prin starea de 
spirit larg exprimată a statelor 
membre ale O.N.U. în favoarea 
păcii, securității și dezvoltării, cît 
și prin adoptarea unor documente 
în probleme de interes major, cum 
sînt declarația cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a Organizației Na
țiunilor Unite, documentul privind 
strategia internațională a dezvoltă
rii — a doua decadă a dezvoltă
rii — programul cu privire la apli
carea declarației privind acorda
rea independenței popoarelor și 
țărilor coloniale și alte documente 
importante. Ele au evidențiat în 
mod deosebit importanța declara
ției cu privire la principiile relații
lor prietenești și colaborării dintre 
state, care constituie o elaborare 
și, în același timp, o reafirmare a 
principiilor Cartei și au subliniat 
necesitatea aplicării ei în relațiile 
internațiana le contemporane.

Președinții Ceaușescu și Tito au 
reafirmat hotărîrea Republicii So
cialiste România și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia de â 
dezvolta și în viitor relațiile de 
prietenie și colaborare multilatera
lă cu toate țările socialiste, precum 
și cu celelalte țări ale lumii, pe 
baza respectării neabătute a princi
piilor suveranității și independen
ței naționale, integrității teritoriale, 
egalității depline în drepturi, a- 
vantajului reciproc și neamestecu
lui sub nici un motiv în treburile 
interne. ■

Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugoslavia 
își reafirmă hotărîrea de a lărgi și 
adînci în continuare relațiile de 
prietenie și colaborare dintre ele 
pe multiple planuri. Și cu acest 
prilej, cele două partide au confir
mat hotărîrea lor de a dezvolta 
relațiile cu toate partidele comu
niste și muncitorești pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, ne
amestecului și respectului reciproc.

Cele două partide au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea lor depli
nă cu mișcările de eliberare națio
nală, cu toate partidele și forțele 
revoluționare, democratice și pro
gresiste ale contemporaneității, cu 
toate forțele antiimperialiste în 
lupta comună împotriva imperia
lismului, colonialismului și neoco
lonialismului, pentru democrație, 
progres social și pace în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito au 
convenit să se intensifice întîlnirile 
și consultările între reprezentanți 
ai conducerilor de partid și de stat 
și între miniștrii de externe ai ce
lor două țări, în vederea efectuă
rii unor schimburi de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale și examinarea unor probleme 
internaționale de interes comun, 
îndeosebi a celor referitoare la 
securitatea europeană.
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90 de ani de la nașterea scriitorului
Un monument 

literar 
durat din viața 

eroică

Deschiderea expoziției de fotografii 
cu prilejul celui de al V lea Congres 

al Partidului Muncii din Coreea
In sălile Muzeului de istorie a par

tidului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România 
s-a deschis miercuri, cu prilejul ce
lui de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, expoziția de fo
tografii „Coreea — țara Cionlima — 
se avîntă spre înaltele culmi ale so
cialismului".

La vernisajul expoziției au luat 
parte tovarășii Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv,, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Cîrcei și Bujor Sion, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., Dan 
Marțian, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Nicolae 
Cioroiu, directorul Muzeului de isto
rie a partidului comunist, a mișcării

revoluționare și democratice din 
România.

Au luat parte membri ai ambasadei 
R.D.P. Coreene la București.

Despre succesele obținute de oame
nii muncii din țara prietenă în con
strucția socialismului, despre dezvol
tarea și întărirea relațiilor dintre 
partidele comuniste și popoarele ce
lor două țări a vorbit Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. A luat, de asemenea, 
cuvîntul Pak Bon Son, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la 
București.

(Agerpres)

Vizita unei delegații a Uniunii Asociațiilor 
de scriitori din R. S. F. Iugoslavia

și graiul limpede
al poporului nostru

V

OMAGIU
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O delegație a Uniunii Asociațiilor 
de scriitori din Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia se află în vi
zită In România. Delegația este com
pusă din Slavko Mihalici, secretar 
general al Uniunii Scriitorilor din 
Iugoslavia, Risto Tosovici, președin
tele Asociației Scriitorilor din Ser
bia, Gane Todorovski, președinte al 
Asociației Scriitorilor din Macedonia, 
Ciamil Siarici, președintele Asocia
ției Scriitorilor din Bosnia și flerțe- 
govina, Karoly Acs, președintele A- 
sociației Scriitorilor din Provincia 
Socialistă Autonomă Voivodina, En
ver Djereeku, președintele. Asociației

Scriitorilor din Provincia Socialistă 
Autonomă Kosovo, Meta Iovanovski, 
secretar al Asociației Scriitorilor din 
Macedonia, Branko Bzajevici, mem
bru în Consiliul de conducere al Aso
ciației Scriitorilor din Muntenegtu, 
Tasko Sarov, scriitor din Macedunia.

La sediul Uniunii Scriitorilor au 
avut loc întrevederi intre delegația 
scriitorilor iugoslavi și conducerea 
Uniunii Scriitorilor din România în 
cursul cărora au fost discutate, in
tr-o atmosferă prietenească, noi po
sibilități de lărgire a colaborării în
tre cele două uniuni.

(Agerpres)

Dintre scriitorii născuți în 1880, 
Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi 
sint personalități rezumative, unul 
continuînd direcția unei literaturi cu 
baze tradiționale și populare, celă
lalt dînd expresie marilor dezbateri 
ale lirismului modern, cu largă des
chidere spre universal. Creator al 
unei opere monumentale, situată ală
turi de aceea a lui Eminescu, Cara- 
giale și Creangă, în fruntea valorilor 
noastre clasice — lecția lui Sado
veanu (născut la Pașcani, la 5 no
iembrie 1880) este o elocventă sin
teză de etnografie, de psihologie șl 
mai ales una de înțelepciune, toate 
acestea unificate prin intermediul 
unei arte excepționale. Construcția, 
de dimensiuni impresionante, a cres
cut armonios, orizontul prozatorului 
lărgindu-se; opera trebuia să re
flecte viața poporului în dublu sens : 
în adincime, adică în mișcarea ei is
torică, și orizontal, in cuprindere geo
grafică. „Șiretul, Moldova, regiunea 
dealurilor, spațiu destul de restrins 
au alcătuit cadrul școalei mele. Cu 
vremea, am cunoscut expedițiile la 
vinatul de codru, am străbătut tainele 
unor bălți renumite, la confluența 
Jijiei cu Prutul, lingă Iași ; cunoaște
rile mele s-au întins in tainica și 
măreața deltă a Dunării ; apoi am 
suit la munte. După războiul cel din
ții mondial, am trecut in locuri mai 
depărtate, in țara Ardealului. Astfel 
am văzut cum trăiesc oamenii din 
toată Dacia veche ; am fost atent la 
felul lor de a vorbi ; am înțeles că 
moldovenii sint strănepoții păstorilor 
ardeleni ; m-am pătruns tot mai mult 
de adevărul că strămoșii noștri sînt 
autohtoni dintr-o vechime mai adtncă 
decit expediția de cucerire a împă
ratului Traian Trecutul și suferințele 
poporului muncitor mi-au apărut lim
pezi : le ceteam in fapte și cunoaș
teri".

Utilizînd întreaga claviatură a lim
bajului popular, exprimînd sentimen
tele și viața colectivității. Sadoveanu 
sintetizează mai mult decît o epocă. 
In fond, literatura lui „se deosebește 
de a oricărui altul — constata exact 
G. Ibrăileanu — avînd amploarea li
teraturii întregi a unui popor, ca și 
cea populară".

Interesul pentru realitățile sociale 
și oameni a făcut din Sadoveanu. de 
la intrarea în literatură, un om al 
timpului său. „Ce mă interesează ne
fericirile Tfigeniei. spusese Goethe, 
cînd țesătorii de la Weimar mor de 
foame ?“ La douăzeci de ani. Sado
veanu arunca în foc o „Hecubă jal
nică. In versuri albe", abia terminată, 
spre disperarea prietenului N. Dună- 
reanu. „Ce-mi pasă mie de Hecuba 
și de durerile ei, cînd sint oameni 
care trăiesc și care sînt mai chinuiți 
și mal necăjiți 7 De ce să nu scriu 
despre durerile lor 7“ Consecvent cu 
această hotărîre, unul din cele patru 
volume tipărite în 1904 se intitula 
semnificativ : Dureri înăbușite. Alte 
volume, avînd ca obiect dramele țără
nimii oprimate, platitudinea exaspe
rantă a tîrgurilor de provincie, vicisi
tudinile multiforme ale războiului, 
demonstrează orientarea realistă și 
fondul profund uman, autorul — re
voltat social — situîndu-se Pe pozi
țiile celor împovărați. Nu surprinde, 
de aceea, că in 1907 Sadoveanu era 
denunțat autorităților de la Fălti
ceni (unde locuia atunci) ca „instiga
tor" la răscoală. Trei decenii mai tîr
ziu, cînd creatorul Baltagului și al 
Zodiei Cancerului combatea în presa 
democratică spectrul întunecat al 
fascismului — stigmatizind violenta 
și șovinismul — scrlitorul-cetățean 
devenea ținta unor atacuri reproba
bile. S-a ajuns la incredibile mani
festări de inchiziție feudală, mergind 
pină la arderea cărților scriitorului 
în piețele publice. Un protest publi
cat la 1 aprilie 1937 în ziarul Dimi
neața condamna, prin intermediul 
unor personalități culturale și politice 
de prim-plan, tentativa de intimidare 
întreprinsă de grupările fasciste.

Riposta prozatorului, legat de am
bianța democratică a Vieții românești 
și a însemnărilor ieșene, a fost de o 
exemplară demnitate etică și civică. 
In reculegere, la Bradu-Strîmb (din 
Făgăraș), el încheia, cu volumul Oa
menii Măriei sale, trilogia dedicată 
lui Ștefan cel Mare, făcînd elogiul 
patriotismului luminat. In Divanul 
persian (1940) și Ostrovul lupilor 
(1941), opere cu un subliniat fond 
etic, opunea obscurantismului și vio
lenței, reprezentate de elementele

reacționare, Idealul comunicării u- 
mane, al înțelegerii și colaborării in 
faptă și în spirit. După al doilea 
război mondial, cu toată vîrsta înain
tată, Sadoveanu se situează, ca artist 
și cetățean, în primele rînduri, ur- 
mînd cu încredere și devoțiune cu
vîntul partidului, depunînd el însuși 
o bogată și prestigioasă activitate 
obștească. Luminată de înțelegerea 
materialist-istorică a problemelor so
ciale, creația sa din acești ani cu
noaște o nouă prospețime. Titlul de 
Erou al Muncii Socialiste (1955) în
cununa o Imensă operă, un artist de 
renume mondial și un militant pen
tru progres.

pensator aventura în natură — alt 
termen de afinitate cu Eminescu.

Prin Sadoveanu, natura, aliată isto
riei, a vorbit cu posibilități de răsco
lire pe care numai Eminescu le-a de
ținut. Nu e descripția exterioară, na- 
tura-cadru. La Sadoveanu natura e 
o componentă a sensibilității și etho- 
sului popular, îneît sentimentul ei la 
forme concrete, materiale, integrîn- 
du-se in vîrstele existentei. In bio
grafiile oamenilor intră de drept' 
apele, arborii, cerul, pămîntul. ploaia, 
zăpezile, cîntecul vîntului, care devin 
elemente de manifestare psihologică. 
Statistic, în treisprezece mii de pa
gini la Sadoveanu s-au înregistrat

PRIDVORDIN
Numele lui Mihail 

Sadoveanu acoperă o 
țară. Și o acoperă ca 
vintul de seară, încăr
cat de aur vechi, de 
cîntec și de povești in 
care se clatină păduri 
de fagi, ierburi ameți
te de cerbi și taine din- 
tr-u începuturile lu
mii. El e noaptea 
noastră de sinziene, 
noaptea de peste an cu 
timpul luminat de co
mori, noapte fără de 
întuneric. De cînd 
l-am citit intiia oară 
pe Sadoveanu simt 
că-n noaptea aceea iz
vorul alb curge prin 
cerul de deasupra Mol
dovei și luna e sabia 
lui Ștefan, și stelele 
sint semnul Jderilor.

Sadoveanu e pridvo
rul nostru românesc 
— te urci între stîlpii 
de lemn cioplit, atinși 
de-o frunte de nuc și 
te uiți peste trecutul 
unei țări întregi : pă
mânturi bogate între 
care se culcă, în sea
ră de păcat dulce, 
un soare roșu ; cai 
încinși cu hamuri mul
te duc în zbor sănii 

, spre curțile Măriei-sa- 
le ; la o fîntînă dintre 

) plopi dragostea se plă- 
tește cu singe ; la Ha- 

. nu-Ancuței cu ochii vi- 

. neți, bind oale cu vin, 
■ bărbații unui neam 
’ spun povești cumpli- 
• te ; pe Șiretul care a 
> rupt maluri, păduri și 
) sate trece, intru impli- 
) nirea unui destin tra- 
, gic, o moară cu pereți 
. de blestem ; o bătrină 
’ uscată de foame și de 
' durere își sună oase- 
’ le, încovoiată pe sece-

rd, intr-un lan de grîu 
din drumul Hirlăului ; 
la Bradu-Strimb iau 
muguri mestecenii și 
iezi cu coarne neinflo- 
rite beau din lacul ri
nelor ; intr-o odaie 
cu primejdie o dom
niță lasă să i se fure 
un sărut ; un cocos- 
tirc albastru incen
diază închipuirea unui 
flăcău cu pușcă ; la o 
gară din imensitatea 
Bărăganului, semnalul 
care vestește apropie
rea trenului pune ve
nin într-o inimă de 
boier tinăr și nădejdi 
intr-o fată așteptînd 
sub arcadă de sălcii...

Zicem Sadoveanu șl, 
ca la un semn magic, 
in zarea sufletului nos
tru se deschide un 
drum pe care se întru
pează o poveste. In is
toria scrisului româ
nesc. nimeni pînă la el 
nu ne-a dăruit o po
veste pentru fiecare 
seară din an. După 
Mihai Eminescu și Ion 
Creangă, oricui din țara 
Moldovei. în afară de 
Sadoveanu. i-ar fi fost 
frică să-și închine via
ta scrisului. Dar el ve
nea să zidească împli
nirea basmelor acelui 
pămint colindat de 
zimbri.

îndrăgostit de nea
mul românesc, așa cum 
vintul e îndrăgostit de 
zăpezi și de sănii, 
munții de cer și Dună
rea de sălcii și de pă
sări, Sadoveanu a stat 
cu tîmpla întreaga via
ță lingă inima aces
tui popor, și prin nopți 
de chin, care vor 
fi fost și ale supremei

bucurii, a incercat să-l 
treacă peste munți, in 
eternitate. Sub fruntea 
lui înaltă — os din zi
direa Voronețului — 
.pădurile dădeau zvon" 
și balada Mioriței se 
petrecea in drumul ce 
duce la Dorna, iar lingă 
bocetul brazilor versul 
se aaăuga cu răzbuna
re. Baltagul e secure 
de ger și pe el stâ 
scris durere, dar șt 
pedeapsă.

In cintecul tui Mi
hail Sadoveanu — îm
plinit numai in cărți
le sale cele mai bune 
— furtuna culorii se 
împletește cu tăceri 
piotunde. Acele pauze 
adinei sint ale deseîn- 
tefulut. clipele cînd se 
limpezesc ochii și se 
ridică ploaia peste Va
lea Brumoasei și-n de
părtări înfundate tn 
pîc'.ă cuvintele chea
mă realul : cel ce nu
mește noaptea se 
schimbă în noapte, cei 
ce numește izvorul tși 
despletește literele in 
undi curgind printre 
ierburi, tar cel mai 
frumos dintre ele se 
schimbă în voievod, 
pătrunde la Putna și 
pune untdelemn curat 
in candela care arde ta 
mormîntul lui Ștefan.

Și trebuie sd închei 
cu vorbele lui: „Cine-a 
spus că timpul fuge 71 
Vremea cea mai a- 
dîncă stă de față / Cu 
umbrele morților care 
se întorc / Cînd noi 
trecem".

/

Fdnuș NEAGU

Prin perpetua pendulare de *la 
real la fantezie, Sadoveanu e 
un creator de structură epico- 

lirică. Satele cu umiliți și ofensați în 
sute de ipostaze, tîrgurile în care „nu 
se întîmplă nimic", scenele de război 
se înscriu în categoria subiectelor de 
un realism incontestabil. Titluri de 
volume ca Dureri inăbușite și Borde- 
ienii indică esența acestui realism 
impregnat de suferință, fenomen față 
de care prozatorul nu rămîne impasi
bil. Lirismul lui Sadoveanu înseam
nă participare afectivă. Este limpede 
că el iubește sau urăște, neputîndu-se 
situa pe terenul obiectivitătii reci. 
Realist pe o pagină, romantic pe ur
mătoarea. farmecul narațiunii sado- 
veniene rezultă din alternanța planu
rilor. De la individual și real, se 
înalță la simbol, subliniind parale
lisme între umanul în perpetuă de
venire și natură. Cînd dramele oame
nilor tind să întunece orizontul. Sa
doveanu introduce ca element com-

două mii patru sute de referiri în le
gătură cu diversitatea timpului. în 
timp ce Balzac, pe același număr de 
pagini, nu oferă decît patruzeci de 
referințe. Aici trebuie să remarcăm 
că natura specific sadoveniană e 
transfigurată de o lumină mozartiană. 
la originea căreia se poate descoperi 
explicația echilibrului în fața desti
nului.

în centrul lucrurilor stau oamenii, 
însă într-o viziune care la Sadoveanu 
demonstrează o profundă solidaritate 
cu cadrul material. Nimeni, după 
Eminescu, n-a ascultat mai atent 
ceea ce Hugo numea „vocea lucruri
lor" pentru a extrage semnificații și 
emoții. Sadoveanu e un rezonator al 
lumilor intrate in legendă și mit. cu 
un acut simț al măreției și al relati
vității. Cu alte cuvinte, liricul care 
vede lucrurile de odinioară „printre 
gene" e și un înțelept, un observa
tor al prefacerii eterne.

în structura ei interioară, opera

sadoveniană e creația unul rap
sod cu o excepțională cunoaștere 
a pămîntului și oamenilor, la care is
toria are trăsături vii, plastice, încor
porate in oameni, iar prezentul se isto- 
rizează prin distanțarea deliberată a 
prozatorului de evenimente. Scrisul 
lui Sadoveanu trebuie abordat în to
talitatea lui ca o structură unitară, cu 
stilul și vibrațiile lui de neconfundat. 
Nu o dată prezentul, ca realitate ime
diată, e transferat, din necesități su
biective, în trecut : evenimente și oa
meni apar ca într-o oglindă cu a- 
mintiri. Recunoaștem în oglindă 
realitatea estompată, diafanizată, o 
lume în marginea căreia scriitorului 
îi place să mediteze ca un înțelept. 
In locul dramelor vechi se așează ca 
la Eminescu liniștea adecvată reve
riei. La Eminescu „plîng izvoare" 
melancolice ; la Sadoveanu foșnetul 
vîntului face legătura cu sufletele ce
lor dispăruți.

Pentru autorul trilogiei Frații 
Jderi istoria e un instru
ment de reflecție ; narațiu

nea Istorică devenită literatură re
prezintă secvențe reale sau ima
ginate (dar cu un aer de istori- 
citate) dispuse într-o succesiune 
expresivă, aptă să sugereze sensuri 
logice și semnificații. Cu alte cuvinte, 
din fapte disparate prozatorul selec
tează esențe ; trecînd la explicații 
psihologice, la relațiile între indivizi, 
el își rezervă, ca într-o scriere epică 
obișnuită, libertățile ficțiunii și ale 
intuiției. Sadoveanu evocă, așadar, 
punînd în acțiune rațiunea si sensi
bilitatea, combinate. Un erou de 
prim-plan (Manole. Păr-Negru, lo- 
nuț, Tudor Soimaru) e o biografie 
axată pe o dominantăy căreia i se 
subordonează alte trăsături. Fără s-o 
spună, prozatorul\se comportă ca un 
moralist, în prelungirea Iui Miron 
Costin și Neculce, înclinat să cugete 
pe marginea feluritelor pasiuni și 
erori ale vieții, aprobînd sau sancțio- 
nînd in virtutea unui ethos sever. 
Faptele de bravură, de tipul înfrun
tărilor din Vremuri de bejenie sau 
al bătăliei de la Vaslui devin obiect 
de apoteoză epopeică ; laturile mon
struoase sau nedrepte, privite din 
perspectiva maselor, alcătuiesc ter
menul de contrast.

Relația bine-rău traduce în fond 
un sistem complex de relații ; de la 
individ la mase, de la o clasă la alta, 
relații între un popor și altul. In ta
bloul de valori morale, Sadoveanu 
plasează în vîrful coloanei legătura 
cu pămîntul, ca expresie a patriotis
mului activ, și echilibrul rațiunii, tră
sături cărora le alătură blîndețea, 
semn al omeniei. Pagini numeroase 
narează frâmintări, inimiciții și 
lupte cu invadatori diverși, dar ter
menul ce se repetă frecvent, ca re
vers luminos, este acela de prieten. 
In ciuda episoadelor crispante, nara
torul păstrează un calm ce vine din
tr-o lungă disciplinare la izvoarele 
ethosului popular.

Sadoveanu e un Ceahlău tăcut — 
munte-martor, cu o viziune amplă 
peste timp și spațiu, pe care seis
mele trecătoare nu-1 clintesc. De 
unde linearitatea ca stil de evocare, 
și transparența, ca efect al luminii 
interioare. Istoria se transformă în 
confesiune amplă, cu un irepetabil 
aer de autenticitate. A traduce un 
roman istoric sadovenian e o tenta
tivă nu lipsită de dificultăți. Versiu
nile in alte limbi, din Frații Jderi 
sau Nicoară Potcoavă, nu pot co
munica decit parțial vibrațiile unui 
limbaj în care realul și imaginarul 
fuzionează într-o țesătură de un ra
finament poetic unic. întocmai ca la 
Eminescu, ecouri ale frazei par a 
veni uneori din legendă și mit, iar 
astfel de infrasunete nu au echiva
lențe în dicționarele altor limbi.

A vorbi de Sadoveanu înseamnă a 
reactualiza propria noastră biogra
fie. Ne place să ne recunoaștem, ca 
popor. în asemenea opere care repre
zintă concretizarea uneia din contri
buțiile noastre la tezaurul valorilor 
universale. Lucrul e limpede : scri
itor român, clasic național, Sado
veanu exprimă din punctul de ve
dere al poporului român, astăzi eli
berat de servitutile trecutului, un 
moment al conștiinței umane.

Prof. univ. dr. docent 
Const. CIOPRAGA

Cu prilejul împlinirii a 90 
ani de la nașterea lui Mihail 
Sadoveanu, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniu
nea Scriitorilor au organizat 
miercuri, la Saia Dalles din 
Capitală, o-adunare omagială. 
Cu acest prilej, prof. univ. dr. 
docent Constantin Ciopraga și 
criticul literar Mihai Gafița au 
evocat personalitatea marelui 
scriitor, care, in opera 6a, a în
fățișat cu inegalabilă măiestrie 
momente de seamă din istoria 
patriei, viața poporului în cele 
mai diferite aspecte ale sale.

Au urmat lecturi din creația 
scriitorului aniversat, după care 
a fost vizionat filmul „Baltagul".

*
în dimineața aceleiași zile, la 

mormîntul lui Mihail Sadovea
nu. de la cimitirul Bellu, a fost 
depusă o coroană de flori din 
partea Uniunii Scriitorilor.

(Agerpres)

IA PAȘCANI

ȘTIRI CULTURALE
• Oameni de artă și cultură — mu

zicieni, folcloriști, artiști, scriitori, 
membri ai Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din județul Timiș și-au adus con
tribuția la organizarea expoziției 
memoriale permanente „Bella Bar- 
tok", deschisă de curind în cadrul 
Muzeului orășenesc din Sinnicolau 
Mare.
• Cu sprijinul altor militant! pe tă- 

rîmul culturii, la Timișoara a fost 
înființat un cerc de artizanat, ai 
cărui membri pregătesc o frumoasă 
expoziție de artă populară maghiară.

• La sugestia unora dintre slujitorii 
scenei, Teatrul maghiar de stat din 
Timișoara a inaugurat stagiuni ar
tistice la Jlmbolia și în alte locali
tăți, unde sînt prezentate piese din 
repertoriul dramaturgiei noastre cla
sice și contemporane. De asemenea, 
oameni de știință, artă și cultură, 
membri ai consiliului popular ju
dețean au luat parte la diferite sim
pozioane, conferințe și seri literare 
organizate la cluburi muncitorești și 
cămine culturale, în cadrul cărora au 
făcut expuneri pe marginea unor 
probleme de larg interes cetățenesc.

(Agerpres)

Acad.
STEFAN GH. NICOLAU
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(De la corespondentul 
teii"). — Manifestările 
sacrate 
am 
hali 
ieri 
nare 
avut 
tură 
zenți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, re
prezentanți ai Comitetelor jude
țene de cultură și artă Iași, 
Suceava, Bacău și Neamț, scrii
tori din București, Iași și din 
alte localități, membri ai fami
liei Sadoveanu, un numeros pu
blic.

Cu acest prilej a fost evocată 
figura luminoasă a scriitorului 
și bogata sa activitate literară. 
Cei prezenți au primit cu aplau
ze acordarea numelui „Mihail 
Sadoveanu" Casei de cultură din 
Pașcani.

Din numeroasele manifestări 
ale zilei, consemnăm dezve
lirea unei plăci comemorative 
la locul unde a fost casa în care 
s-a născut Mihail Sadoveanu din 
Vatra-Pașcani, o expoziție de 
fotografii omagiale (autor Dan 
Grigorescu) și de ilustrații de 
carte (semnate de plasticianul 
Ștefan Constantinescu).

In acest fel, la Pașcani s-a 
adus un vibrant omagiu marelui 
sărbătorit.

„Scîn* 
con-

90 de 
lui Mi- 
inceput 

o adu-
care a 

de cui-

împlinirii a 
de la nașterea 

Sadoveanu au 
la Pașcani cu 
festivă omagială, 

loc în sala casei
din localitate. Au fost pre-

LA PIATRA NEAMȚ
la corespondentul „Scîn-
— La Muzeul memo- 
„Mihail Sadoveanu", a-

(De 
teii"), 
rial 
menajat in casa din comu
na Vînătorii Neamțului, în 
care scriitorul a trăit spre sfîr- 
șitul vieții sale, a avut loc o 
șezătoare literară intitulată „O- 
magiu lui Sadoveanu", susținută 
de membrii cenaclului literar 
„Calistrat Hogaș" din Piatra 
Neamț. Apoi, participanții au 
făcut un pelerinaj pe drumurile 
străbătute altă dată de scriitor, 
oprindu-se la vestitul „Han al 
Aneuței", unde a avut loc o evo
care a personalității scriitoru
lui. în cadrul „Sadovenienei" 
au avut loc și alte acțiuni ine
dite : prezentarea de către 
scriitorul Aurel Leon a cărții 
sale „Umbre" în care îl evocă 
pe Sadoveanu, omul și scriito
rul ; o seară literară „Baltagul" 
la Tarcău, comuna de baștină a 
Vitoriei și a lui Nechifor Lipan ; 
o seară literară dedicată roma
nului istoric al lui Sadoveanu — 
la Casa de cultură din Tg. 
Neamț ; un simpozion despre 
oameni și locuri din opera sado
veniană — la Roman.

*

*
*
*

*

In ziua de 3 noiembrie 1970 a înce
tat din viață acad. Ștefan Gh. Nicolau, 
personalitate de frunte a vieții știin
țifice medicale din țara noastră, sa
vant de reputație internațională.

Născut la Ploiești în anul 1874. a 
urmat cursurile Facultății de medi
cină din București și s-a specializat 
în Franța și Elveția. A fost elev și 
colaborator al marilor savanți Victor 
Babeș și Ion Cantacuzino.

In 1919 a devenit primul profesor 
de dermatologie al Facultății de me
dicină din Cluj, iar un an mai tîrziu 
a venit la București, unde a activat 
pînă în 1940. In continuare a lucrat 
ca director al secției de dermato
venerologic din Institutul de terapeu
tică al Academiei și din 1951 — timp 
de două decenii — ca director al Cen
trului dermatovenerologic al Minis
terului Sănătății.

Savantul Ștefan Gh. Nicolau a îm
brățișat multiple laturi ale derma- 
tovenerologiei, aducînd contribuții de 
mare valoare în acest domeniu. Nu
meroase afecțiuni cercetate de savant 
îi poartă numele : dermatlta live- 
doidă Nicolau. scorbutitele foliculare 
Nicolau, leucemide Nicolau etc. Apor
tul său științific la tezaurul dermato
logiei mondiale este ilustrat și de cele 
peste 200 lucrări apărute în țară și

★

Corpul defunctului se află depus 
în aula Facultății de medicină din 
București, B-dul Dr. Petru Groza nr. 
20. Accesul publicului este permis 
joi 5 noiembrie intre orele 9—13 și

peste hotare, iar 20 de academii șl 
societăți științifice străine l-au ales 
membru titular sau de onoare ; acad. 
Ștefan Gh. Nicolau a reprezentat cu 
cinste știința medicală românească la 
prestigioase manifestări științifice in
ternaționale.

Pentru meritele sale deosebite • 
fost distins cu înalte ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România, cu titlul de laureat al Pre
miului de Stat, medic și om de știin
ță emerit.

Prin încetarea din viață a academi
cianului Ștefan Gh. Nicolau, medicina 
din țara noastră pierde pe unul din
tre cei mai proeminenți savanți ai 
săi.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 

DE ȘTIINȚE MEDICALE
MINISTERUL 

ÎNVAȚAMÎNTULUI
ACADEMIA DE ȘTIINȚE 

MEDICALE
*

16—20 și vineri 6 noiembrie ora 9— 
12,30. Adunarea de doliu va avea loc 
vineri, 6 noiembrie, ora 13, iar înhu
marea în aceeași zi la cimitirul Bellu 
la ora 14.

TUDOR MUSATESCU
1

In dimineața zilei de 4 noiem
brie a.c. a încetat din viață, după o 
lungă și grea suferință, cunoscutul 
scriitor Tudor Mușatescu, reprezen
tant de seamă al literaturii române 
contemporane.

Născut la 22 februarie 1903 la Cîm- 
puIung-Muscel, dintr-o reputată fa
milie de intelectuali, Tudor Mușa
tescu termină cursurile liceale în 
orașul natal, după care urmează și 
absolvă Facultatea de litere și filo
zofie din București. Debutează foar
te de timpuriu cu poezii răspîndite 
in diverse publicații, pe care le a- 
dună în volumul „Vitrinele toamnei" 
(1925). Ulterior, timp de 35 de ani, 
arta sa literară s-a manifestat cu 
strălucire, Îndeosebi în domeniul 
teatrului, îmbogățind dramaturgia 
națională cu numeroase lucrări de 
valoare, între care „Panțarola", „So
sesc diseară". „Eseu", „Visul unei 
nopți de iarnă", „Madona", „Al op
tulea păcat", „Geamandura" — crea
ție încununată de memorabilul „Ti- 
tanic-vals". Această prodigioasă ac
tivitate de autor dramatic însumează 
peste 60 de titluri originale și apro
ximativ 350 de adaptări, traduceri și 
localizări din dramaturgia universală, 
care au prilejuit reprezentații de suc
ces tuturor teatrelor din țara noastră.

După eliberarea țării, Tudor Mu
șatescu s-a afirmat printre acei 
scriitori care din primele momente 
au înțeles să servească cu arta

★

Corpul defunctului se află depus 
în holul Teatrului Național, sala Co
media, din Calea Victoriei. Publicul 
are acces joi, 5 noiembrie 1970, între' 
orele 15—20, și vineri, 6 noiembrie,

lor cauza democrației socialiste, 
devenind membru al Partidului 
Comunist Român. Paralel cu neobo
sita activitate dramaturgică, Tu
dor Mușatescu a fost mereu pre
zent în paginile revistelor de litera
tură și umor. A tipărit, de asemenea, 
volume de proză satirică, schițe, po
vestiri, cugetări, aforisme, încunu- 
nîndu-și opera cu prelucrarea „Coana 
Chirița", care a constituit pentru 
Teatrul Național din București o ex
cepțională reușită. Din întreaga operă 
a lui Tudor Mușatescu răzbate ace
lași spirit dulos-lronic, de caldă o- 
menie, care l-a caracterizat și în 
viața de toate zilele.

Pentru meritele sale deosebite în 
munca literară și de animator al 
vieții teatrale românești, Tudor Mu
șatescu a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Prin dispariția sa, literatura și tea
trul din țara noastră pierd pe unul 
dintre cei mai străluciți și devotați 
slujitori ai lor.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA
ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ARTA 

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE (A.T.M.)
*

între orele 9—13. Adunarea de do
liu va avea loc în ziua de vineri, 6 
noiembrie, ora 14, iar înhumarea în 
aceeași zi, ora 15,30, la cimitirul 
Bellu.
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ÎNTÎLNIRE LA AMBASADA 
R. P. CHINEZE

La Ambasada R.P. Chineze la 
București a avut loc miercuri o în
tâlnire prietenească, în cadrul căreia 
a fost prezentat filmul documentar 
despre vizita de prietenie făcută în 
R.P. Chineză, in perioada 9—11 iu
nie 1970, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez și a Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, de către delega
ția română condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș.

La întîlnire au fost prezențî to
varășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Constantin Stătescu. secre
tar al Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, precum și 
membrii delegației romane care a vi
zitat R. P. Chineză.

Vizitele delegației 
Partidului Comunist Peruvian
In cadrul vizitei pe care o între

prinde in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.. delegația P.C. Peru
vian, condusă de tovarășul Jorge del 
Prado, secretar general al P.C.P., a 
vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
Rafinăria și Combinatul petrochimic 
Brazi, uzinele „Tractorul" și I.A.S. 
Prejmer. noile cartiere de locuințe

din București și Brașov, precum și 
complexul turistic Poiana Brașov.

Oaspeții peruvieni s-au întâlnit cu 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și conducători ai instituțiilor 
vizitate, cu oameni ai muncii.

De asemenea, delegația a avut în- 
tilniri la conducerea Ministerului 
Industriei Miniere și Geologiei șl a 
Ministerului Comerțului Exterior.

Vizitele delegației
Partidului Comunist Francez
Delegația Partidului Comunist 

Francez, condusă de tovarășul Rene 
Piquet, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F., a vizitat 
în cursul zilei de marți întreprinde
rea agricolă de stat Copăceni din

județul Ilfov, orașul Ploiești și Com
binatul petrochimic Ploiești.

tn cursul zilei de miercuri, oaspeții 
francezi au vizitat Muzeul de art£ 
al Republicii Socialiste România 
Muzeul satului. Și

r i i re
la Consiliul de Miniștri

IN INTÎMPINAREA ANIVERSĂRII

MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

ADUNĂRI FESTIVE
La uzina ,,

Miercuri a avut Ioc la uzina „La
minorul" din Galați o adunare festi
vă consacrată celei de-a 53-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la care au luat parte nu
meroși muncitori, ingineri și tehni
cieni.

La adunare au participat membrii 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-române, care se află in țara 
noastră pentru a lua parte la mani
festările consacrate acestui eveni
ment.

Despre însemnătatea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a vor
bit ing. Gheorghe Alexandru, secre
tarul comitetului de partid al uzinei, 
care a evocat lupta poporului nostru 
sub conducerea partidului comunist 
pentru victoria socialismului in Ro
mânia și a adresat un frățesc salut 
poporului sovietic cu ocazia măreței 
aniversări. -

A luat apoi cuvintul V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S.. președintele Aso-

Laminorul din Galați
ciațlei de prietenie sovleto-române. 
conducătorul delegației. In cuvintu! 
său, vorbitorul a trecut In revistă 
succesele obținute de poporul sovie
tic, sub conducerea partidului comu
nist, tn construcția comunismului. 
ExprLmind satisfacția oamenilor so
vietici pentru realizările poporului 
nostru pe tărîmul edificării societății 
socialiste, vorbitorul a subliniat, tot
odată însemnătatea relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
continua lor dezvoltare în interesul 
ambelor popoare și al întregului sis
tem socialist.

*
In cursul zilei de miercuri, delega

ția sovietică a făcu» o vizită la se
diul Comitetului județean de partid 
Galați, unde a fost primită de Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, apoi la Insti
tutul județean de proiectări și Com
binatul siderurgic din localitate.

(Agerpres)

în întreprinderi și instituții

din județul Brașov
Miercuri după-amiază, la clubul 

Uzinelor de autocamioane din Bra
șov a avut loi o adunare consacrată 
celei de-a 53-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Des
pre semnificația acestui eveniment a 
vorbit Ion Borbel, directorul clubu
lui.

Asemenea manifestări organizate 
în intîmpinarea aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie au 
mai avut loc la cluburile uzinelor 
„Tractorul" și „Rulmentul" din Brașov, 
la combinatele chimice și la unele 
Instituții din județul Brașov. La

unele biblioteci au fost organizate ex
poziții ale cărții sovietice.

De asemenea, la cinematograful Ti
neretului din Brașov au fost prezen
tate, in cadrul festivalului filmului 
sovietic, filmele „Cei cinci djn Cer", 
„Dragostea 
„Inimă de 
Apus".

lui Serafim Frolov", 
mamă" și „Departe, in

★
manifestărilor organizateîn cadrul _______  ... _ __

cu prilejul sărbătoririi zilei de 7 No
iembrie, la Casa arhitectului din 
București a fost deschisă expoziția 
de fotografii „Arhitectura sovietică 
contemporană". (Agerpres)

Dinamica progresului
in Azerbaidjanul sovietic

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Janos Fazekas. 
miercuri dimineața 
terului Turismului 
din Italia, -condusă 
vardi, subsecretar 
minister, care tace 
noastră.

La primire au partiaipat Alexan-
*

In cursul zilei de miercuri, membrii 
delegației Ministerului Turismului și 
Spectacolelor din Italia, condusă de 
dr. Gianni Usvardl, au avut între
vederi la Ministerul Comerțului Exte
rior cu ministrul Cornel Burtică, la 
Ministerul Afacerilor Externe cu Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului, și 
la Consiliul popular al municipiului 
București cu Nicolae Stanciu, vice
președinte al consiliului. La intre-

a primit 
delegația Minis- 
și Spectacolelor 
de Gianni Us- 

de stat in acest 
o vizită In țara

dru Sobaru, președintele Oficiului 
Național de Turism, și Porfir Negrea, 
vicepreședinte al O.N.T.

A fost prezent Niccolo Moscato, am
basadorul Italiei la București.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme privind colaborarea 
bilaterală în domeniul turismului.

*
vederi au luat parte Porfir Negrea, 
vicepreședinte al Oficiului Național 
de Turism, precum și Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Cu acest prilej, s-a făcut un schimb 
de vederi cu privire la dezvoltarea 
relațiilor turistice dintre România și 
Italia

Plecarea delegației Consiliului
General A.R.LU.S. la Moscova

(Agerpres)

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Socialiste 

Cehoslovace din București a avut loc 
miercuri la amiază solemnitatea în- 
minărli ordinului „Leul Alb" clasa a 
Il-a generalului locotenent in rezervă 
Mihai M. Corbuleanu, comandantul 
fostei divizii 18 infanterie, care a 
luptat acum mai bine de un sfert de 
veac pentru eliberarea Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist. Distincția a fost 
înmînată de ambasadorul Miroslav 
Sulek. La solemnitate au participat 
general colonel Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate. ge
nerali și ofițeri superiori, veterani al 

. . și
R. S. Cehoslo-

Sesiunea Comisiei 
mixte hidrotehnice

La invitația Asociației de prietenie 
sovieto-române, miercuri la 
a plecat la Moscova o delegație 
Consiliului General al A.R.L.t 
condusă de tovarășul Ion 
membru al C.C, al P.C.R.. membru 
aî Consiliului de Stat, prim-viceprs- 
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, pentru a participa la ma
nifestările organizate in U.R.S.S. Cu 
prilejul celei de a 53-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Aurel 
Bozgan. membru al Consiliului de 
Stat, deputat tn M.A.N.. Octav Li- 

1 vezeanu. membru în Biroul Consillu-

amiază
" > a 

..„U.S., 
Cosma,

lui General A.R.L.U.S., de activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

★
La aeroportul Seremetlevo din 

Moscova, delegația a fost întâmpi
nată de G. Sotnikov, adjunct al 
ministrului industriei constructoare 
de mașini grele, energetice și de 
transport al U.R.S.S., prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
membri ai conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-române.

Erau prezenți Teodor Marinescu, 
ambasadorul României In Uniunea 
Sovietică, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea in Capitală a colectivului

războiului 
membri ai 
vace.

antihitlerist^ precum 
Ambasadei

★
a avut loc 
colaborare

semnarea Con- 
între Radiote- 
Radioteleviziu-

Miercuri 
venției de 
leviziunea română și 
nea albaneză.

Convenția a fost semnată de Va- 
leriu POp, președintele Comitetului 
Radiotelevlziunil române, și de Tha
nas Nano, directorul general al Ra- 
dioteleviziunLi albaneze.

★

Cu prilejul Zilei forțelor armate 
Italiene, atașatul militar, aero și na
val al acestei țări la București, lt. 
col. Carlo Saetti, a oferit, miercuri 
seara, o recepție în saloanele amba
sadei.

Au participat generali și ofițeri, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. “ 
unor misiuni 
litari și alți 
piomatic.

Erau prezenți șefi ai 
diplomatice, atașați mi- 
membri ai corpului di-

★

Sălii Palatului din Ca-în foaierul _. __
pitală s-a deschis miercuri o expo
ziție industrială internațională în ca
drul căreia uzine și întreprinderi din 
Austria, Franța, Italia, R.F. a Ger
maniei și România prezintă diverse 
produse : sîrme și benzi 
conductoare, cabluri 
electrici etc.

La deschidere au 
membri ai 
economice, 
treprinderi 
cialiști. Au . . _
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
7 noiembrie.

și
rezistive, 

conductori

prezențifost
unor ministereconducerii

conducători al unor în
de comerț exterior, spe- 
fost de față șefi de mi-

*
Miercuri a părăsit Capitala, în- 

drept!ndu-se spre Paris, cunoscutul 
grafician C. Arnal — creatorul per
sonajului Pif al revistei franceze pen
tru copii și al mascotei „Minitehni- 
cus“ pentru concursul anual de lu
crări tehnice al pionierilor români, 
care ne-a vizitat țara la Invitația 
Consiliului Național al Organizației 
pionierilor și a revistei „Cutezătorii".

*
Miercuri dimineața a plecat la Bu

dapesta delegația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, condusă de Titus Popescu, vice
președinte al Uniunii, care la invi
tația Consiliului Național al Coope- 
rativelor de Producție din R.P. Un
gară va face o vizită in această țară.

★

întreprinderea poloneză pentru ex
port-import de mașini „Polimex" din 
Varșovia a organizat miercuri în 
Capitală un simpozion tehnic avind 
ca temă folosirea mașinilor necesare 
lucrărilor de terasamente.

(Agerpres) 
i

romano ungare
între 27 octombrie și 4 noiembrie 

a.c. a avut loc. la București, sesiu
nea Comisiei mixte hidrotehnice ro- 
mâno-ungare, care funcționează in 
baza convenției dintre cele două țări 
pentru reglementarea problemelor 
hidrotehnice referitoare la apele ce 
formează său traversează frontiera.

Lucrările s-au desfășurat in spirit 
de înțelegere reciprocă, stabilindu-se 
de comun acord măsurile necesare 
pentru dezvoltarea colaborării dintre 
organele de gospodărire a apelor din 
cele două țări. (Agerpres)

FOTBAL
V ’A

Așadar, acestea sint rezultatele În
registrate de către echipele noastre 
de club in meciurile retur ale fazei 
a doua a competițiilor europene : in 
„Cupa campionilor", U.T.A.— Steaua 
roșie Belgrad 1—3 (in tur, 0—3), in 
„Cupa cupelor", Steaua—P.S.V. 
Eindhoven 0—3 (in tur, 0—4), in 
„Cupa europeană a tirgurilor", Di
namo București—F.C. Liverpool 1—1 
(in tur, 0—3).

Nu ne propunem, acum, să adu
cem in discuție cauzele de fond care 
au generat această situați^. Fără îndo
ială, erau rarisimi amatorii de fotbal 
de la noi care mai credeau, ieri dimi
neață. că vreuna dintre cele trei echi
pe fruntașe (?!?) ale fotbalului nostru 
va reuși să întoarcă destinul din drum 
și să obțină calificarea in turul al 
treilea. Dar, credem că tot atit de 
puțini erau și cei care să-și închi
puie un eșec general atit de net, 
inexistența oricărei ambiții sportive 
a majorității fotbaliștilor noștri care 
au participat ieri după-amiază 'a 
jocuri, jocuri pe care milioanele de 
suporteri ai fotbalului nostru le aș
teptau cu credința că jucătorii favo- 
riți vor lupta pină la ultima picătură 
de energie pentru onoarea echipe
lor 
generală 
și chiar 
vlștii au 
primirea

lor. A fost o caracteristică 
a echipelor U.T.A.. Steaua 
Dlnamo (e drept, dlnamo- 
mai incercat ceva pină la 
golului marcat de Boers- 

ma), lipsa de decizie, de reacție in 
fața adversarilor lor, fiind evident 
pentru toată lumea, că nici una din
tre cele trei echipe nu și-a pregă
tit nici măcar la nivelul posibilități
lor actuale participarea la compe
tiția internațională in care fusese 
înscrisă. Acest lucru s-a văzut in spe
cial sub unghiul pregătirii psiholo
gice. Pentru că, in alte intilniri, 
fotbaliștii noștri au arătat că. atunci 
cînd vor, reușesc comportări superi
oare (vezi U.T.A. — Feljenoord).

Minute in șir. în partida Steaua— 
Eindhoven, oaspeții au jucat sin
guri, punindu-i pe bucureșteni sn 
situații ce pendulau intre peni
bil și ridicol. De altfel, pe par
cursul acestui meci, spectatorii 
săi ajunseseră in situația de a 
r.u mai putea fi nici măcar ener
vați de repetatele erori de or
din tehnic sau tactic ale jucătorilor 
noștri. După primirea primului gol

Teatrului „Sovremennik"
din Moscova

în cadrul planului de colaborare 
culturală dintre România și U.R.S.S., 
miercuri a sosit in Capitală colectivul 
Teatrului „Sovremennik" din Mos
cova. în timpul șederii in tara noastră 
artiștii teatrului sovietic vor 
zenta, la București și Brașov, 
număr de 7 spectacole cu 
„Bolșevicii" de M. Șatrov, 
de noapte" de M. Gorki, „O poveste 
obișnuită". dramatizare de V, Rozov 
după Goncearov.

pre- 
un 

piesele 
„Azilul

p "
L-a sosire, pe aeroportul Otopeni, 

au fost de față reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale, 
directori de teatre, cunoscuți artiști.

Av fost prezenți V. S. Tikunov, mi- , 
nistru corisilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei

tn antichitate, Azerbaid
janului i se spunea „Țara 
de Foc" ; poate pentru că 
locuitorii ei de atunci au 
fost adepți ai cultului focu
lui sau poate pentru că aici 
flăcările hrănite de țiței și 
gaze țișneau in multe locuri 
de-a dreptul din pămint.

De-a lungul veacurilor, 
poporul azerbaidjan a 
creat o cultură națională 
originală. Din evul mediu 
au răzbătut pină în prezent 
bogate comori de cultură 
create de astfel de figuri 
proeminente ale Orientului, 
cum au fost marele Înțelept 
Nizami, neîntrecutul poet 
liric și filozof Fizuli, gîn- 
ditorui materialist Ahun- 
dov, scriitorul satiric Sabir.

în Azerbaidjanul prere- 
voluționar, singura ramură 
dezvoltată a economiei a 
fost industria petrolieră 
care asigura pe atunci ju
mătate din extracția mon
dială de țiței. Dar stăpinti 
petrolului azerbaidjan erau 
companiile străine. Baku a 
fost un autentic Klondyke 
petrolifer pentru vinătorli 
bogățiilor subsolului pe
ninsulei Apșeron. Aceștia 
au exploatat cu sălbăticie 
zăcămintele, au jefuit țara 
fără milă, transformind prin 
truda grea a muncitorilor 
„aurul negru" în aur au
tentic. Maxim Gorki, care 
a vizitat pe vremuri sche
lele din Baku, le-a caracte
rizat drept „un genial ta
blou al infernului".

Proletariatul din Baku s-a 
aflat alături dd proletaria
tul rus, de oamenii muncii 
din celelalte republici na
ționale, în primele rin- 
duri ale luptei revoluționa
re conduse de P.C.U.S. pen
tru înfăptuirea Marii Revo
luții Socialiste din Octom
brie. De altfel, despre tra
dițiile'sale vorbește faptul 
că aici a fost semnat primul 
contract colectiv dintre 
muncitori și capitaliști din 
istoria mișcării muncitorești 
din Rusia, denumit „con
stituția păcurii". O pagină 
glorioasă a înscris in letopi
sețul acestei luote Comuna 
din Baku creată in aprilie 
1918 și înecată în singe trei 
luni după aceea de către 
forțele unite ale reacțiunii 
interne și ale intervențio- 
niștilor străini. Numele ce
lor 26 de comisari-eroi din 
Baku rămîn neșterse în 
memoria poporului azer
baidjan. Un monument cir
cular de o sobrietate emo
ționantă. în mijlocul căruia 
arde o flacără veșnică, a 
fost înălțat în cinstea lor în 
centrul capitalei republicii.

Recent. R.S.S. Azerbaid- 
Jană a sărbătorit împlinirea 
a 50 de ani de existență. 
Pe stema republicii este 
înfățișată o sondă — simbol 
al forței ei industriale. Deși 
petrolul rămîne și în pre
zent una din principalele 
amuri ale economiei A- 
zerbaidjanului, astăzi pe 
stema lui ar putea figura 
cu aceeași îndreptățire o 
coloană de distilare, un 
cuptor Martin sau un pilon 
de linie electrică de înaltă 
tensiune.

— înainte de revoluție, 
ne-a spus IsmaiJ tbraghi-

mov, prlm-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
cu care am avut o convor
bire, Azerbaidjanul era 
nevoit să importe toate 
produsele industriale de 
care avea nevoie. în anii 
puterii sovietice au fost 
create numeroase ramuri 
industriale noi : chimică, 
energetică, minieră, meta
lurgică. s-au dezvoltat in 
continuare extracția petro
lului și prelucrarea lui, 
precum și industria ușoară 
și cea alimentară. Au fost 
înălțate sute de întreprin
deri mari. Producția indus
trială globală a crescut de 
aproape 70 de ori. Industria 
Azerbaidjanului sovietic 
realizează azi in numai 12 
zile o producție echivalentă 
cu aceea a Azerbaidjanu
lui prerevoluționar intr-un 
an. Față de 1913, centralele 
electrice produc în prezent 
de 103 ori mai multă ener
gie electrică, iar industria 
constructoare de mașini și 
de prelucrare a metalelor 
dă o producție de 363 de 
ori mai mare. în afara pe
trolului și a derivatelor 
sale, republica produce : 
oțel, laminate, aluminiu, a- 
paratură petrolieră, motoa

tic, un mare combinat chi
mic cu 18 unități, a cărui 
construcție continuă, fabrici 
de mase plastice, de sticlă, 
de prelucrare a lemnului, 
întreprinderi textile, ali
mentare. Populația Sumgai- 
tului este in prezent de 140 
de mii de locuitori. Virsta 
lor medie este de numai 27 
de ani. Blocurile de locuin
țe sint dispuse în cvartale 
prevăzute cu magazine, 
grădinițe de copii, școli, po
liclinici, cinematografe. O- 
rașul are șase case de cul
tură. un teatru dramatic, 
un frumos parc plantat de-a 
lungul țărmului mării, pa
tru școli medii tehnice și o 
filială a institutului petro
chimic din Baku cu 1 650 
de studenți, o serie de in
stitute de cercetări și pro
iectări cu profil chimic.

Dezvoltarea rapidă indus
trială a adus și alte corec
tive hărții Azerbaidjanu
lui. Astfel. Ali-Bairamli, 
un orășel mai ieri pierdut 
in stepă, a intrat în anii 
din urmă într-o puternică 
fază de dezvoltare — o dată 
cu descoperirea unul bogat 
zăcămînț de petrol chiar 
sub vatra lui. Petroliștii 
scot la lumină țițeiul încon-

Corespondență de la Silviu PODINĂ

re electrioe și Diesel, țevi 
de oțel, instalații mobile de 
foraj, aparatură de preci
zie, cauciuc, televizoare și 
multe altele. în ce privește 
petrolul, dacă în 1920 s-au 
extras 2 milioane tone, a- 
cum sint scoase din a- 
dlncuri peste 20 de mili
oane de tone țiței anual. în 
luna martie a anului viitor, 
după aproape un secol de 
exploatare, din subsolul 
republicii va fi extrasă tona 
de țiței purtînd numărul 
un miliard.

înainte de revoluție, a- 
proape totalitatea produc
ției industriale a Azer
baidjanului era dată de 'în
treprinderile din Baku. în 
anii de după ultimul război 
au fost create noi centre 
industriale. în stepa semi- 
deșertică din apropierea 
Caspicii, în valea rîului 
Kura și în creierul mun
ților Caucaz au răsărit noi 
orașe. Cel mai important 
dintre ele este Klrova- 
badul, centru al industriei 
aluminiului, textilelor, co- 
voarelor și industriei ali
mentare. așezat în pitoreas
ca vale Guiandjatceai din 
Caucazul mic. Kirovabad 
este totodată șl un centru 
a! științelor agricole — cu 
institute de cercetări In do
meniile culturii bumbacu
lui. viticulturii, sericicul
turii, mecanizării și elec
trificării agriculturii.

Am vizitat Sumgaitul, 
oraș Satelit al Bakului, a 
cărui construcție a început 
în urmă cu 20 de ani. 
în prezent există aici un 
mare laminor, care dă a- 
nual 500 000 tone de țevi cu 
diametre intre 60 și 168 mi
limetri, o uzină de alumi
niu alta de cauciuc sinte

jurînd orășelul cu sonde 
înclinate care au trecut pe 
sub străzi și case pină în 
centrul localității. Minguie- 
ciaur este un oraș aflat in 
mijlocul unei zone agricole. 
Aici s-au construit în anii 
din urmă o mare hidrocen
trală pe rîul Kura și alte 17 
diferite întreprinderi indus
triale. Daskesan e un cen
tru al industriei miniere ; 
in apropierea lui a fost 
descoperit cel mai mare 
zăcămînț de fier din Trans- 
caucazia. Numărul orașelor 
din republică a crescut in 
anii puterii sovietice de 4 
ori, ajungînd azi la 58.

Conform prevederilor 
preliminare, In viitorul cin
cinal producția industrială 
a acestei republici cauca
ziene va spori cu 44 la sută 
față de actualul cincinal. 
Extracția petrolului se va 
stabili în jurul a 20 mili
oane tone, dar vor crește în 
continuare capacitățile de 
rafinare care vor asigura 
prelucrarea întregii produc
ții proprii și în plus a unei 
cantități de țiței extras In 
Turkmenia. Se vor dezvolta, 
de asemenea,' industria pe
trochimică, metalurgia, con
strucția de mașini și apara
te, energetica, industrii 
electrotehnică, electronica 
și construcția de mașini de 
calcul.

Există un „oraș dea
supra valurilor" — în mij
locul mării Caspice, la 
o sută de kilometri spre 
est de Baku. El se numește 
„Nefteanîie Kamnii". Anul 
lui de naștere este 1949. 
Observînd in acel loc un 
grup de stînci periculoase 
pentru navigație, marinarii 
și-au pus întrebarea de ce 
culoarea lor este neagră.

Răspunsul l-au dat geologii 
care au descoperit aici un 
bogat zăcămînț de țiței. 
Prin scufundarea in apa 
puțin adîncă din jurul stîn- 
cilor a unui număr de 7 
nave și umplerea cu pă- 
mînt a spațiului dintre 
stînci. a fost obținută o 
mică insulă artificială pe 
care brigada vestitului mai
stru Mihail Kaverocikin a 
forat prima sondă din lar
gul Caspicii. Dacă focile și 
pescărușii au cedat fără îm
potrivire petroliștilor locul 
lor preferat de adunare, 
Caspica s-a împotrivit cu 
Înverșunare acestei cuceriri, 
asediind în zilele de furtu
nă (250 pe an) cu apele el 
unica baracă existentă la 
început pe insulă. în acele 
zile singura legătură a son
dorilor cu țărmul erau un
dele herțlene. Dar forajul 
a continuat fără întrerupe
re. Cînd sapa a atins adin- 
cimea de o mie de metri, 
din gura sondei a țîșnit o 
coloană • puternică de țiței 
cu un debit de o sută de 
tone pe zi. Atunci, la 7 no
iembrie 1949, a Început isto
ria uimitorului oraș înălțat 
pe piloni de oțel deasupra 
valurilor mării.

Cea de a doua sondă a 
fost forată de ucenicul Iui 
Mihail Kaverocikin — 
Kurban Abbasov A urmat 
apoi cea de a tuia, apoi 
alte zeci și sute de sonde. 
Estacadele înălțate pe piloni 
de oțel au înaintat mai de
parte în larg. Pe laturile 
lor se află platformele pe 
care se concentrează une
ori zeci de sonde forate pe 
plan înclinat pentru a pu
tea cuprinde, în adine, o 
arie cit mai mare. Lungi
mea totală a estacadelor a 
ajuns în prezent la 175 de 
kilometri, iar construcția 
lor continuă. Pe ele se află 
nu numai platformele son
delor, rezervoarelor, cen
tralei electrice, stației de 
purificare a apei, ci și case 
cu etaj în care se află dor
mitoarele petroliștilor, o 
piață centrală — cu maga
zine, bibliotecă, cantină, ci
nematograf, o școală tehni
că, o casă de cultură și 
chiar un mic parc. Fructele 
proaspete, laptele, înghețata 
sint aduse cu elicopterele, 
în casa de cultură susțin 
programe artistice alături 
de formațiile de amatori lo
cale șl artiști din Baku și 
chiar din Moscova. Cursu
rile școlii tehnice serale 
petroliere sint urmate de 
sute de muncitori. Noaptea, 
cînd de-a lungul estacade
lor și pe insulele artificiale 
se aprind mii de lumini re
flectate in valuri, âțfest 
unic oraș maritim din lume 
se învăluie într-o aură de 
basm.

Nefteanîie Kamnii nu 
este in prezent singura lo
calitate pe piloni din Ma
rea Caspică. în anii din 
urmă I s-au adăugat alte 
cîteva surori mai mici, dar 
care cresc și ele rapid, an 
de an. întreg Azerbaidja
nul, cu amplele sale înnoiri 
și realizări, stă mărturie 
puterii de creație a omului, 
voinței sale de a păși me
reu înainte, pe drumul co
munismului.

(Agerpres)
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încheierea lucrărilor
Adunării Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat

SUCCESE iN

— Veenstra. min. 42 — echipa bucu- 
reșteană a fost aproape tot timpul 
in starea unui boxer grogy, incapa
bil să riposteze la loviturile adver
sarului, suferind o infrîngere care, 
prin maniera in care i-a fost ad
ministrată. blamează nu numai pe 
jucătorii de pe teren, ci și 
rea tehnică a echipei de 
clubului Steaua, punindu-i 
nul întrebării competența 
nală. ca și oportunitatea 
sale la cirma acestei formații 
mari veleități și avind la dispoziție 
condiții optime de lucru. Steaua — 
in acest meci, ca și in altele din ul
tima vreme — s-a prezentat lipsită 
de pregătire fizică, lipsită de orice 
capacitate de a da 0 ripostă organi
zată adversarului, jucătorii săi aler- 
gind pe teren sleiți, cu sufletul la 
gură, incapabili să execute procedee 
tehnice pe care știm că le pot exe
cuta (Iordănescu, Ștefănescu, Naom, 
Vigu etc.).

Dinamo București, inscriindu-se în 
sfera acelorași carențe generale, nu 
și-a satisfăcut nici ea suporterii. Și 
nu numai pentru că' jucind acasă nu 
a cîștigat, ci mai ales, pentru ma
niera în care a evoluat această echi
pă in care joacă fotbaliști ca Radu 
Nunweiller, Dumitrache, Dinu etc., 
valori certe, atît pe plan intern cit 
și internațional. Dinamo, ca și Steaua 
in momentul in care a primit go
lul, s-a transformat într-o formație 
anonimă, fără nici o pretenție la 
victorie.

De la Arad ni se semnalează aceleași 
defecțiuni structurale prezente și în 
evoluția echipei U.T.A.: erori tehnice 
repetate, incapacitate fizică după o ju
mătate de oră de joc. în prima repriză 
arădanii au tras la poartă doar de 
două ori, iar în cea de-a doua, de 
șase ori. O comportare sub 
critică a avut și 
al „unsprezecelui" 
Dumitrescu.

De altfel, ca și

conduce- 
fotbal a 

sub sem- 
profesio- 
prezenței. 

cu

orice 
proaspătul titular 
reprezentativ, El.

__ la Dinamo, și la 
Steaua șl la U.T.A. activează jucă
tori ce nu pot fi socotiți începători. 
Dimpotrivă, cu unii dintre ei „un- 
sprezecele" reprezentativ a realizat 
cunoscutele comportări meritorii. Nu 
cunoștințele tehnice le-au lipsit ieri 
după-amiază (ca și acum două săp- 
tămini) fotbaliștilor noștri, ci lipsa 
de răspundere personală a lor și a

antrenorilor lor față de sportul pe 
care-1 practică, față de îndatoririle 
pe care și le-au luat, angajindu-se 
in reprezentarea fotbalului nostru 
pe plan internațional. Desigur, nu-i 
un secret faptul că pentru a fi de
plin responsabil intr-o astfel de ac
țiune trebuie să ai și mijloacele ne
cesare ajungerii la țelul pe care ți 
1-al propus, iar, dintre aceste mijloa
ce, in fotbal, primul constă intr-o pre
gătire fizică fără cusur in scopul ridi
cării capacității de efort, pregătire ce 
trebuie tăcută la cluburi. Și nu este, 
de asemenea, un secret faptul că, la 
cluburi munca de pregătire se desfă
șoară sub nivelul cerințelor, prezentind 
incă grave și multiple carențe. în ma
joritatea secțiilor de fotbal de la noi 
se lucrează încă foarte puțin (adesea 
incompetent) și cu o intensitate scă
zută, pregătirea avind mai mult un 
caracter de relaxare. Sint stări de 
lucruri a căror rezolvare trebuie să 
preocupe, in egală măsură, forul 
de specialitate și conducerile clubu
rilor și asociațiilor respective. Pen
tru că frazele dulci, răspîndite, 
in ultima vreme, ca un fum 
de tămîie menit să adoarmă Spiri
tele exigente, hotărite să spună lu
crurilor pe. nume, s-au dovedit a fi 
incă o dată păgubitoare fotbalului 
nostru. Evoluțiile prestigioase aie 
„unsprezecelui" reprezentativ au fost 
și sint folosite ca paravan pentru a 
ascunde ceea ce se petrece în fond 
în curtea interioară a fotbalului 
nostru. Dar. cu rezultate ca cele în
registrate ieri, terenul cucerit la ni
vel de reprezentativă este repede 
pierdut.

Am părăsit, deci, și anul acesta 
competițiile europene intercluburi 
cu mult înainte de faza lor finală. 
Este drept că echipele noastre au 
fost eliminate de către formații bine 
cotate pe plan internațional și me
ciurile retur pe care le-am văzut 
ieri ne-au arătat că atit Steaua 
Roșie Belgrad, cit și F. C, Liverpool 
sau P.Ș.V. Eindhoven și-au dobindit 
pe merit faima. Dar, desigur, aceas
ta nu ne consolează. Dimpotrivă, 
l-am tf vrut pe fotbaliștii noștri În
vingători tocmai în fața unor ase
menea adversari.

Valentin PAUNESCU 
Valeriu MIRONESCU

BUDAPESTA 4. — Corespondentul 
Agerpres Al Pintea transmite : 
Miercuri s-au încheiat la Budapesta 
lucrările celei de-a 8-a Adunări a Fe
derației Mondiale a Tineretului Demo
crat. La Întîlnire au luat parte 180 de 
organizații din 95 de țări, precum și

Președintele Comisiei 
pentru afacerile 

externe ’ 
a Bundestagnlui 

și-a ineheiat vizita 
în Ungaria

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele comisiei pentru afacerile 
externe a Bundestagului vest-german, 
Gerhard Schrtider, și-a încheiat 
miercuri vizita de cîteva zile in Un
garia, în cursul căreia a avut între
vederi cu premierul ungar. Jen<5 
Fock, și cu membri ai guvernului 
R.P.U.

înainte de plecare, SchrOder a făcut 
o declarație în care a subliniat că u- 
nul din scopurile principale ale că
lătoriei sale in Ungaria a constat în 
cunoașterea realităților din această 
țară și că el consideră această vizită 
ca utilă pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor bilaterale. „Sint 
convins, a spus el, că aceste relații 
se întemeiază pe baze foarte bune și 
că ele fac parte din tendințele de îm
bunătățire a colaborării intereuropene 
care trebuie dezvoltată pas cu pas".

delegați reprezentînd 20 de organi
zații internaționale.

Dezbaterile adunării au relevat ro
lul important al tinerei generații în 
lupta pentru libertate, independență, 
pace și progres împotriva imperia
lismului și colonialismului, răspun
derile ce-i revin în societatea con
temporană. In acest context s-a dis
cutat despre rolul pe care F.M.T.D. 
trebuie să-l aibă în mișcarea in
ternațională de tineret, subliniindu-se 
necesitatea de a se depune noi efor
turi pentru a dezvolta unitatea orga
nizațiilor revoluționare, democratice, 
antiimperiallste ale tineretului de pe 
toate continentele.

Miercuri, a fost ales Comitetul 
executiv al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, care, in prima 
sa ședință, a ales biroul F.M.T.D. 
Componența biroului a fost aprobată 
în cadrul adunării.

Uniunea Tineretului Comunist din 
România a fost aleasă in Comitetul 
executiv și în biroul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

ELECTRIFICAREA 
SATELOR

DIN ALBANIA
TIRANA 4 (Agerpres). — într-un 

comunicat al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania — relatează agenția 
A.T.A. — se arată că realizarea cu 
13 luni înainte de termen a planului 
privind electrificarea satelor consti
tuie o victorie strălucită. Electrifica
rea tuturor satelor — subliniază in 
continuare comunicatul — deschide 
perspective largi dezvoltării intensi
ve a agriculturii, oferă posibilitatea 
creării unor noi ramuri economice, dă 
un impuls și mal puternic dezvoltării 
forțelor de producție și relațiilor so
cialiste de producție, contribuie la 
ridicarea nivelului de trai al țără
nimii.

AGENDA ECONOMICĂ
• MOSCOVA. — La Moscova a 

avut loc sesiunea Comisiei mixte 
sovieto-iugoslave de colaborare teh- 
nico-științifică. în protocolul semnat 
se prevede lărgirea continuă a con
tactelor dintre organizațiile care se 
ocupă cu cercetări științifice in cele 
două țări. Sesiunea a aprobat tema
tica lucrărilor științifice comune ,n 
industriile chimică, constructoare de 
mașini și construcțiilor.

• PEKIN. — Delegația cercurilor 
economice iugoslave. condusă de 
Stoian Milenkovici, vicepreședintele 
Camerei economice federale, a pără
sit marți Pekinul, anunță agenția 
China Nouă. După cum menționează 
agenția Taniug, delegația a avut con
vorbiri cu ministrul adjunct al co
merțului exterior. Li Cian, și vice
președintele Consiliului chinez pen
tru promovarea comerțului interna

țional, Liu Hsi-ven, asupra posibili
tăților de creștere a comerțului chi
no—iugoslav și colaborării econo- 
mice generale.

• BERLIN. — La invitația guver
nului R.D. Germane, la Berlin a so
sit intr-o vizită oficială o delegație 
guvernamentală a Ceylonului, con
dusă de Tikiri Banda Illangaratne, 
ministrul comerțului. Delegația va 
purta convorbiri cu privire la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări.

• TRIPOLI. - La Tripoli a fost 
semnat un acord pe termen lung 
între Compania petrolieră națională 
libiană și întreprinderea bulgară 
„Neftohim". Acordul reglementează 
achiziționarea de țiței brut din Libia 
în perioada 1971—1975, Informează 
agenția B.T.A.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI

legitime ale R. P. Chineze
NEW YORK 4. — Trimișii Ager

pres, A. Ionescu și C. Alexandroaie, 
transmit : La Națiunile Unite a fost 
difuzat ca document oficial un pro
iect de rezoluție privind restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la Națiunile Unite, 
punct înscris pe 1 ordinea de zi din 
inițiativa a 18 state, printre care și 
România.

„Adunarea generală — se prevede 
în proiectul de rezoluție — decide 
repunerea Republicii Populare Chi
neze în toate drepturile sale și recu
noașterea reprezentanților guvernului 
său ca singurii reprezentanți legitimi 
ai Chinei la Națiunile Unite și în 
consecință expulzează pe reprezen
tanții ciankaișiști de pe locul ce îl 
ocupă în mod ilegal atît la Națiunile 
Unite cît și în toate organismele
sale".

La Națiunile Unite, cercurile poli
tice și diplomatice subliniază semni
ficația acestui proiect de rezoluție, 
în contextul dezbaterilor din Aduna
rea Generală a O.N.U. și din comi
tetul politic asupra problemelor care 
privesc pacea și securitatea interna
țională ; s-a subliniat cu vigoare ne
cesitatea întăririi rolului și eficaci
tății O.N.U. în viața internațională, 
transpunerea în practică a principiu
lui universalității acestui for mon
dial ca una din cele mai urgente și 
importante măsuri în vederea ridi
cării acestei organizații la înălțimea 
speranțelor popoarelor, a scopurilor 
și idealurilor sale. Mulți delegați au 
subliniat, în această ordine de idei, 
că problemelor majore ale lumii nu 
li se pot găsi soluțiile cele mai bune 
fără participarea R. P. Chineze.

In Comitetul Politic al Adunării Generale
Trecînd la examinarea problemei 

dezarmării generale și complete, pe 
baza raportului Comitetului de la Ge
neva, Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. și-a concentrat lu
crările asupra proiectului de tratat 
cu privire la interzicerea amplasării 
pe fundul mărilor și oceanelor a ar
melor de distrugere în masă, inclusiv 
a celor nucleare.

Luind cuvîntul, A. Roscin, repre
zentantul Uniunii Sovietice, s-a pro
nunțat în sprijinul aprobării de către 
Organizația Națiunilor Unite a pro
iectului de tratat, elaborat de Confe
rința de la Geneva, care include noi 
prevederi oe țin cont de observațiile 
exprimate anul trecut, în cursul 
examinării lui în Adunarea Generală, 
în cuvintarea sa, A. Roscin s-a pro
nunțat, de asemenea, în favoarea u- 
nui acord de interzicere a armelor 
chimice și biologice. Aceste două tra
tate de dezarmare parțială trebuie să 
constituie doar o etapă pe calea de
zarmării generale — a subliniat el.

Reprezentantul Statelor Unite, Ch.

Yost, a invitat, de asemenea, țările 
membre ale Națiunilor Unite să a- 
probe proiectul de tratat cu privire 
la interzicerea amplasării în me
diul marin a armelor de distrugere 
în masă. în ce privește armele chi
mice și biologice, el s-a declarat par
tizanul unei convenții distincte pri
vind interzicerea doar a celei de-a 
doua categorii.

Reprezentantul Poloniei, Henryk 
Jaroszek, s-a pronunțat pentru adop
tarea tratatului asupra demilitariză
rii fundului mărilor, ca și pentru in
terzicerea armelor chimice și bacte
riologice. El a relevat importanța 
ratificării tratatului de neproliferare 
nucleară de către membrii Euratom, 
inclusiv R. F. a Germaniei.

Delegatul Canadei, G. Ignatieff, a 
recomandat aprobarea tratatului cu 
privire la demilitarizarea teritoriilor 
submarine, subliniind în același timp 
că el exclude cursa înarmărilor nu
cleare in acest mediu al planetei și 
va facilita exploatarea in scopuri 
pașnice a platourilor oceanelor.

ÎN PROBLEMA 
ORIENTULUI APROPIAT 

ADOPTAREA PROIECTULUI DE REZOLUȚIE AL GRUPULUI 
DE ȚĂRI AFRO-ASIATICE

DEZBATERILE

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Miercuri la amiază, Adunarea Genera
lă s-a pronunțat asupra celor trei pro
iecte de rezoluție în problema situa
ției din Orientul Apropiat și a moda
lităților de rezolvare a crizei din a- 
ceastă regiune a lumii. Proiectul gru
pului afro-asiatic a fost adoptat cu o 
majoritate de 57 de voturi, 16 împotri
vă și 39 de abțineri.

Rezoluția, redactată de 21 de țări 
afro-asiatice, la care a subscris și 
Iugoslavia, cheamă la prelungirea 
acordului de încetare a focului din 
Orientul Apropiat pentru o peri
oadă de încă trei luni, după expira
rea vechiului termen, la 5 noiembrie. 
Totodată, ea se pronunță pentru traițg' 
punerea în practică a rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967, care prevede reglementarea pe 
cale pașnică a crizei din această zonă. 
De asemenea, rezoluția cere ca părți
le direct interesate să dea imediat in
strucțiuni reprezentanților lor pentru 
a relua contactele prin intermediul 
reprezentantului special al secretaru
lui general al O.N.U., Gunnar Jarring, 
cu scopul de a facilita acestuia înde
plinirea misiunii sale. Rezoluția în
corporează un amendament propus 
de delegația Franței, prin care se rea
firmă punctul de vedere că o pace 
durabilă și justă poate fi realizată nu
mai prin retragerea tuturor trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe ocu
pate și prin recunoașterea și garan
tarea tuturor granițelor din această 
zonă.

Proiectul de rezoluție latino-ame- 
rican a fost respins cu 49 de voturi, 
față de 45 pentru și 27 de abțineri.

Un alt proiect de rezoluție, redactat 
de Statele Unite și Liberia, nu a fost 
pus la vot întrucît reprezentantul a- 
merican l-a retras din dezbateri.

Luind cuvîntul după vot, delegatul 
Israelului s-a pronunțat împotriva 
proiectului afro-asiatic.

Reprezentantul Nigeriei, care a 
vorbit în numele autorilor rezoluției

adoptate, a declarat că, după părerea 
lor, spiritul de conciliere ce a carac
terizat dezbaterile din actuala sesiune 
a Adunării Generale privind situația 
din Orientul Apropiat este un semn 
de bun augur pentru perspectiva de 
soluționare a acestei dificile proble
me. De asemenea, reprezentanții Se
negalului, Ghanei și ai altor țări a- 
fro-asiatice au cerut statelor membre 
ale Națiunilor Unite să-și concerteze 
eforturile pentru transpunerea în 
practică a prevederilor rezoluției a- 
doptate.

Ambasadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., luînd cuvîntul pentru 
a explica votul țării noastre, a de
clarat, printre altele, că România 
consideră rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 ca 
fiind o bază rezonabilă pentru solu
ționarea conflictului din Orientul 
Apropiat și că Adunarea Generală 
are datoria de a contribui la soluțio
narea politică a crizei din această 
zonă. Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, că toate prevederile acestei 
rezoluții trebuie transpuse în practi
că. în încheiere, reprezentantul Ro
mâniei a declarat că, avînd în vedere 
faptul că proiectul de rezoluție al 
grupului de state afro-asiatice reflec
tă principiile rezoluției Consiliului de 
Securitate, delegația română votează 
în favoarea sa.

Președintele Salvador Allende 
a primit delegația română

condusa de Gheorghe Radulescu
SANTIAGO DE CHILE 4. — Co

respondență de la Eugen Pop : în 
după-amiaza zilei de 3 noiembrie, 
președintele Republicii Chile, dr. 
Salvador Allende, a primit delegația 
română, condusă de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care participă la festi
vitățile organizate cu prilejul in
stalării noului președinte chilian. 
Din delegație fac parte George. Ma- 
covescu, prim adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Dumitres
cu, ambasadorul țării noastre la 
Santiago de Chile. Cu acest prilej, 
intre președintele Salvador Allende 
și vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Rădulescu, a avut 
loc o convorbire cordială.

Conducătorul delegației române a 
transmis președintelui Salvador 
Allende, din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a guvernului și poporului român, 
felicitări călduroase și urări de suc
cese. Șeful delegației române și-a 
exprimat convingerea că relațiile 
dintre România și Chile vor cunoaște

o nouă și amplă dezvoltare în toate 
domeniile de interes reciproc.

Președintele Allende a mulțumit 
călduros pentru felicitările și urările 
care i-au fost adresate, exprimîri- 
du-și, la rîndul său, convingerea că 
relațiile prietenești de cooperare 
dintre cele două țări vor putea cu
noaște in viitor o și mai mare dez
voltare. v

★
Răspunzînd solicitării televiziunii 

chiliene, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a făcut următoarea declara
ție : „Sint fericit că pot aduce sa-
lutul președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, al guvernu
lui și al poporului român cu ocazia 
acestui grandios moment din istoria 
poporului chilian pe' care îl repre
zintă instalarea președintelui Salva
dor Allende Gossens. Doresc succes 
deplin poporului chilian în înfăptui
rea programului unității populare, de 
progres in domeniile politic, cultural 
și economic pentru consolidarea in
dependenței și suveranității Republi
cii Chile, precum și in lupte sa îm
potriva imperialismului. colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
pace și cooperare internațională".

IERI AU CONTINUAT LA VARȘOVIA

CONVORBIRILE POLONO - VEST-GERMANE
VARȘOVIA 4 — Corespondentul A- 

gerpres Iosif Dumitrașcu transmite : 
Miercuri, au continuat la Varșovia 
convorbirile miniștrilor afacerilor ex
terne ai R.P. Polone, Ștefan Jedryc- 
howski, și R.F. a Germaniei, Walter 
Scheel. Cei doi miniștri au avut o în
tâlnire de circa o oră și 25 de minu
te, după care delegațiile polonă și 
vest-germană s-au întâlnit într-o șe
dință plenară.

în cadrul unor conferințe de presă, 
purtătorii de cuvînt ai celor două de
legații au precizat că au fost discuta
te o serie de probleme și aspecte le
gate de proiectul de tratat cu privire 
la bazele normalizării relațiilor din
tre Polonia și R.F. a Germaniei. At-

mosfera convorbirilor a fost „sinceră 
și de lucru", potrivit purtătorului de 
cuvînt polonez, și de „lucru", după 
părerea colegului său vest-german.

Joi urmează să-și înceapă lucrul 
o comisie de experți condusă de W. 
Zawadzkî și von Staden, directori în 
Ministerele de Externe din cele două 
țări. Purtătorul de cuvînt vest-german 
a precizat că, în cazul în care desfă
șurarea ulterioară a convorbirilor o 
va cere, șefii celor două delegațikpot 
prelua conducerea comisiei respecti
ve. Tot el a apreciat că au fost înre
gistrate progrese, îndeosebi în direcția 
elucidării unor puncte și aspecte le
gate direct de tratat.

privind aspecte ale politicii guvernului

BONN 4. — Corespondentul Ager
pres M. Moarcăș transmite: într-un 
amplu interviu acordat ziarului 
„Westfălische Rundschau", care a- 
pare la Dortmund, cancelarul R. F. 
a Germaniei, Willy Brandt, scoate în 
evidență unele aspecte ale politicii 
promovate de guvernul federal față 
de țările socialiste europene.

în legătură cu convorbirile care au 
loc în present la Varșovia. între mi
niștrii de externe al Poloniei și R. F. 
a Germaniei, Brandt a declarat că 
desfășurarea lor nu este „în mod 
exagerat presată de timp. Nu este, 
însă, in interesul celor două părți — 
a adăugat el — de a prelungi aceste 
convorbiri mai 
sar".

Amintind că 
nia nu au fost 
diplomatice, șeful guvernului de la 
Bonn a declarat că nu se exclude 
posibilitatea unei vizite a sa la Var-

mult decît este nece-

între R.F.G. și Polo- 
stabilite, încă, relații

șovia, pentru semnarea tratatului 
în curs de negociere.

Referindu-se apoi la „schimbul de 
păreri dintre R.F.G. și R.D.G.". a 
cărui reluare a fost stabilită de co
mun acord de cele două state ger
mane, Brandt a declarat că „acest 
schimb nu este de natură să se sub
stituie convorbirilor cvadripartite a- 
supra Berlinului. Bazîndu-se, insă, 
pe rezultatul convorbirilor dintre 
reprezentanții celor patru puteri, a 
subliniat cancelarul federal, proble
mele importante vor fi apoi regle
mentate in mod direct de forurile 
competente, desemnate de cele două 
părți". Cancelarul vest-german a 
considerat drept rațional ca reluarea 
dialogului dintre cele două state ger
mane să aibă loc la Început la nivel 
de experți, „dar este sigur, a adău
gat el, ca, la timpul dorit, să poată 
avea ioc o nouă întâlnire cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.".

AL V-LEA AL PARTIDULUI

Ecoul precizărilor britanice
în legătură cu problema

Orientului Apropiat
Poziția R. A. II. fată»

de o nouă prelungire 
temporară a incetării focului 

iu regiunea Suezului

«

CAIRO 4 (Agerpres). — Republica 
Arabă Unită este gata să accepte, în 
mod condiționat, o nouă prelungire 
temporară a încetării focului în re
giunea Suezului — a declarat uri pur
tător de cuvînt al guvernului egip
tean, Munir Hafiz, în cadrul unui in
terviu acordat corespondentului agen
ției U.P.I. Condiția egipteană în le
gătură cu prelungirea încetării focu
lui, a menționat purtătorul de cuvînt, 
este reluarea misiunii de pace a lui 
Gunnar Jarring.

Perioada de încetare a focului, ac
ceptată de către R.A.U., Iordania și 
Israel în urmă cu trei luni, se în
cheie joi, la ora 22 G.M.T.

Incidente la Amman
internaționale 

_ _____________ _ ... la Amman au 
avut loc marți incidente între armata 
iordaniană și unități ale rezistenței 
palestinene. Surse citate de agenția 
Reuter afirmă că bilanțul luptelor 
este de 15 morți și mai mulți răniți. 
Cele două părți s-au acuzat reciproc 
de declanșarea incidentelor.

AMMAN. Agențiile 
de presă informează că

actualitatea bri- 
este dominată in 
zile de dezbate-

Deși 
tanică 
aceste 
rile din Camera Comu
nelor asupra a două pro
bleme interne importan
te — „Cartea albă" în 
domeniul apărării și 
mini-bugetul prezentat 
de ministrul de finanțe 
— atenția cercurilor po
litice este reținută în 
egală 
tatea

• plan 
astfel un larg ecou și 
sînt viu comentate re
centele declarații ale 
ministrului afacerilor 
externe. Alec Douglas- 
Home, cu privire la O- 
rientul Apropiat. Luînd 
cuvînttll la o întrunire 
organizată în 
Harrogate, șeful 
mației britanice 
zentat pe larg 
guvernului său 
privește modalitățile de 
soluționare a crizei din 
Orientul Apropiat. El a 
subliniat că orice regle
mentare de pace în a- 
ceastă regiune trebuie 
să recunoască caracterul 
inadmisibil al acaparării 
de teritorii pe calea răz
boiului. acesta consti
tuind unul dintre cele 
două principii funda
mentale care ar trebui 
să stea la baza unei re
glementări. Celălalt 
principiu U constituie

necesitatea instituirii u- 
nei vaci drepte si trai
nice în această regiune, 
in care orice stat să 
poată trăi în securitate. 
Aceasta înseamnă, după 
cum se arată in rezolu
ția Consiliului de Secu
ritate, că forțele armate 
israeliene trebuie să se

cotidian 
această

măsură de activi- 
noului cabinet pe 
extern. Au stîrnit

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA DE LA 

N. PLOPEANU

orașul 
diplo- 

a pre
poziția 
în ce

retragă din teritoriile 
ocupate și că, pe de altă 
parte, trebuie să se pună 
capăt stării de belige
rantă care a existat in 
Orientul Apropiat, să se 
recunoască dreptul fie
cărui stat de a trăi in 
pace. în interiorul unor 
frontiere sigure și recu
noscute, libere de ame
nințări și acțiuni de 
forță".

Referindu-se la carac
terul echitabil al păcii 
ce trebuie realizată in 
regiunea Orientului A- 
propiat, Douglas-Home 
a precizat : „Nu putem 
ignora aspirațiile politi
ce ale arabilor palesti- 
neni și dorința lor de a 
obține un mijloc de 
autoexprimare".

Influentul 
„Times" salută 
poziție a guvernului bri
tanic, subliniind că ea 
reflectă „preocuparea 
Marii Britanii pentru o 
reglementare pe calea 
tratativelor a crizei din 
Orientul Apropiat", iz- 
vorîtă din convingerea 
că „prelungirea statu 
quo-ului militar este 
foarte primejdioasă". A- 
precieri pozitive pot fi 
înjtîlnite și in alte publi
cații britanice, propune
rile lui Home fiind con
siderate ca un moment 
semnificativ în defini
rea poziției actualului 
cabinet față de proble
ma importantă și ac
tuală a situației din O- 
rientul Apropiat.

Aprecierile observato
rilor politici converg în 
a sublinia însemnătatea 
precizărilor guvernului 
britanic în contextul ac
tualelor eforturi pentru 
găsirea unei soluții poli
tice. acceptabile pentru 
toate părțile în cauză, în 
vederea stingerii defini
tive a conflictului, pen
tru rezolvarea tuturor 
problemelor din această 
regiune potrivit intere
selor tuturor popoarelor 
respective, ale păcii și 
securității internațio
nale.

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — 
Cu o majoritate covirșitoare de 
voturi, Julius Nyerere a fost reales 
președinte al Tanzaniei pentru urmă
torii cinci ani. Observatorii politici 
consideră că realegerea lui Nyerere 
în funcția de șef al statului este sem
nificativă pentru sprijinul de care se 
bucură politica promovată de acesta 
în vederea consolidării independentei 
Tanzaniei și pentru progresul social- 
economic al țării.

Rezultatele alegerilor parlamentare 
și ale celor municipale, desfășurate 
paralel cu scrutinul prezidențial, vor 
fi anunțate ulterior.

MUNCII DIN COREEA
PHENIAN 4 ^Agerpres). — în ca

drul lucrărilor Congresului al V-lea 
al Partidului Muncii din Coreea, au 
început dezbaterile pe marginea 
portului Comitetului Central 
zentat de Kim Ir Sen. secretar 
neral al Comitetului Central al 
tidului, anunță A.C.T.C.

La cel de-al doilea «punct al < 
nii de zir delegații au ascultat Ra-

Ra- 
pre- 
ge- 

par-

ordi-

portul Comisiei Centrale de revizie, 
prezentat de Kim Guk Hun.

Congresului i-au fost prezentate, 
de asemenea, mesajele primite din 
partea unor partide frățești, printre 
care mesajul de salut adresat de Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român.

Lucrările congresului continuă.

agențiile de presă transmit:
Peste 50 000 de oameni ai muncii și studenți spa

nioli au participat marți la grevele și demonstrațiile organizate la apelul 
lansat de comisiile muncitorești (centrala sindicală ilegală). La Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Bilbao și în alte orașe, manifestanții s-au adunat in 
marile piețe cerînd eliberarea deținuților politici, legalizarea comisiilor mun
citorești, majorarea salariilor. Participanții la demonstrații și-au exprimat, 
de asemenea, protestul față de represiunile politice.

Ministrul învățămîntului,
Mircea Malița, însoțit de ambasado
rul României în Elveția, Ion Geor
gescu, a vizitat Politehnica din Zu
rich, universitățile din Basel, Geneva 
și Berna și mai multe școli tehnice, 
gimnazii. Centrul de calcul electro
nic și de informatică și unități de te
leviziune școlară. La Universitatea 
din Geneva, ministrul român a dez
voltat, în cadrul unui colocviu inter
național, tema cooperării în educație 
și știință.

Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze Ruan Tun-șen, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, au primit 
pe maiorul Joachim Yhombit Opan- 
go, membru al Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
vicepreședinte al Comisiei perma
nente a C.C. al P.C.M. din cadrul 
armatei congoleze, precum și pe 
membrii delegației militare de prie
tenie din Republica Populară Congo

BERLINUL OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL 4 (Ager
pres). — Miercuri, în Berlinul Occi
dental a fost dat publicității un co
municat oficial în urma întâlnirii care 
a avut loc în aceeași zi între amba
sadorii Uniunii Sovietice, Franței, 
Statelor Unite și Marii Britanii.

în comunicat se arată : „Ședința 
a avut loc într-o atmosferă de lu
cru. Au fost realizate progrese asu
pra unor puncte care sint esențiale 
pentru acordul pe care îl au în ve
dere cele patru puteri. Discuțiile vor 
continua asupra altor puncte impor
tante".

Comunicatul precizează că amba
sadorii au convenit să se întîlnească 
din nou la 16 noiembrie a.c.

Agenția D.P.A. subliniază într-un 
comentariu că este „pentru prima 
dată cînd se vorbește într-un comu
nicat oficial asupra unei întîlniri a 
celor patru ambasadori, în problema 
Berlinului occidental, despre realiza
rea unor progrese".

Noua rundă a convorbirilor
sovieto-americane privind

limitarea înarmărilor strategice
După cum s-a relatat, la Helsinki 

se desfășoară în prezent o nouă run
dă, cea de-a treia, a convorbirilor 
sovieto-americane cu privire la limi
tarea înarmărilor cu arma nucleară 
strategică, convorbiri cunoscute sub 
numele 
runde, 
tiv ‘ 
cea 
cum 
mea 
tere 
cit și abordarea unor probleme con
crete în direcția îngrădirii cursei ar
melor cu mare capacitate destructivă 
și a mijloacelor de transportare a 
acestora la țintă.

în prima ședință a noii etape, atît 
Vladimir Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.. șeful delegației sovietice, 
cît și Gerard Smith, directorul Agen
ției S.U.A. pentru dezarmare si con
trolul asupra armamentelor, șeful de
legației americane, au făcut decla
rații în care au expus punctele de 
vedere ale celor două părți în le
gătură cu această nouă rundă a con
vorbirilor. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, ‘întâlnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă constructivă, 
de lucru. Miercuri a avut loc cea de 
a doua ședință.

Convorbirile din capitala Finlan
dei sînt considerate de opinia publică 
internațională ca un pas de natură 
să deschidă calea unor progrese în 
direcția diminuării primejdiei nucle
are. De aci decurge și interesul pe

de S.A.L.T. Primele două 
care au avut loc alterna- 

capitala 
Austriei,

declarat participanții la vre- 
.respectivă, o mai bună cunoaș- 
a punctelor de vedere reciproce

in 
a 
au

Finlandei și in 
au permis, așa

s-acare îl stirnește noua fază ce 
inaugurat acum. Statisticile arată că 
anual sînt cheltuite in lume peste 
200 miliarde dolari pe armament, 
situație eu repercusiuni profund 
negative pe planul dezvoltării poli
tice. economice și sociale. O parte 
considerabilă a acestor fonduri este 
absorbită de armele cu destinație 
strategică cum ar fi rachetele cu fo
coase nucleare multiple, rachetele 
care sînt lansate de pe submarine in 
stare de imersiune, rachetele anti- 
rachetă etc., a căror realizare este ex
trem de costisitoare. Spirala înarmă
rilor strategice sporește pericolul 
unui război atomic.

Evidențiind caracterul complex al 
problemelor care fac obiectul convor
birilor S.A.L.T., numeroase ziare își 
manifestă speranța în realizarea unei 
înțelegeri. Orice măsură cu caracter 
colateral sau tranzitoriu, țintind spre 
frînarea înarmărilor strategice. nu 
poate fi decît salutată. în același 
timp trebuie avut în permanență în 
vedere acel obiectiv primordial pe 
care îl constituie dezarmarea nucle
ară, concepută ca un șir de măsuri 
care să ducă, în cele din urmă, la 
sistarea fabricării de armament nu
clear și distrugerea stocurilor exis
tente. Iată de ce opinia publică in
ternațională
interes față de negocierile de la 
Helsinki, 
verigile în i 
pirațiilor de 
lului nuclear.

manifestă un viu

în care vede una din 
direcția împlinirii as- 

lichidare a perico-

conduse de acesta. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, relatează Agenția China 
Nouă.

Președintele Skupștinei 
Federale a R. S. F. Iugosla
via Milentie Popovici, a anunțat 
convocarea unei sesiuni comune a 
vecelor Skupștinei Federale pentru 
ziua de 18 noiembrie. La această se
siune, informează agenția Taniug, 
președintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, urmează să prezinte un raport 
asupra politicii externe a țării.

Forțele Frontului patrio
tic din Laos au scos din luptă 111 
cursul ultimelor două luni numai în 
provincia Xieng Quang 1 760 de sol
dați și ofițeri inamici, anunță agen
ția Khaosan Pathet Lao. în aceeași 
perioadă au fost distruse 25 de punc
te fortificate, au fost doborîte 9 avi
oane și capturată o importantă can
titate de arme și muniții.

✓

Trupele yemenite au res
pins o încercare de traver
sare a frontierei din partea 
unor unități militare ale Arabiei 
Saudite. anunță un comunicat difu
zat marți la Aden de Ministerul A- 
părării al Republicii Populare a Ye
menului de Sud. Comunicatul preci
zează că în cursul luptelor un număr 
de soldați saudiți au fost uciși sau .. 
răniți, iar alții au fost capturați. 
Prizonierii vor fi judecați de o Curte 
Supremă din Aden.

Două noi procese ale 
unor criminali de război 
naziști au încePut *n R-R. a 
maniei. în fața unui tribunal 
Wiesbaden au compărut șase

Ger-
din 

foști

SS-iști, acuzați de a fi masacrat 
65 000 de persoane în districtul Lu
blin din Polonia. De asemenea, doi 
foști subofițeri SS și doi foști gar
dieni ai lagărului de concentrare de 
la Neiderhagen sint judecați de un 
tribunal din Paperborn pentru asasi
narea a 34 deținuți in anul 1943.

în mai multe regiuni ale 
R.D. Germane s-au produs 
marți furtuni deosebit de 
puternice, viteza vîntului atin- 
gînd între 25 și 30 metri pe secundă, 
informează agenția A.D.N. Au fost 
avariate rețelele de energie electrică 
și de comunicații, precum și unele 
clădiri. Cinci persoane și-au pierdut 
viața.

Poliția și armata brazi
liană continuă perchezițiile 
și arestările în rîndul personali* 
tăților cu vederi de stânga, în baza 
„stării de alarmă" instituită în urmă 
cu trei zile pe întregul teritoriu 
țării. Autoritățile au anunțat că 
ceste măsuri au fost luate în scop, 
de a se împiedica orice „activități 
antiguvernamentale" cu prilejul pri
mei aniversări a morții conducăto
rului detașamentelor de partizani, 
Carlos Marighela.

Șahinșahul Iranului, Mo* 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
inaugurat miercuri complexul petro
chimic construit in apropierea ora
șului Abadan, care va produce în 
special îngrășăminte. în aceeași zi, 
Șahinșahul Iranului a inaugurat nou) 
post de televiziune de la Abadan.

Un comunicat al cartie
rului general al FRELIM0 
(Frontul de Eliberare din Mozambic) 
de la Dar-Es-Salaam anunță că în 
cursul operațiunilor desfășurate în 
lunile iunie și iulie împotriva forțelor 
colonialiste în provinciile Nyassa, 
Cabo-Delgado și Teze au fost scoși 
din luptă 319 soldați portughezi. Co
municatul menționează că, în pofida 
ajutorului militar primit de către 
Portugalia din partea țărilor N.A.T.Oi 
mișcarea de eliberare din Mozambic 
Angola și Guineea-Bissau ia am
ploare.

ALEGERILE PARȚIALE DIN S. U. A.

Raportul de forțe din Congres 
nu a suferit modificări sensibile

Raportul de forțe dintre democrați 
și republicani în forul legislativ su
prem al țării a rămas aproape nes
chimbat — aceasta este concluzia 
esențială ce se desprinde din rezul
tatele alegerilor parțiale care au avut 
loc marți. Democrații, care în fosta 
legislatură dețineau controlul atît in 
Senat cit și în Camera reprezentan
ților și-au menținut superioritatea nu
merică în ambele camere ale Capito- 
liului. în Senat, democrații au înre
gistrat o pierdere de patru locuri, 
dar republicanii n-au cîștigat decît 
două. Restul de două mandate au re
venit unui conservator și unui inde
pendent. Actuala repartiție a locuri
lor este de 53 la 45 în favoarea de
mocraților. In Camera reprezentanți
lor, democrații au cîștigat de la re
publicani 9 locuri, tr. noua Cameră, 
democrații dețin astfel 255 de locuri 
iar republicanii 178. în alegerile pen
tru postul de guvernator raportul de 
forțe, favorabil timp de 8 ani repu
blicanilor cu 32 la 18, s-a schimbat,, 
devenind 29 la 21 in favoarea demo
craților.

Cea mai mare surpriză a alegerilor 
a constituit-o înfrîngerea suferită de 
senatorul democrat, cu vederi liberale, 
Albert Gore, în fața candidatului re
publican. conservator, William Brock, 
în statul Tennessee. Fostul vicepreșe
dinte al Statelor Unite, Hubert Hum
phrey, învingător în Minnesota, se va 
întoarce din nou la Washington în ca
litate de senator. Fără emoții și-au 
reînnoit mandatele de senator Edward 
Kennedy, Edmund Muskie, S. Sim- 
myngton și alții.

Deosebit de palpitantă a fost evolu
ția rezultatelor alegerilor pentru pos
tul de senator și guvernator din sta
tul New York. Pentru Senat au can
didat aci senatorul republican Char
les Goodell, democratul Richard O- 
ttinger și conservatorul James Buc
kley. Goodell a provocat multe dureri 
de cap conducerii partidului repu
blican, ca urmare a împotrivirii sale 
față de războiul din Vietnam, față de 
construirea sistemului antibalistic 
A.B.M. „Safeguard", de sporirea chel
tuielilor militare ale țării etc. Ca ur
mare a poziției sale liberale, el a in
trat în dizgrația conducerii partidului 
său, care a lansat un apel către ale
gători să nu-I voteze pe Goodell ci pe 
candidatul partidului conservator. 
Goodell a comis greșeala de a nu-și

retrage imediat numele de pe lista 
candidaților, lucru care ar fi facilitat 
alegerea candidatului Partidului de
mocrat, Ottinger, care avea aproape 
aceeași platformă liberală ca a sa. în 
fața urnelor, alegătorii liberali au 
trebuit să se împartă între Goodell 
și Ottinger, fapt care a dus la victo
ria conservatorului Buckley, primul 
senator cu vederi de extremă dreapta 
pe care îl are New Yorkul din 1940 
încoace.

New Yorkul a mai provocat o sur
priză, alegîndu-1 pe Rockefeller pen
tru a patra oară consecutiv in pos
tul de guvernator, stabilind astfel un 
record in istoria alegerilor ameri
cane.

în ciuda rezultatelor scrutinului, 
republicanii apreciază că acestea con
stituie pentru ei o victorie, dacă se 
are în vedere faptul că în acest se
col nici un partid aflat la putere în 
S.U.A. nu a reușit, cu excepția de
mocraților pe timpul lui Roosevelt, 
să-și mărească numărul mandatelor 
în alegerile parțiale congresionale, ci 
a înregistrat pierderi, în medie de 
29 de locuri, în Camera reprezentan
ților și 5 locuri în Senat. La rîndul 
lor democrații manifestă satisfacție 
pentru faptul că președintele Nixon 
va trebui să consulte în continuare 
majoritatea democrată din Senat și 
Camera reprezentanților pentru în
tocmirea programului legislativ al 
administrației republicane. Avînd 
controlul asupra celor două camere 
ale Congresului, democrații au de 
asemenea dreptul de a deține postu
rile de conducere ale tuturor comi
tetelor forului legislativ suprem al 
țării, ceea ce le creează posibilități a- 
preciabile în stabilirea configurației 
proiectelor de legi și a legislației in 
general.

Numeroși observatori politici con
sideră însă, în general, că relațiile 
dintre Congresul dominat de demo
crați și Casa Albă republicană nu vor 
suferi modificări importante, întru- 
cit cîteva locuri în plus sau în minus, 
pentru un partid sau altul, și mai 
ales atunci cînd pozițiile lor în pro
blemele principale sînt identice, nu 
atirnă prea mult în balanță.

C. ALEXANDROAIE
Washington, 4.
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