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CINCINALUL 1971-1975
PROSPERITATEA TĂRII, 

BUNĂSTAREA POPORULUI, 
sensul și esența tuturor indicatorilor de plan

Tn ansamblul obiectivelor noului 
plan cincinal se relevă pregnant, atit 
prin diversitatea lor cit și prin creș
terile cantitative și calitative stabili
te, importanța deosebită a prevede
rilor consacrate ridicării bunăstării 
poporului. Reflectînd consecvența 
neabătută cu care se înfăptuiesc di
rectivele Congresului al X-lea al 
P.C.R., aceste prevederi oglindesc o 
dată mai mult profundul umanism al 
societății noastre socialiste, care pune 
în centrul tuturor preocupărilor sale 
crearea condițiilor materiale, sociale 
și culturale pentru afirmarea plenară 
a omului, pentru dezvoltarea multi
laterală a personalității umane. Cinci
nalul 1971—1975 constituie astfel o 
nouă și grăitoare ilustrare a uneia 
din trăsăturile definitorii ale politicii 
partidului nostru, a unui element 
constant fundamental al acesteia. „Ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este felul suprem al po
liticii partidului, idealul inscris pe 
steagul său de luptă. Tot ceea ce În
treprind partidul și statul, sensul în
tregului efort de zidire a noii orîn- 
duiri in patria noastră este Îmbunătă

țirea vieții oamenilor, asigurarea u- 
nui trai demn și îmbelșugat pentru 
toți cetățenii patriei noastre, posibi
litatea de a-și pune în valoare toate 
aptitudinile lor".

Totul pentru om, totul pentru sa
tisfacerea în cit mai bune condiții a 
cerințelor sale materiale și spirituale 
— iată postulatul care străbate ca un 
fir roșu toate prevederile cincinalu
lui, nu numai cele consacrate nemij
locit acestui obiectiv. Este un adevăr 
de necontestat că ampla dezvoltare a 
forțelor de producție, a producției 
materiale, ridicarea substanțială a e- 
ficienței economice, sporirea mai ra
pidă a venitului național constituie 
temelia trainică a creșterii continue 
a prosperității și gradului de civili
zație ale poporului.

Viața însăși confirmă că opțiunea 
fundamentală a politicii economice a 
partidului nostru — menținerea unei 
rate înalte a acumulării — departe 
de a constitui un scop in sine, repre
zintă singura cale de a asigura creș
terea rapidă și armonioasă a întregii 
economii, precum și premisele nece
sare ajungerii intr-un timp relativ 
scurt la un venit național pe locuitor

-------------------------------------------------------------------------------------.

OK de întrebări 
zwU și răspunsuri
DESPRE CINCINAL

zenta procesul industrializării

Ce laturi calitative noi va pre

socialiste in următorii ani ?

Partidul nostru promovează opera de înfăptuire a industrializării 
socialiste într-o concepție unitară și de largă perspectivă, pornind de 
Ia condițiile concrete ale țării, de ta experiența acumulată pe plan 
național și internațional, avind în vedere făurirea unei industrii ro
buste, moderne și eficiente, pe baza cuceririlor celor mai avansate 
ale științei și tehnicii, avînd în vedere necesitatea valorificării cit mai 
judicioase a resurselor naturale și de muncă, participarea mai activă 
a României la schimbul de valori mondial, creșterea eontinuă a bună
stării materiale și spirituale a oamenilor muncii de la orașe și sate. 
In acest context, in procesul continuu de industrializare socialistă a 
țării apar de la o perioadă la alta, de la un cincinal la altul, noi tră- 

pentru ca factorii progresului industrial impetuos și, îndeosebi, cei
procesului de industrializare

socialiste într-o concepție unitară și de largă perspectivă, pornind de 
Ia condițiile concrete ale țării, de la experiența acumulată pe plan 
național și internațional, avind în vedere făurirea unei industrii ro
buste, moderne și eficiente, pe baza cuceririlor celor mai avansate 
ale științei și tehnicii, avînd în vedere necesitatea valorificării cit mai 
a României la schimbul de valori mondial, creșterea eontinuă a bunâ-
In acest context, in procesul continuu de industrializare socialistă a 
țării apar de la o perioadă la alta, de la un cincinal la altul, noi tră
sături și caracteristici, noi laturi calitative, premise tot * mai prielnice 

intensivi să fie mai deplin puși în valoare.
Desigur, cadrul general al amplorii v---------- — —

este dat de RITMURILE ÎNALTE DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI 
GLOBALE INDUSTRIALE, fără de care ar fi de neconceput consoli
darea locului industriei ca ramură conducătoare a economiei naționale, 
rolul ei principal de factor propulsor al dezvoltării economice și so
ciale a țării. In condițiile acestor ritmuri, un element calitativ nou al 
procesului de industrializare socialistă îl constituie ASIGURAREA 
UNOR CORELAȚII MAI BUNE INTRE PRODUCȚIA MIJLOACELOR 
DE PRODUCȚIE ȘI PRODUCȚIA BUNURILOR DE CONSUM TN 
ANSAMBLUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE, corelații care apropie 
ritmurile de creștere respective, în vederea echilibrării judicioase a 
dezvoltării industriei și a economiei naționale în totalitatea ei.

ACCENTUAREA PROCESULUI DE DURATA, DE MODERNIZARE 
A STRUCTURILOR PE RAMURI ȘI SUBRAMURI, pentru a oglindi 
mai bine cerințele revoluției tehnico-științifice contemporane, inte- 
grind mai activ și mai eficient economia noastră în progresul tehnic 
modern, constituie o altă latură calitativă, definitorie a industriali
zării în perioada 1971—1975. Dezvoltarea în ritm rapid a subra- 
murilor legate organic de progresul tebnico-științific contemporan 
construcția de mașini, metalurgia, chimia și energia electrică — 
asigură înzestrarea tehnică superioară a economici, ACCELERINDU-SE 
PROCESUL DE CREȘTERE A APORTULUI PROPRIU LA DOTA
REA ECONOMIEI CU TEHNICA NOUA. In acest context, o dezvol
tare mai rapidă vor înregistra, în ansamblul industriei, construcția de 
mașini și chimia, precum și unele sectoare moderne, precizate în pla
nul cincinal — mecanica fină și optica, electronica și electrotehnica, 
mașinile-unelte. chimia de sinteză fină, metalurgia oțelurilor aliate — 
SUBRAMURI DE „VlRF" ALE GlNDIRII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 
CONTEMPORANE, Acestea sint - după denumirea data de economiști 
— RAMURI DE „CREȘTERE", sau cum se mai spune „INDUSTRII IN- 
DUSTRIALIZANTE", a căror funcție este de a antrena dezvoltarea în
tregii industrii și economii naționale, de a impulsiona creșterea produc
tivității muncii sociale. Drept rezultat, industria va fi in măsură sa 
acopere, la sfîrșitul anului 1975, 70 la sută din necesarul de utilaje a 
țării, să furnizeze de aproape 1.5 ori mai multe mărfuri pentru fondul 
pieței și de 1,9 ori mai multe produse pentru export.

O latură calitativă nouă a industrializării socialiste a țării 
noastre în actualul cincinal este și asigurarea unui GRAD MAI IN AL I 
DE CONCORDANȚA A DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI
PROPRII. SPECIFICE ALE PROGRESULUI TEHNIC ÎN ROMANIA. 
In același timp, tot mai relevantă devine în acest cincinal SPORIRI A 
EFICIENȚEI PROCESULUI DE INDUSTRIALIZARE, determinata de 
creșterea ponderii muncii complexe în volumul total al muncii sociale 
și, în ultimă instanță, a contribuției industriei la crearea venitului na
țional. Trăsăturile la care ne referim sînt impulsionate de însuși rolul, 
amploarea și robustețea investițiilor în cadrul procesului de indus ria- 
lizare socialistă a țării noastre. Din fondul de acumulare, in acest cinci
nal s-a alocat peste 80 la sută pentru investiții - față de 74 la suta 
în cincinalul trecut — intrucît tocmai investițiile au cel mai mare efect 
dinamizator în dezvoltarea industriei, a economiei naționale in ansam
blul ei. '

Remarcabilă este în perioada cincinalului și TENDINȚA DE A ASI
GURA INDUSTRIEI O MAI MARE MOBILITATE. în primul rind a 
celei constructoare de mașini, al cărei grad de adaptabilitate la cerințele 
producției moderne se conturează a fi astăzi un parametru de prim 
ordin al potențialului economic. Nu poate fi omisă intre laturile noi 
ale procesului de industrializare în acest cincinal CONTRIBUȚIA TOT 
MAI SUBSTANȚIALA A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PROPRII ; în 
acest cadru, peste două treimi din cele 900 teme nominalizate in_ plan 
sînt legate de rezolvarea unor probleme de importanță economică na
țională. Se apreciază că aportul cercetării Științifice se va materializa, 
printre altele. în valori de producție de circa 66 miliarde lei — știința 
mamfestîndu-se ca o veritabilă forță de producție.

Prot. univ. dr. Marin MEHEDINȚII y

Semnarea Comunicatului comun
cu privire la vizita delegației

comparativ cu acela al țărilor dezvol
tate din punct de vedere economic. 
Cincinalurile precedente au relevat în 
mod semnificativ, prin ritmurile 
realizate, corelația reciprocă dintre 
rata acumulării, creșterea venitului 
național și a fondului de consum ; cu 
cit a fost mai mare rata acumulării, 
iar venitul național creat a fost ra
țional utilizat, s-a accelerat și creș
terea fondului de consum. Este grăi
tor. de altfel, că in cincinalul 1971— 
1975 sporirea la 30—32 la sută a ra
tei acumulării determină o creștere 
medie anuală de 7,6 la sută a fondu
lui de consum, superioară tuturor 
mediilor anuale din cincinalele ante
rioare.

Numai alocarea unei părți mari din 
venitul național pentru acumulare, 
acceptarea conștientă a unor mari e- 
forturi de investiții pentru crearea 
de noi obiective economice și moder
nizarea capacităților de producție 
existente pot asigura satisfacerea 
în condiții tot mai bune a nevoilor 
populației. în schimb, ignorarea 
intereselor de perspectivă prin 
alocarea unei părți mai mari din ve
nitul național pentru consum duce la 
îngustarea bazei reproducției lărgite, 
determinînd încetinirea ritmului de 
creștere a venitului național, și, in
discutabil, a fondului de consum. 
Tocmai de aceea politica de dezvol
tare a acumulărilor promovată con
secvent de partidul nostru îmbină 
armonios interesele, imediate cu cele 
de perspectivă, constituie o mărtu
rie elocventă a înaltei șale respon- , 
sabîiități pentru destinele riâ'țiu'hii s 
hoâș’tfe socialiste.:? ' I

Efectele conjugării, într-o concep
ție unitară și un echilibru dinamic, 
a eforturilor pentru modernizarea și 
dezvoltarea rapidă a economiei na
ționale cu cele vizind ridicarea ni

velului de trai al populației sînt 
ilustrate de creșterea cu 44 Ia sută a 
volumului fondului de consum în 
1975 față de 1970 (volum sensibil ma
jorat în raport cu cel rezultat din 
venitul național prevăzut în direc
tivele Congresului al X-lea), ceea ce 
înseamnă dublul întregului venit na
țional realizat în 1960. In felul a- 
cesta își găsește o nouă verificare 
concluzia desprinsă din propria noas
tră experiență, ca și din întreaga e- 
voluție a societății moderne, privind 
influența determinantă a nivelului 
dezvoltării economice asupra gradu
lui de civilizație, a posibilităților de 
satisfacere a nevoilor populației.

Dacă azi sîntem în măsură să 
scurtăm termenul de lichidare a de
calajului ce desparte țara noastră de 
statele cu economie avansată, dacă 
pentru fondul de consum alocăm re
surse de neconceput cu 1—2 decenii 
în urmă, acestea se datoresc înaltei 
conștiințe patriotice cu care întregul 
popor a sprijinit înfăptuirea politicii 
partidului, care, încă din primii am 
ai construcției socialiste, a arătat 
limpede maselor că singura cale 
spre ridicarea standardului de viață, 
progres și civilizație constă in con
centrarea prioritară a eforturilor spre 
industrializarea socialistă, spre dez
voltarea bazei tehnico-matcriale a 
noii orinduiri.

Amploarea mijloacelor financiare 
alocate în noul cincinal pentru ridi
carea nivelului de trai al populației 
este ilustrată de faptul că veniturile 
totale din salarii vor spori cu 53 la 
sută. Salariul minim va crește de la 
900 lei, cit este în prezent, - ia 1 900 
lei in anul 1972 și la 1 100 lei în 1975.

Tudor OLARU
(Continuare în pag. a III-a)

Partidului Comunist Mexican

Sîmbătă dimineața a avut loc, 
la sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, sem
narea Comunicatului comun cu pri
vire la vizita delegației Partidului 
Comunist Mexican în Republica 
Socialistă România.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist

Român, și de tovarășul Arnoldo’ 
Martinez Verdugo, prim-secretar ăl 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Mexican.

La semnare au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil și Gheor- 
ghe Pană, membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Perma
nent, secretari ai C.C. al P.C.R.,

Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

După semnare, conducătorii ce
lor două partide s-au felicitat căl
duros.

Plecarea delegației
Partidului Comunist Mexican

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitală delegația Partidului Comu
nist .Mexican, condusă, de' tovară
șul Arnoldo Martinez Verdugo, 
prim-secretar al C.C. al P.C.M., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

a făcut o vizită de prietenie în țara 
■noastră;' /

La aeroportul Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului

Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.,. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Un remarcabil succes înregistrat la Porțile de Fier:

Centrala hidroelectrică a intrat in fază 
de producție industrială cu întreaga capacitate 

(In pag. a IlI-a)

CONSULTAREA CETĂȚENILOR

cerință politică de prim ordin

in elaborarea deciziilor
Amplul și permanentul dialog pe 

care partidul nostru îl întreține cu 
masele, exemplul strălucit pe care 
ni-I oferă secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de legătură strînsă cu 
oamenii muncii în scopul cunoaș
terii directe a preocupărilor, năzu
ințelor și aspirațiilor lor, jalonează 
un stil de muncă dinamic, ancorat 
în realitate, capabil să recepțio
neze idei valoroase, să faciliteze 
luarea unor decizii in cunoștință de 
cauză. Dialogul cu cetățenii este, în 
primul rind, o metodă efectivă a 
muncii de partid, o practică nece
sară a activității fiecărui activist 
de partid, chemat ca, la adoptarea 
oricărei hotărîri, să se sfătuiască cu 
oamenii muncii, cu cetățenii, să Ie 
solicite părerea. într-un cuvînt, să 
asigure un cadru larg consultării 
fertile a maselor. Legătura durabilă 
cu cetățenii, sondarea trainică a 
problemelor majore pe care le ridi
că vasta operă de construcție a so
cialismului își pun amprenta și asu
pra activității cotidiene a organelor 
administrației de stat, asupra stilu
lui lor de muncă, obligîndu-le să 
pună la baza finalizării hotărîrilor 
și deciziilor cunoașterea aprofunda
tă a doleanțelor oamenilor muncii, 
a tuturor inițiativelor obștești, a tot 
ce înseamnă progres și autodepă- 
șire.

Pentru a întreține un asemenea 
viu dialog, biroul comitetului jude
țean de partid îndrumă indeaproape 
consiliul popular județean să iniție
ze largi acțiuni de consultare a ce
tățenilor, intr-o gamă variată de 
probleme privind dezvoltarea econo
mică și socială a județului, valori
ficarea resurselor materiale și uma

ne, înlăturarea unor deficiențe care 
se mai îritîlnesc în unele sectoare 
de activitate. Din proprie experien
ță ne-am încredințat că dialogul cu 
masele este absolut necesar ; rezul
tatele sale sint deosebit de semni
ficative în pregătirea unor sesiuni 
ale consiliului popular care dezbat 
proiecte de hotărîri de o importanță 
vitală pentru economia și viața so
cială a județului. Numeroasele pro
puneri pe care ni le oferă sondajul 
de opinii efectuat prin intermediul 
deputaților în circumscripții, nu
meroasele scrisori pe care le primim 
la consiliul județean sau la redacția 
ziarului local, după publicarea unor 
proiecte de hotărîri, ne dau un plus 
de garanție că măsurile pe care le 
preconizăm se întemeiază pe reali
tăți și corespund, într-adevăr, nece
sităților.

în același timp este cunoscut fap
tul că practica dialogului cu cetă
țenii — de fapt componentă inse
parabilă, organică, a activității poli
tice de masă — constituie o formă 
eficientă de dezvoltare a conștiin
ței oamenilor muncii, contribuie la 
înțelegerea de către aceștia a im
portanței sarcinilor care ne stau în 
față, la aprofundarea căilor de 
realizare a lor. la informarea eu 
obiectivele politicii partidului. De 
aceea, cele mai importante pro
bleme legate de progresul sa
tului argeșean, de viitorul pe 
care il anticipează schițele de 
sistematizare, sînt . discutate în 
adunări populare. în comune ca 
Rucăr. Valea Mare, Oești, Al
bești de Argeș, Băiculești, Cocu, 
Colibași proiectele arhitecților au 
fost dezbătute public, schițele fiind 
retușate, îmbunătățite, pe baza ob

servațiilor și propunerilor venite 
din rîndul localnicilor. Sînt mărtu
rii grăitoare care atestă interesul 
deosebit cu care sătenii privesc ac
țiunea de sistematizare, contribu
ția lor directă la transpunerea în 
viață a proiectelor întocmite de spe
cialiști. Deosebit de utile s-au do
vedit a fi și adunările populare, 
inițiate de comitetul executiv, în 
care s-au dezbătut problemele le
gate de revitalizarea meșteșuguri
lor sătești și extinderea prestațiilor 
de servicii. Inițial a avut loc la 
Pietroșani un schimb de experiență 
cu toți primarii, pentru a se găsi 
modalitatea perpetuării tradițiilor 
meșteșugărești, prin organizarea de 
ateliere și servicii pe lingă consiliile 
populare, în cadrul cooperației agri
cole, de consum și meșteșugărești ; 
consiliile populare comunale s-au 
sfătuit apoi cu cei mai priceptiți 
gospodari. în urma acestor străda
nii, impulsionate și de directiva 
legii, în satele județului au luat 
ființă 199 activități noi, printre care 
amintim producerea cărămizilor, 
varului și teracotei, de împletituri, 
ambalaje pentru fructe și dale din 
beton armat, activități rentabile, 
care — după calculele noastre esti
mative — vor obține in acest an o 
producție globală de 270 milioane 
lei. Pe baza acelorași propuneri —

Gheorghe NASTASE 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean

(Continuare în pag. a TII-a)

COMUNICAT 
COMUN 

cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Mexican 
în Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, în a 
doua jumătate a lunii octombrie a.c. 
o delegație a Partidului Comunist Me
xican, condusă de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Mexican, a făcut o vizită 
de prietenie în Republica Socialistă 
România.

Delegația' mexicană s-a întîlnit cu 
oameni ai muncii, cu reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid și de 
stat, care au intimpinat-o pretutin
deni cu căldură și prietenie, expresie 
a sentimentelor de solidaritate fră
țească care unesc pe comuniștii și oa
menii muncii din cele două țări, a re
lațiilor tovărășești statornicite între 
cele două partide. Totodată au fost 
vizitate obiective economice și social- 
culturale din orașul București, din 
județele Constanța, Galați și Suceava.

Delegația mexicană a avut convor
biri cu delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, din care 
au făcut parte tovarășii Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și Ghi
zela Vass, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân

în cursul convorbirilor a avut loc 
un schimb de vederi și informații a- 
supra unui cerc de probleme de in
teres reciproc, referitoare la activi
tatea și preocupările actuale ale ce
lor două partide, la raporturile de 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Mexi
can, precum și la probleme ale vieții

internaționale actuale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Delegația mexicană a informat par
tea română despre lupta dusă de 
Partidul Comunist Mexican, de alta 
forțe democratice, pentru libertăți 
politice și eliberarea grabnică a tu
turor deținuților politici, pentru întă
rirea și dezvoltarea mișcării munci
torești și țărănești mexicane, pentru 
ridicarea nivelului de viață al mase
lor muncitoare, pentru apărarea de
plinei suveranități naționale. Delega
ția Partidului Comunist Român a ex
primat sentimentele de simpatie și 
solidaritate ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din Româ
nia cu lupta și activitatea Partidului 
Comunist Mexican consacrată inte
reselor fundamentale ale celor ce 
muncesc, idealurilor democrației și 
progresului social. Reprezentanții 
Partidului Comunist Român au a- 
preciat eforturile comuniștilor me
xicani pentru întărirea rîndurilor 
partidului și creșterea influenței sale 
în mase, pentru unirea tuturor for
țelor naționale progresiste, patrio
tice, în scopul înfăptuirii aspirațiilor 
de propășire materială și spirituală 
ale poporului mexican, precum și 
contribuția Partidului Comunist Me
xican la întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, la lupta 
forțelor revoluționare, progresiste 
pentru libertate și independență, 
progres, pace și socialism.

Partea română a informat despre 
preocupările și eforturile comuniș
tilor. ale întregului popor român 
consacrate transpunerii în viață a 
programului construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, sta-

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vă mulțumesc pentru amabila telegramă de felicitare trimisă cu 

ocazia sărbătorii noastre naționale și vă doresc, la rîndul meu, fericire 
și prosperitate.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului
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Mă vor ierta paznicii gra
iului românesc dacă voi fo
losi în cele ce urmează o 
expresie periferică ? O ex
presie de care făcătorii de 
dicționare s-au ferit ca de 
apă clocotită ? Chiar dacă 
nu mă vor ierta, eu, cu ris
cul de a suporta consecin
țele, voi aduce în discuție 
cuvîntul „fraier" cu tot ,ce 
se înțelege și se subînțe
lege. Pentru că des
pre „fraieri" este vorba. 
(Dacă ar trebui să-1 . nu
mim cu un singur cuvînt 
pe eroul foiletonului nos
tru). Cu toate relele cite le 
mai poate cuprinde sufle- 
țelul său candid și pentru 
că, el, așa-zisul „fraier", 
este pîinea cea de toate zi
lele a escrocului..

Dacă pe lume nu ar exista 
personajul cu atitea păca
te numit convențional „fra
ier", el, escrocul, fie că ar 
muri de inaniție, fie că ar 
pune și dumnealui osul la 
muncă. Dacă ! Dar pe lume, 
din nefericire, există...

Văd că sînteți gata să mă 
întrebați de ce. am pus 
„fraierul" între ghilimele. 
Nu vă spun acum ! Urmă- 
riți-mă cu atenție.

Chilipir!2000 lei 

un pașaport 

pentru...

zi, de ziua dumneaei, doam
na doctor, la ora 8, era pe 
strada Nicolae Iorga.

Astăzi în cite sîntem ? 
Dacă nu s-a plictisit, doam
na doctor așteaptă și astăzi 
să iasă Gabi din clădirea de 
pe strada Nicolae Iorga, cu 
pașaportul.

0 ocazie 

rarisimă!

6 000 lei...
I. C., din Zimnicele, Te

leorman, lucrează ca tipo
graf în București, dar are 
viză de flotant și stă în gaz
dă pe unde apucă. într-o 
bună zi a cunoscut o femeie 
tare ciudată. De ce ciudată? 
Pentru că deși nu se mai în- 
tilnise în viața lui cu ea, 
această femeie, cînd a dat 
ochii cu el, îi știa și numele 
de botez, și cel de familie, 
și inițiala dintre nume. Dar 
chiar și faptul că avea ne
voie de o locuință.

— Cine ești dumneata de 
știi atitea despre mine ? s-a 
mirat I.C.

— Spune-mi Gabi. Te-ar 
interesa o garsonieră, nu ? 
Eu am niște relații foarte 
mari la spațiul locativ. Trei 
mii te-ar costa urgența. Dar 
stai, Ioane, că nu-i chiar

mat-o și pe mama, de la 
țară, a venit și cumnatul 
meu...

— De ce i-ați chemat î
— Să vadă mașina și 

să-mi aducă o mie de lei.
— O mie de lei pentru ce?
— Prima dată, Gabi mi-a 

cerut 1 500 de lei să plăteas
că niște taxe vamale. I-am 
dat 1 500 de lei și după ci- 
teva zile a spus că-i mai 
trebuie 1 000 de lei pentru 
înscrierea la „circulație". A 
venit mama, cumnatul meu 
și am pornit toți spre 
I.M.M.B.
- Și ?
— Gabi a intrat în clă

direa I.M.M.B. și după vreo 
douăzeci de minute s-a în
tors fericită. Mi-a zis că 
ce-a fost mai greu s-a făcut. 
Adică a plătit taxa de în
scriere. Trebuie să vină 
doar un delegat și mergem 
să luăm mașina. A mai in
trat o dată în clădire. De 
data aceasta a întîrziat mai 
mult, s-a întors tristă. Ne-a 
convocat pentru a doua zi, 
la aceeași oră și tot în fața 
clădirii I.M.M.B. Mama și 
cumnatul meu trebuiau să 
plece. Și-au aminat pleca
rea. Vroiau să vadă mașina.

— A doua zi ?
— Am fost toți prezenți, 

a venit și Gabi. Doar acel 
delegat, care trebuia să 
meargă cu noi în vamă, sâ 
ne dea mașina, n-a fost pa
rolist... Mama și cumnatul

verb dar, luat repede, se 
vede că l-a uitat și a accep
tat să-și dea FIAT-ul-850 
din garaj pe Volkswagen- 
1 700 .din vamă.

— Volkswagenul 1 700 este 
în vamă și eu am foarte 
urgentă nevoie de un client 
serios, i-a spus duduia 
Gabi. Am nevoie de toți 
banii o dată. îl dau cu 
50 000 pentru că nu accept 
să mă tocmesc. Nu sînt ne- 
gustoreasă. Gîndiți-vă bine 
și, repet, cit se poate de ur
gent.

— Ce culoare are ma
șina ?

— Domnule, ai sau n-ai 
bani ?

— Vînd FIAT-ul, am 
client.

— Stăm de vorbă după 
ce-1 vinzi. Bună ziua !

— Duduia Gabi, duduia 
Gabi, stați puțin, vă rog !

— Domnule, eu ți-am mai 
spus, eu nu sînt negusto- 
reasă. Mi-a trimis fratele 
meu mașina, eu n-am ce 
face cu ea și am nevoie de 
un client serios.

— Duduia Gabi, ca să vă 
dovedesc că sint un client 
serios... Ca să vă dați sea
ma că sînt, Vă pot da și un 
avans, o arvună de 5 000 de 
lei.

— îți iau arvuna. Dar 
numai cu condiția ca mîine 
dimineață să vii în față la 
I.M.M.B. De acolo mergem 
la vamă.

LA GALATI, PRIN PIEȚELE
1 * * ■ 

Doctorița M.R. nu este su
perstițioasă, nu crede în vise 
și, ceea ce este și mai să
nătos, dumneaei susține cu 
tărie că nu există noroc. 
Norocul și-1 face omul, cu 
mina lui, zice, pe bună 
dreptate, doctorița. Cu toate 
astea...

într-o zi i-a deschis ușa 
cabinetului o pacientă, ciu
dată. Ciudată pentru că, în 
timp ce tovarășa doctor îi 
stabilea diagnosticul, dum
neaei, pacienta ciudată, a 
Întrebat :

— Și vreți aă plecați 
Imediat ?

Doctorița s-a uitat la pa
cientă ca la un pian deza
cordat, cu placa spartă și, 
oontrariată, a zis :

— Unde să plec imediat ?
— La specializare.
Un cutremur de gradul 9 

cu siguranță că n-o zguduia 
pe doctorița M.R. cum a 
zguduit-o replica ciudatei 
paciente.

— Cine ești dumneata ? 
Cine ești de ghicești glodu
rile oamenilor ?

Pacienta, nedînd prea 
mare importanță uimirii 
doamnei doctor, a zis :

— Spuneți-mi Gabi și am 
să vă rog să vă duceți să 
faceți șapte fotografii 6/9.

— Pentru ce ?
— Ei pentru ce, pentru 

pașaport ? !
— Chiar așa ușor e ?
— Nu-i chiar așa de ușor, 

dar cu relațiile pe care le 
am și cu 2 000...

— Ce 2 000 ?
— Comisia care se ocupă 

de aceste plecări trebuie șă 
dea o viză, nu ? Un cadou 
de 2 000 de Iei unui prieten 
de-al meu care face parte 
din această comisie...

Stimata noastră doctori
ță M. R. are pe biroul 
dumneaei un telefon. Un 
telefon la care foarte, foar
te ușor, se poate forma nu
mărul 22 22 22 și la care 
răspund la orice oră din zi 
și din noapte niște tovarăși 
care, în asemenea cazuri, 
dau sfaturi. Ba vin foarte 
urgent cu o mașină care 
are sirenă și dreptul de a 
trece peste stopuri. Dar nu! 
Doctorița nu formează nu
mărul de telefon de mai 
sus. Ba, din contră, dum
neaei uită că nu este super
stițioasă, uită că norocul nu 
există, uită că norocul și-1 
face omul cu mina lui sau 
ca să punem și noi un 
diagnostic, are o criză acu
tă de „filomanie" și, astfel 
metamorfozată, incepe din- 
tr-o dată să vorbească în 
șoaptă cu Gabi. A alergat 
acasă, a făcut rost de bani, 
l-a dat lui „madam destin" 
— Gabi — două mii, s-a 
fotografiat. O paranteză : 
fotograful a întrebat-o de 
ce are nevoie de șapte foto
grafii 6/9 și cînd a auzit că 
• pentru pașaport a aver
tizat-o pe clientă că trebuie 
fotografii tip. Tovarășa doc
tor n-a dat atenție acestui 
amănunt (ce și-o fi zis ? 
pînă și fotograful este invi
dios pe mine că plec în 
străinătate cu numai 2 000 
de lei netto) și s-a dus la 
întîlnirea cu Gabi care, de 
data aceasta, era foarte 
tristă.

— De ce ești tristă, Gabi ’
— Mi-a sosit, în vamă, de 

la un frate de-âl meu din 
străinătate, un aparat de 
fotografiat... Ce aparat, un 
mic laborator fotografic... 
Și-am nevoie de 1 500 de lei 
și de un flacon de Calciu- 
Sandoz.

— Calciu-Sandoz pentru 
ce-ți trebuie ?

— Băiatul meu se pregă
tește să intre la medicină și 
e tare obosit, tare slăbit. 
Un flacon de Calciu-Sandoz 
cred că i-ar face bine.

După ce doctorița i-a dat 
împrumut 1 500 de lei și un 
flacon de Calciu-Sandoz 
(cititorii sînt rugați să rețină 
amănuntul cu Calciu-San
doz) pacienta, adică Gabi, 
foarte recunoscătoare, i-a 
spus :

— Doamna doctor mi se 
pare că pe 13 septembrie 
este ziua dv. de naștere.

— Ești colosală, Gabi ! De 
unde știi ?

— Nu contează... îmi per
miteți să vă fac o surpriză 
de ziua dv ? Vă rog foarte 
mult ca în ziua de 13 sep
tembrie, la ora 8, să fiți în 
fața biroului de pașapoarte 
din strada Nico.Iae Iorga. $i 
ar fi bine să pregătiți și va
lizele pentru plecare.

în ajunul zilei de naștere, 
doamna doctor a primit, 
prin comisionar, un pache
țel cu cadouri și urări de 
sănătate de la Gabi. A doua

Variațiuni foiletonistice pe aceeași temă :

PlINEA

A ESCROCULUI
așa. Uitasem că tu nu ai nici 
buletin de București. încă 
trei mii și vii cu mine la 
I.M.M.B. să-ți iei buletinul 
nou.

I. C. din Zimnicele, care 
pe deasupra este și tipograf 
și lucrase, dacă nu mă în
șel, și.............
ediții 
penal, 
dintre 
pe un 
din Alexandria. Nici fra- 
te-su nu-i atrage atenția 
că face niște ilegalități. 
Nu-1 povățuieșțe să nu se 
bage în niște afaceri neou- 
rate.'Ce-i.fraier? Ba îi 
și niște bani. îl ajută. Așa
dar, I. C. a făcut rost de 
cinci mii, urmînd ca la pri
ma leafă să-i dea și restul. 
Gabi i-a luat banii și i-a 
dat întilnire pentru a doua 
zi de dimineață în fața clă
dirii I.M.M.B. din Calea 
Victoriei. A luat actele lui 
I. C., a intrat în clădire și, 
după vreo douăzeci de mi
nute, s-a întors puțin su
părată.

— Ce s-a întîmplat ?
— Sînt mare ghinionistă ! 

Ofițerul, omul meu, e la o 
convocare. Asta va dura 
cîtva timp. Trebuie să avem 
răbdare.

După cîteva săptămîni s-a 
întilnit din nou pe Calea 
Victoriei. Gabi a intrat și 
s-a întors iar necăjită.

— Ce s-a întîmplat.?
— Ești ghinionist ! Ofițe

rul, omul meu, este aici. 
Ți-am văzut noul buletin. 
Are niște coperte !... Dar nu 
este încă semnat. Colonelul 
ăla bun nu este aici. Mîine, 
la ora 10,30 poți să fii aici?

Autobuzul care îl aducea 
pe I.C. din provincie nu se 
știe din ce cauză a venit cu 
întîrziere. I.C., care avea în- 
tîlnire cu Gabi m Victoriei, 
era, la 10,50, pe Calea Raho- 
vei. A luat un Getax, l-a ru
gat pe șofer să accelereze și, 
la 11,11 minute a ajuns Ia 
locul de întîlnire. Gabi nu 
era Ia locul stabilit.

Greșeala a fost, desigur, 
a lui I.C. De ce a întîrziat 
11 minute ?

meu au plecat fără să vadă 
mașina.

— Dumneavoastră o s-o 
vedeți ?

Se așternu liniște !

la tipărirea unei noi 
cartonate a Codului 

nu consultă legile 
coperte ci îl consultă 
frate al lui mai mare

Pomană! Un

Volkswagen- 

1700 in 40

Omule, norocul 

o singură dată-ți 

bate la ușă.

Așa că, scoate 
® opt rhli și invită-l 

înăuntru

de rate lunare
Proaspăt-divorțata R.C. 

nu s-a gîndit, în viața ei, 
că o să-i cadă pe cap un 
chilipir așa de mare. Volks- 
wagen-1700 nu are, după 
cum era dumneaei informa
tă, nici Sophia Loren și nici 
chiar Brigitte Bardot. C.R. 
ori R.C., cum vreți să-i zi
ceți, va avea un Volkswa- 
gen-1700. De unde ? Păi, a 
venit la dumneaei o duduie, 
care s-a recomandat Gabi.

— Și cum ați făcut ?
— Mi-a arătat un act, cu 

en-tete și ștampilă, în care 
era vorba de un automobil 
ce trebuia să-i sosească din 
străinătate.

— Și ?
— Mi-a 

wagen-ul 
vamă. Și 
vîndă cu

— Așa

De fapt, lucrurile s-au 
petrecut invers. Nu noro
cul a bătut la ușa lui 
N. R., ci N. R. a bătut la 
ușa norocului, care stătea pe 
Căderea Bastiliei nr. 60. 
Deci, N. R. a bătut la ușă 
și i-a deschis norocul care 
s-a recomandat :

— Gabi I Zice-ți-mi Gabi 
și uitați-vă pe fereastră !

— Pentru ce să mă uit 
pe fereastră ?

— Vedeți căsuța aia ?
— O văd 1
— în maximum trei săp- 

tămini vă va aparține. Vă 
prezentați la mine cit mai 
urgent cu o cutie de bom
boane fondante și vă voi 
inmîna repartiția.

— Numai o cutie de bom
boane ?

— Pentru mine cutia cu 
bomboane și pentru oame
nii mei de la spațiul loca
tiv un plic cu opt mii de 
lei.

— Aș putea să văd apar
tamentul ?

— Deocamdată, nu. Cei 
care stau acum în el se 
mută pentru că și-au făcut 
casă prin O.C.L.P.P. Dacă 
ne ducem să vedem aparta
mentul riscăm să stricăm 
totul. Se vor ivi și alți a- 
matori. Eu sînt înțeleasă cu 
inspectorii de la spațiu și 
în maximum trei săptămîni 
vă pot aduce repartiția. Dar 
să nu uit : ne trebuie o a- 
deverință de la serviciul 
unde lucrați, o cerere tip 
și o dovadă că nu aveți da
torii la spațiul locativ de 
care aparțineți acum.

N. R. nu avea la înde- 
mînă chiar atîția bani. Dar 
ca să nu scape ocazia a 
făcut un împrumut de 6 000 
de lei la C.A.R. După cîteva 
zile a făcut rost și de cele
lalte două mii. Gabi a lipit 
plicul și l-a rugat pe N. R. 
să se mai uite încă o dată 
spre căsuța în care se va 
muta peste maximum trei 
săptămîni. Maximum. N. R. 
s-a uitat, a oftat de bucu
rie, a sărutat mina „noro
cului" și a plecat fericit 
spre casă. Pe drum, însă, 
și-a adus aminte că nu i-a 
adus „binefăcătoarei" cutia 
promisă. A intrat în prima 
cofetărie, și cu cadoul în 
brațe s-a întors pe Căde
rea Bastiliei 60.

Norocul... plecase de a- 
casă 1

Cum să nu dai

Croitorul C. N. de la 
„Sporul" s-a dus la întîl
nire, dar Gabi a uitat....

Doar 15000 de 

lei, niște lacrimi 

și un flacon de 

Calciu-Sandoz
— Dacă duduia Gabi 

mi-ar fi cerut 50 000 de iei, 
făceam pe dracu-n patru 
și... E o doamnă ! Un su
flet !

— Cum ați cunoscut-o pe 
duduia Gabi ?

— Am un apartament de 
vînzare. Un apartament care 
este ocupat. Avînd-o pe 
mama bolnavă și fiind 
strimtorată am vrut să 
vind apartamentul. Nu 
știam cum să procedez. Ce 
forme trebuie făcute. O a- 
sistentă medicală, care în
grijea pe mama, mi-a făcut 
cunoștință cu...

— Duduia Gabi.
— Da. Mi-a spus că a- 

ceastă duduie are foarte 
multe cunoștințe și mai ales 
multă influență la spațiul 
locativ... Să știți că n-am 
întilnit încă un al doilea 
om ca această duduie. Cînd 
a venit la mine, în casă, 
cind a văzut în ce hal se 
află mama mea, a început 
sâ plingă. Vă jur că plîn- 
gea sincer.

— Doamnă, vă rog, după 
ce a terminat de plins, cit 
v-a cerut ?

— Dar cum puteți să vor
biți atît de urît despre du
duia Gabi ? E un suflet ! 
M-a rugat s-o iert pentru 
cîteva minute, a plecat și a 
venit cu un flacon de Cal
ciu-Sandoz pentru mama 
mea, care era pe patul de 
moarte. Am întrebat-o cit 
costă și mi-a reproșat că îi 
jignesc sentimentele. Mi-am 
cerut scuze și de atunci du
duia Gabi m-a cucerit.

— Ce-a urmat ?
— I-am spus povestea 

apartamentului pe care 
doream să-1 vînd, i-am 
făcut cunoștință cu chiria
șul care a acceptat să plece 
dacă i se dă ceva corespun
zător. Duduia Gabi m-a asi
gurat că va rezolva prin 
cineva de la spațiul loca
tiv mutarea chiriașului.

— V-a cerut ceva bani 
pentru povestea asta î

— De ce-o jigniți ! Cum 
să ceară bani ?

— ...Cînd a murit mama, 
biata mea mamă, o căuta cu 
privirile pe duduia Gabi. A 
ținut atît de mult la ea... 
De cîte ori pleca de la că- 
pătiiul mamei mele, pleca 
cu lacrimi în ochi și făcea 
semn cu mina ca de pe un 
peron. în permanență avea 
lacrimi în ochi.

— Totuși, vă rugăm să ne 
spuneți în ce împrejurări 
i-ați dat 15 000 de lei ?

— Mi-a arătat un act din 
care reieșea că are în vamă 
un automobil Volkswagen- 
1700.

— Ați citit actul ?
— Avea en-tete, ștam-

spus că Volks- 
1 700 a și sosit in 
că ar vrea să-1 

vreo 50 000 de lei. 
ieftin ?

un FIAT-850

din garaj pe un
— Zicea că nu se pricepe 

la mașini și că i l-a trimis 
un frate de-al ei ca să mai 
aibă un plus de bani pe lin
gă salariu. Zicea că e decisă 
să-1 dea unei persoane se
rioase și in rate lunare. 
Chiar în 40 de rate. Am stat 
de vorbă cu viitorul meu 
soț, care este șofer, și cînd 
a auzit despre ce este vorba 
mi-a spus să nici nu mai 
stau pe gînduri. Am che-

Volkswagen- 

1700 din vamă ?
Croitorul C. N., salariat la 

cooperativa „Sporul", învă
țase, acum douăzeci și, ceva 
de ani, că nu-i prea reco
mandabil să dai vrabia din 
mină pe cioara de pe 
gard. Cunoștea acest pro-

— M-a rugat să nu vînd 
apartamentul o perioadă de 
timp.

— De ce să nu-1 vindeți ?
— Apartamentul pe care 

vreau să-1 vînd este in cor
pul celălalt al clădirii. Mi-a 
mărturisit sincer că vrea 
să-1 cumpere ea, pentru a fi 
aproape de mama. A plins 
și mi-a spus că vrea să aibă 
grijă de ea. Să stea de veghe 
la căpătîiul ei. E o doamnă, 
e un suflet, duduia Gabi !
- Și?
— M-a rugat să aștept 

pînă ce găsește un client 
pentru mașina ce o are în 
vamă. Am întrebat-o foarte

curioasă cum se face că 
nu găsește client pentru o 
astfel de mașină.

— Și ce v-a spus ?
— Că nu găsește client 

pentru că nu poate să scoată 
automobilul din vamă. N-are 
bani pentru taxe. E o doam
nă ! Mi-a propus și o altă 
variantă. Avea multe rela
ții. Zicea c-o să-mi scoată 
chiriașul din apartament și 
desigur că un apartament 
liber se vinde și mai repede, 
și mai Scump. Nu m-a in
teresat această variantă. 
Dacă duduia Gabi îmi cerea 
și 50 000...

Interviu 

cu duduia care 

aducea ploaia 

de bucurii
Cu asentimentul Mili

ției Capitalei și asis
tat de anchetatorul. Gheor- 
ghe Vasiliu am in
trat în arestul I.M.M.B. și 
i-am luat „duduiei Gabi" un 
interviu, care este în ex
clusivitate pentru... fraieri.

Mai întîi, se impun cîteva 
date personale ale duduiei 
Gabi. S-a născut în Bucu
rești în prima zi a anului 
1932, numele tatălui Sandu, 
al mamei Frederica. Ante
cedente penale ? Nici nu mai 
știe de cîte ori a fost ares
tată. A făcut vreo 11 ani de 
închisoare. Dar în rate.

— Gabi, se spune despre 
tine că ești o doamnă.

— Sînt.
— De cînd furi ?
— Domnule, te rog ! Eu 

detest hoții. în viața mea 
n-am furat. Există o mare 
deosebire între hoți și es
croci. Eu dacă aș muri de 
foame nu aș fura. Eu nu 
bag mîna în buzunarul ni
mănui. Mie mi se dă.

— Iartă-mă ! Iartă-mă că 
te-am jignit ! Gabi, îmi dai 
voie să-ți spun că nu ești o 
doamnă ? Că nu ești un su
flet ? De cînd ai ieșit din 
închisoare, ultima dată, ai 
făcut escrocherii de zeci de 
mii de lei. Și fiului tău. Li- 
viu, nu i-ai cumpărat nici 
măcar o pereche de san
dale. Ai luat de la doctoriță 
niște Calciu-Sandoz în con
tul lui și l-ai dat...

— Am experiența vieții, 
îmi pare bine că am avut 
tăria să nu-i trimit lui Li- 
viu nimic. Vreau ca Liviu 
să continuie să mă... uite.

— Ai vrut să spui altceva! 
Ai vrut să spui că ai vrea 
să continuie să te urască. 
Pentru că te urăște, Gabi ! 
Da, te urăște. Chiar plingi 
sincer ?

— Da !
— Dacă există, la tine, 

niște sentimente atît de fru
moase cînd ești în liberta
te, de ce le pierzi ?

— Poate că nu sînt numai 
eu vinovată de... Am încer- 
cat să mă încadrez și..eu. Să 
mă fac om de treabă. Dar 
mi-au tăiat calea prea mulți 
fraieri.

— Vrei să-mi destăinui 
niște secrete ?

— Depinde.
— De unde știai că docto

rița M. R. visa să plece în 
străinătate ?

— Discutase față de mine 
cu asistenta.

— Ai prezentat un act cu 
ștampilă și en-tete în legă
tură cu vinderea unui 
Volkswagen-1 700 ?

— Obținerea acestui act 
n-a fost o problemă. Am 
trimis o scrisoare la Minis
terul Comerțului Exterior 
prin care îi rugam să mă 
lămurească, să-mi spună ce 
taxe trebuie să plătească ci
neva în cazul cînd va primi 
o mașină din străinătate. 
Dumnealor sînt obligați, 
prin lege, să răspundă la 
scrisorile oamenilor muncii. 
Mi-au răspuns și mie. Deci, 
aveam un act ștampilat...

— Și nu citea nimeni tex
tul acestui act ?

— Luat repede. înfățișîn- 
du-i ocazia, pomana, uita să 
citească conținutul.

— Cum îndrăzneai să-ți 
duci „clienții" în fața 
I.M.M.B. ? Cînd intrai în clă
dire nu-ți era teamă că te 
vei întîlni cu cei care te-au 
mai anchetat ?

— Unui cetățean cinstit 
nu-i este teamă să intre în 
clădirea miliției.

— Cum ai zis ?
— Eu trebuia să las im

presia că sînt un om cinstit.
— Gabi, ai vrea să trans

miți ceva clienților tăi ? 
Eu voi face acest oficiu.

A început să plingă din 
nou. De data aceasta, crede- 
ți-mă, deloc sinceră.

„Fraieri" 
pur și simplu?
Inii permiteți ca, acum, 

in încheiere, în ioc de con
cluzii să mă întorc și să 
zic : măi oameni buni, aici 
nu mai este vorba despre 
niște fraieri pur și simplu ! 
Gabi ii spunea clientului ori 
clientei că-i trebuie niște 
bani pentru a da niște ca
douri, pentru a i se deschide 
niște uși. Clientul, ori 
clienta, accepta. Deci, dacă 
stăm și judecăm nu la rece 
ci la foarte rece acest fra
ier este fraier numai pen
tru escroc. Pentru că, ve
deți dumneavoastră, dum
nealui, fraieru’, în momen
tul cînd intră în plasa es
crocului, nu intră ca musca 
în produsul vacii, ci își 
face niște planuri, niște so
coteli. Cit dă, ce primește, 
și mai ales, ce primește. 
Face, dacă-mi dați voie, o 
investiție, și abia după ce 
vede că această investiție 
îi este rentabilă trece Ia 
operația de finanțare a 
escrocului.

Să mă ierte și dumneaei, 
zeița cu balanța, dar eu 
l-aș chema Ia „cintar" și 
pe acest fraier care nu este 
fraier pur și simplu, ci u- 
nul pornit pe căpătuială, 
pe dobindirea de avantaje 
care nu i se cuvin, pe sfi
darea și încălcarea legii 
ș.a.m.d.

Vă mulțumesc pentru 
atenție.

Nlcuță TANASE

SI MAGAZINELE DE LEGUME ȘI FRUCTE

Cu sacoșa plină, 
dar nu întotdeauna mulțumiți

O toamnă bogată. Că este așa o 
dovedește din plin și abundența de 
legume și fructe din piețele și ma
gazinele Galațiului ; cu mici ex
cepții, toate produsele de sezon, 
erau oferite cumpărătorilor. In ziua 
de 28 octombrie, însoțiți de lucră
tori ai Inspectoratului comercial al 
județului Galați, am vizitat piețele 
și o parte din magazinele de legu
me și fructe gălățene. Piața „30 
Decembrie". Abundența, vizibilă 
la tot pasul, reprezintă o materia
lizare a eforturilor pe care le de
pun organele locale pentru a asi
gura o cit mai bună aprovizionare 
Și deservire a populației, cît și 
pentru crearea din timp a rezer
velor necesare consumului curent 
și pentru sezonul de iarnă.

Atît la nivelul consiliului popu
lar județean, cît și la nivelul mu
nicipiului Galați au fost constitui
te din vreme comandamente 
care, săptămînal, analizează și iau 
măsuri pentru îmbunătățirea a- 
provizionării. O atenție deosebită 
este acordată în acest sens asigu
rării unei aprovizionări ritmice cu 
produse agroalimentare, repartiză
rii judicioase a fondului de marfă 
pe sisteme comerciale, pe unități, 
stabilirii prețurilor în corelație cu 
calitatea produselor, luîndu-se tot
odată măsuri operative pentru li
chidarea deficiențelor constatate. 
Zilnic se analizează stadiul însilo- 
zărilor și livrărilor de produse a- 
groalimentare.

Am vizitat și celelalte piețe ale 
Galațiului. La unitatea C.L.F. nr. 
4, din piața „1 Mai" de exemplu 
(responsabil Ion Vișinev), produ
sele îi mulțumeau pe cumpărători 
nu numai din punct de vedere 
cantitativ și sortimental, dar și ca
litativ. Urmărind notele de co
mandă ale unităților, ne-am dat 
seama că ele sînt în general res
pectate. La unitățile din cadrul ce
lor trei complexe aflate în Țiglina 
III — „Șiretul", „Continental" și 
„Galați" — ca și la complexul Go
stat din același cartier, constatăm

o bună aprovizionare și o bună 
servire a populației.

La cartofi, în orașul Galați exis
tă o cerere zilnică de 30—40 tone, 
care este acoperită în întregime. 
Din păcate, piețele „Filimon Sîrbu" 
și „11 Iunie" — din cartierele măr
ginașe — nu sînt la fel de bine a- 
provizionate ; aceasta creează o a- 
glomerație artificială a pieței cen
trale. De la depozit (responsabil 
Ionel Vasiliu) la majoritatea uni
tăților se trimit cartofi buni ; dar 
la unitatea nr. 13 din complexul 
Continental, nr. 2 din piața. „Fili
mon Sîrbu", nr. 28 din piața „11 Iu
nie" și altele, cartofii vin nesortați, 
cu pătaînt și multe impurități. Ex
plicația e simplă : cartofii au fost 
expediați acestor unități direct din 
vagoane, fără o sortare prealabilă.

— Ne presează' timpul — se scu
ză șeful depozitului — motiv pen
tru care am .mai trimis, cartofi și 
direct, de la descărcarea din va
goane.

Că se onorează prompt, în cel 
mai scurt timp, comenzile — nimic 
de zis ; dar poate constitui aceasta, 
un motiv de ignorare a regulilor 
de comerț, a hotărîrilor în vigoa
re, care reglementează concret 
modul de comercializare a produ
selor agroalimentare?

Ea însilozărea cartofilor surprin- - 
dem o activitate intensă :. sute de 
oameni — marea majoritate pres- 
tînd ore de .muncă patriotică — lu
crează la sortat, și însilozat. Trebuie 
spus că — în ceea ce privește asi
gurarea rezervelor de iarnă cu car
tofi, legume și rădăcinoase — si
tuația este cu mult mai bună în a- 
cest an, față de cei prechdenți. Au 
fost asigurate, în totalitate,' canti
tățile de cartofi, legume, fructe și 
produse semiindustrializate. Anali- 
zînd stadiul însilozărilor la cartofi, 
(3 400 tone însilozate, față de planul 
de 6 000 tone), constatăm că se înre
gistrează un spor zilnic de circa 200 
tone. Aceasta dă garanția că, pînă la 
data de 10 noiembrie, întreaga can
titate planificată se va afla în de
pozit. Se. remarcă însă un fapt ne

gativ : furnizorii de cartofi — și, în
deosebi, cei din județul Iași (C.L.F. 
Pașcani) — fac sortarea cartofilor 
în mod superficial. Iată, de pildă, 
unul din numeroasele exemple care 
ni s-au dat : cu avizul de expediție 
nr. 24 546, din 10 octombrie 1971, au 
fost livrați 25 200 kg cartofi, grupa 
A clasa I ; la recepție au rezultat 
doar 22 302 kg, din care grupa A 
clasa I — 14 238 kg, clasa II — 
4 536 kg. clasa III — 2 268 kg, iar 
1 260 kg (peste 12 la sută !) — car
tofi tăiați, stricați, pămînt și impu
rități. Datorită unor asemenea si
tuații, la o partidă de 1 100 tone de 
cartofi, prin resortare, au căzut 
274 tone — respectiv circa 28 la 
sută !

După cum am fost informați, eo- 
merțul — respectiv I.J.P.V.I.L.F. 
a trimis delegați pentru recepția la 
furnizor. De ce au acceptat atunci 
marfa nesortată?

Evident, populația Galațiului nu 
va duce lipsă de legume și fructe. 
Situația amintită scoate însă în evi
dență un fapt : nerespectarea — atît 
de către furnizori, cît și de către în
treprinderea valorificatoare — a 
unor acte normative care reglemen
tează livrarea și comercializarea 
produselor are consecințe — chiar 
dacă accidentale și temporare — ne
plăcute. în cazul de fată, furnizorii 
nu și-au respectat o îndatorire deo
sebit de imnortantă, iar întreprinde
rea valorificatoare, cu acordul di
recției, a închis ochii. Cu alte 'cu
vinte, comercianții au devenit 
„coautori" la încălcarea normative
lor, în ciuda propriilor interese. Este 
de dorit ca asemenea acte de „bună
voință" să nu se mai repete și să 
se intensifice acțiunea de sortare și 
însilozare a cartofilor, a celorlalte 
legume și fructe, astfel îneît cămara 
municipiului Galați să fie bine a- 
provizionată, îndestulată cu mărfuri 
de calitate, pe toată perioada ier
nii.

Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînteii<

Vremea 
în luna 

noiembrie
. ■’? ■,;; c?. Potrivit prognozei Institutului 
meteorologic, luna noiembrie va 
fi puțin mai caldă decît în mod 
obișnuit, îndeosebi în primele 
două decade. în a doua jumătate 
a lunii, nebulozitatea se va ac
centua, iar frecvența precipita
țiilor va crește. Pe alocuri, în 
jumătatea de sud-est a țării ele 
vor depăși valorile normale și 
vor cădea atît sub formă de 
ploaie, cît și sub formă de nin
soare.

In prima decadă cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accen
tuate, îndeosebi în sudul țării. 
Cantitativ, precipitațiile vor fi 
neînsemnate.

In a doua jumătate a lunii, 
după cîteva zile mai frumoase, 
vremea va deveni în genere 
umedă. Cerul va fi mai mult 
noros, cu un grad mai mare de 
acoperire în a doua parte a in
tervalului, cînd precipitațiile, 
sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare vor fi mai frecvente. 
In Moldova, Dobrogea și Bără
gan vîntul va sufla tare, predo- 
'minînd din nord-est și est. Tem
peraturile minime vor oscila în
tre minus 3 și plus 7 grade, local 
mai coborite, iar maximele între 
3 și 13 grade. Burnițele și cețu
rile frecvente vor imprima vre
mii, în ultimele zile alej lui no
iembrie, un caracter în genera] 
închis și relativ rece. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit, tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 4 grade, 
iar maximele între 2 și 10 grade.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI

Ia depunerile pe libretele de economii 
pentru construirea de locuințe

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL III 1971

19 cîștiguri în valoare
totală de lei : 315 000

Numă
rul cu
rent

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigului

par
țială 1 to-

1 tală
1 862—210—267 40 000 40 000
2 836—1—83 20 000 20 000
3 865—1—980 15 000
4 . 858—201—36 15 000
5 838-103-1079 15 000
6 859—1—2832 15 000
7 806—201—50 15 000
8 864-208-231 15 000
9 862—207—614 15 000

10 836—1—417 15 000
11 863—1—478 15 000
12 866—1—279 15 000
13 836-1-750 15 000
14 838—103—860 15 000
15 816-1-1110 15 000
16 825—1—72 15 000
17 865—1—976 15 000
18 803—1—143 15 000
19 831-106-461 15 000 255 000

_ Plata cîștigurilor se face de către 
filialele C.E.C. prin virarea în con
tul contractului pentru construirea de 
locuințe, prin depunerea pe instru
mente de economisire C.E.C. sau în 
numerar, la cererea titularului libre
tului.

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III 1971
- VALOAREA CÎȘTIGULUI

Nr. Specificarea Nr. libretului (în lei)
crt. cîștigurilor în excursii cîștigător

parțială totala

l — Excursii organizate
1 — Excursie la PARIS 419—203—98 10 000
2 . ,♦.» »> 441—201—240 10 000 p:
3 »> »♦ 459—1—2246 10 000

'4 409—213—20 10 000
5 ♦r »» 416-531-3 10 000 •
6 409—220—3 10 000
7 461—208—737 10 000
3 Sf ș» 9» 402—1—67 10 000

433—201—79 10 000
10 M M 431—106—793 10 000 100 009
J1 — Excursie în ITALIA 416—282—6 9'500
12 », »» t> 427—137—159 9 500
13 ‘ 4» 411-255-9 9 500
14 5> ♦» >1 415—1—449 9 500

401—135—13 9 500
443-—2K3 6

17
9» ■>» 431—111—66 9 500

18 443—1—409 9 500
19 409—208—26 9 500
20 9, 9, 462—207—176 9 500 95 009

li — Excursii individuale

21 — Excursie individuală 428—116—8 6 000
22 99 99 401—1—21 6 000
23 423—208—9 6 000
24 423—1—26 6 000
25 417—1—142 6 000
26 9» X 443—208—6 6 000
27 99 M 446-21-2 6 000
28 99 9» 459—1—359 6 000
29 424-104-89 6 000
30 431—103—671 6 000
31 ■»9 M 434—103—661 6 000
32 99 9» 401—203—26 6 000
33 403—809—72 6 000
34 »» 9» 409—211—16 6 00035 ♦♦ 9» 410-120-14 6 00036 424—601—19 6 000
37 419—1—141 6 000S3 441—212—58 6 00039 «> 99 436—1—286 6 000
40 445-261—4 6 00041 411-212—19 6 009
42 9» 99 431-106-454 6 000
43 99 -9 461—208—863 6 000
44 462—1—557 6 000
45 ’» *9 463-201-138 6 000
46 459—1—1462 6 00047 S* >9 459—207—100 6 000
48 99 99 460—201—78 6 000 168 000
48 cîștiguri în valoare de lei 363 000

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ieșite cîștigătoare au 
obligația să se prezinte în termen de 
cel mult 30 zile de la data tragerii 
la sorți la filiala C.E.C. înscrisă în 
libret pentru a întocmi formele ne
cesare efectuării excursiei organiza
te. Cîștigătorii excursiilor individua
le se vor putea prezenta la filiala 
C.E.C. și după expirarea celor 30 de 
zile de la data tragerii la sorți, însă 
valuta pentru excursie o primesc nu
mai dacă efectuează excursia cîști- 
gată în termen de un an de la data 
tragerii la sorți.

Trecerea de la o excursie organi
zată la o altă excursie organizată sau 
la o excursie individuală, precum și 
trecerea de la o excursie individuală 
la o excursie organizată se poate face 
numai cu acordul prealabil al Casei 
de Economii și Consemnațiuni.

Cîștigătorii de excursii individuale 
cate solicită excursii organizate au 
obligația să se prezinte în termen de 
30 zile de la data tragerii lâ sorți la 
filiala C.E.C. înscrisă în libret, su- 
portînd eventualele diferențe dintre

costul excursiei cîștigate și cel aî 
excursiei pe care o solicită.

Atît la excursiile organizate olt țri 
Ia excursiile individuale, în locul ti
tularului libretului ieșit cîștigător- 
poate beneficia de excursie soțul, so
ția sau unul dintre copiii minori ai 
acestuia, iar în cazul titularului mi
nor, unul dintre părinți.

La o tragere la sorți un libret de 
economii pentru turism poate obține 
numai un singur cîștig.

într-o perioadă de un an fiecare 
titular de libret poate beneficia de o 
singură excursie : celelalte cîștiguri 
obținute se achită în numerar.

Cîștigătorii de excursii organizate 
care nu se prezintă în termen de 30 
de zile de la data tragerii la sorți la 
filiala C.E.C. înscrisă în libret și Cîș
tigătorii de excursii individuale care 
nu efectuează excursia ciștigată în 
termen de un an de la data tragerii 
la sorți sau nu au obținut în acest 
termen viza de plecare în străinătate 
de la organele de resort primesc cîș- 
•tigurile în numerar.

In valoarea cîștigurilor este cuprin
să și suma de 3 000 lei reprezentînd 
contribuția cîștigătorilor.

De la ADAS
Asigurarea de accidente reprezintă 

una dintre cele mal sigure măsuri ale 
prevederii, justiflcînd astfel aprecierea 
de care se bucură în rîndurile popu
lației. Există două variante ale acestei 
asigurări : pentru sume asigurate fixe 
șl pentru sume asigurate convenite. Se 
poate opta pentru O variantă sau alta, 
în funcție de preferințe. Prima de asi
gurare reprezintă o sumă minimă, 
cuantumul ei lunar variind în funcție 
de profesiunea asiguratului. Astfel, la 
o asigurare cu sume asigurate fixe 
(10 000 de Iei în caz de invaliditate 
permanentă totală șl de 5 000 de lei în 
cu de deces) prima de asigurare pe

șase luni, pentru profesiunea dâ elec
trician, de exemplu, este de 12 lei.

Avantajelor acestei asigurări 11 s'e 
adaugă unele înlesniri pe care Admi
nistrația Asigurărilor de Stat le face 
aslguraților săi. La asigurarea pentru 
sume convenite, de pildă, la cererea 
asiguratului, primele anuale pot fl plă
tite și în rate semestriale, trimestriale 
și chiar lunare dacă rata nu e mai 
mică de 8 lei. Dacă primele sînt plă
tite Integral sau anticipat pe mai mulți 
ani, ADAS acordă o reducere de I la 
sută din primă pentru fiecare an de 
plată anticipată, începînd cu cel de-al 
doilea an, socotit de la expirarea anu
lui de asigurare în curs.
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OPȚIUNILE PUBLICULUI
repere certe pentru producerea și

Un remarcabil succes înregistrat la Porțile de Fier:

Centrala hidroelectrică a intrat in fază
desfacerea bunurilor de larg consum

Timp de 45 de zile cit a fost deschis, cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre de bunuri de larg consum a suscitat interesul a sute de mii de 
vizitatori, veniți din toate colțurile țării, precum și a numeroși repre
zentanți ai firmelor din diferite țări. Chiar dacă porțile s-au închis, 
bilanțul acestei ediții nu este definitivat, există incă un însemnat volum 
de lucrări care trebuie finalizat. Totuși, se poate afirma cu certitudine 
că actuala ediție a marcat un moment important, cu rezonanțe social- 
economice promițătoare, pe linia perfecționării cadrului de relații dintre 
industrie și comerț și îmbunătățirii continue a aprovizionării cu mărfuri 
a populației. Suport al acestei afirmații este și faptul că cea de-a V-a 
ediție a pavilionului de mostre depășește sub toate aspectele manifes- 
țările similare din anii trecuți, demonstrind capacitatea oamenilor mun
cii din sectoarele producătoare de bunuri de consum de a realiza un 
larg și variat sortiment de produse, la un nivel calitativ tot mai ridicat.

Se cuvine precizat că concepția or
ganizatorică, programul și acțiunile 
care au avut loc în cadrul pavilionu
lui de mostre au purtat un pronun
țat caracter de lucru. Cele peste 
70 000 de exponate s-au aflat în cen
trul atenției și analizei a peste 3 000 
de. specialiști din industrie și 
comerț, care s-au străduit in comun 
să găsească căile, mijloacele și solu
țiile optime de a pune la dispoziția 
populației mărfuri mai multe, de 
calitate superioară. Este vorba de 
apreciabilul volum de muncă ce a 
trebuit să fie depus pentru stabilirea 
necesarelor sub raport cantitativ și 
in structură sortimentală, pentru 
perfeotarea unei bune părți din 
contractele care angajează la nivelul 
anului 1972 o sută de miliarde de lei. 
Se poate spune cu deplin temei că 
orice decizie luată in legătură cu ar
ticolele, sortimentele și modelele ce 
s-au aflat expuse în standurile pa
vilionului a fost mai bine jalonată 
de înalta răspundere a gospodăririi 
cu grijă a avutului obștesc și, în e- 
gală măsură, de îndatorirea de a sa
tisface cît mai deplin solicitările 
populației. Vizita la pavilion a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și de stat, 
recomandările prețioase făcute cu a- 
cest prilej, îndemnurile cuprinse în 
scrisoarea adresată zde secretarul ge
neral al partidului celor care produc 
și desfac bunuri de consum — care 
reflectă grija statornică a partidului 
și statului nostru pentru îmbunătăți
rea aprovizionării și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor munci; — 
au amplificat preocupările industriei 
și comerțului pe linia introducerii 
neîntîrziate în fabricație a tuturor 
exponatelor care întrunesc'opțiuiiile- 
populației consumatoare.

Unul dintre factorii' importanți 
care concură la realizarea acestui de
ziderat, de larg interes, îl reprezin
tă însuși publicul — acest sever, dar 
imparțial judecător al activității 
noastre. Iată de ce Ministerul Co
merțului Interior, ceilalți organiza
tori ai pavilionului de mostre au a- 
cordat o maximă atenție sondării, 
prin metode de investigare modernă, 
a opiniei vizitatorilor, exprimată di
rect, cu mesaj la obiect. Realmente, 
prin cele circa 62 000 de chestionare 
completate, cetățeni de vîrste și pro
fesii diferite au devenit coautorii 
angajării fondului de marfă.

Datele culese oferă, încă de pe a- 
cum, datorită prelucrării rapide a a- 
cestui vast material documentar cu 
ajutorul calculatoarelor electronice, 
eoncluzii pentru aducerea unor co
rective punctelor de vedere inițial 
stabilite. Astfel, privitor la gama lar
gă a confecțiilor, a încălțămintei au 
fost infirmate unele păreri acredi
tate cu timp în urmă, potrivit căro
ra trebuia asigurată originalitatea cu 
orice preț, chiar prin unele concesii 
In dauna bunului gust, a practicului 
Si utilului. Imensa majoritate a 
celor chestionați au manifestat pre
dilecție și opțiune de cumpărare, bu
năoară, pentru confecți; avînd o .li
nie modernă, dar nu extravagantă. 
Drept urmare, la confecții, în
deosebi pentru femei șj adolescente, 
preferințele și deci contractele în
cheiate intre industrie și comerț au 
în vedere motivele de inspirație fol
clorică, cu talie zveltă și lungime 
ponderată. S-au adus pe prim 
plan utilul, practicul și comodul.

(Urmare din pag. I) 

ceea ce reprezintă o creștere de 
38 la sută, iar prin majorarea 
generală a salariilor, care va în
cepe încă din anul 1972, se va atin
ge pînă la sfîrșitul cincinalului un 
salariu nominal mediu pe economie 
de peste 1 800 lei, cu circa 26 la sută 
mai mare decît anul trecut. Sporul 
salariului real va fi de 20 la sută. 
Se cuvine menționat că efectele bi
nefăcătoare ale sporirii veniturilor din 
salarii vor fi accentuate în rîndurile 
unui mare număr de familii, ca ur
mare a creării unui milion de noi 
locuri de muncă în economia națio
nală, mai mult decît dublul număru
lui. înscris în directivele Congresului 
al X-lea al partidului.

Una din trăsăturile distinctive ale 
acestor măsuri de ridicare a nivelu
lui de trai constă în aceea că, în 
eoncordanță cu principiile echității 
socialiste promovate de partid in 
toate compartimentele vieții sociale, 
de majorările de salarii prevăzute 
beneficiază intr-o proporție mai mare 
salariații cu o retribuție mai mică ; 
de' aceleași considerente s-a ținut 
seama, de altfel; și în prevederile 
referitoare la creșterea diferențiată a 
pensiilor, ca și a alocațiilor pentru 
copil.

Standardul de viață al țărănimii va 
înregistra îmbunătățiri simțitoare ca 
urmare a creșterii cu 22—30 la sută 
a veniturilor reale ale țărănimii cal
culate pe o persoană activă. Coopera
torii care participă cu regularitate la 
muncă vor avea pînă la sfîrșitul cin
cinalului un venit minrm garantat, 
sporit de la 300 ta 400 lei lunar în 
producția de cîmp și de la 400 la 500 
lei lunar în zootehnie. La aceasta se 
adaugă extinderea la membrii coope
rativelor agricole a acordării de a- 
jutoare pentru copii, pentru naștere, 
a asistenței medicale gratuite în spi
tale, a tratamentului cu plată redu
să în stațiuni balneo-climaterice și a 
ajutoarelor în caz de boală.

La creșterea nivelului de trai al

Pavilionul și-a dovedit, indiscuta
bil, rolul său de important instru
ment de lucru. La numeroase grupe 
de mărfuri, contractările pentru a- 
nul viitor, în prima lor fază, sint 
în mod practic încheiate ; la altele, 
se află în plină desfășurare. Deși 
datele de care dispunem la ora actu
ală sînt incomplete, ele conturează 
concluzia că necesarele formulate de 
comerț, ca mandatar al cerințelor 
populației, sînt satisfăcute într-o 
proporție net îmbunătățită, la toate 
grupele de produse, față de oricare 
din anii anteriori. La încălțăminte, 
de exemplu, contractările s-au des
fășurat pe baza colecției prezentate 
în standuri, ca și a celor aproape

După închiderea celui 
de-al V-lea Pavilion 
de mostre de bunuri 

de larg consum

3000 de modele angajate direct cu 
fabricile ' producătoare. La articolele 
de artizanat volumul, de marfă con
tractat pentru anul viitor este de 
circa 2,5 ori mai mare decît cel din 
acest an. Se impune, de asemenea, 

, ,;.ațenției faptul că produsele noi și. 
.. „modernizate au înregistrat o cre.ște- 

-re simțitoare ; numai în sectorul .ar
ticolelor de uz casnic, circa 1650 de 
exponate au constituit creații origi
nale realizate în acest an. Un prim 
bilanț general ne arată că, pe par
cursul celor 45 de zile cît a funcțio
nat pavilionul de mostre, au fost 
încheiate contracte pentru piața in
ternă în valoare de 32 miliar
de lei ; au fost totodată încheiate 
contracte cu numeroși parteneri din 
străinătate în valoare de peste 200 
milioane Iei valută. Trebuie spus că 
activitatea de perfectare a contrac
telor continuă intens și după înceta
rea activității pavilionului.

Realitatea ne obligă să facem o 
subliniere distinctă privind răspun
derea, discernămîntul și receptivita
tea de care dau dovadă, de această 
dată, reprezentanții unităților pro
ducătoare. Conducerile întreprinde
rilor de bunuri de consum au. ana
lizat operativ, atunci cînd a fost ca
zul, resursele pe linia sporirii capa
cităților de producție la unele arti
cole intens solicitate, posibilitățile 
de perfecționare a tehnologiei de fa
bricație, de modernizare a unor pro
duse aflate în fabricația de serie. Se 
vede în aceasta expresia concludentă 
a creșterii spiritului de inițiativă și 
de răspundere pentru ca publicul 
cumpărător, oamenii muncii să gă
sească în magazine produse care să 
satisfacă din ce în ce mai bine gus
turile și preferințele lor tot mai di
verse și în continuă evoluție.

Angajarea fondului de marfă va 
corespunde cu atît mai bine cerin
țelor actuale, cu cît se va lărgi în 
măsură și mai mare gama sortimen

populației de la orașe și sate vor 
contribui, în același timp, măsuri
le adoptate încă din primul an al 
actualului cincinal privind majorarea 
alocației de stat pentru copii in medie 
cu 27 la sută și extinderea platei 
acesteia pînă la vîrsta de 16 ani ; 
în felul acesta, fondurile destinate 
alocațiilor pentru copii pe întreaga 
perioadă a anilor 1971—1975 vor to
taliza peste 31 miliarde lei, din care 
circa 9 miliarde lei reprezintă fon
durile suplimentare pentru majora
rea alocației și îmbunătățirea regi
mului de acordare a acesteia.

în cursul noului cincinal pensia me

Prosperitatea țării
die de asigurări sociale de stat va ti 
mărită cu peste 18 Ia sută. Fondurile 
alocate anual în scopul majorării — 
începînd din 1972 — a tuturor cate
goriilor de pensii se vor ridica la 
1,9 miliarde lei.

Sporirea veniturilor populației se 
va repercuta nemijlocit în creșterea 
cu 40—47 la sută a volumului desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist, ca urma
re a unor importante sporiri a 
consumului pe locuitor. Spre a 
asigura cantitățile de mărfuri ne
cesare creșterii continue a consumu
lui atît la produsele agroalimentare, 
cît și la confecții, țesături, încălță
minte, bunuri de folosință îndelun
gată, producția industriei ușoare va 
crește de la 46,5 miliarde lei în 
1971 la 65,6—69,2 miliarde lei 
în 1975, iar a industriei alimentare 
de la 54,6 miliarde lei la 78,1—82,1 
miliarde lei, punîndu-se accentul pe 

tală. Or, în această ordine de idei, 
pavilionul de mostre a prilejuit, prin 
exponatele unităților de industrie lo
cală, CENTROCOOP, AGROCOOP, 
UCECOM, întregirea fondului de 
marfă la numeroase grupe de pro
duse și, fapt deosebit de important, 
a facilitat luarea în considerare a 
cerințelor particulare care se mani
festă într-o zonă sau alta a țării.

în lumina cerințelor actuale, acest 
domeniu constituie aria preocupări
lor de perfecționare a cadrului de 
relații dintre unitățile comerciale și 
cele producătoare, pentru ca tot 
ceea ce se produce și se desface să 
poarte amprenta opțiunilor directe 
ale cumpărătorilor, să satisfacă tot 
mai bine necesitățile oamenilor 
muncii. în acest context, la încălță
minte, bunăoară, fondul de marfă 
angajat cu întreprinderile republi
cane a fost majorat cu mai bine de 
12 la sută prin contractarea unor 
modele de serie mică cu unitățile 
cooperației meșteșugărești. Creșteri 
importante ale fondului de marfă 
s-au asigurat la mobilă, artizanat, 
la unele materiale de construcții, 
articole chimice și de uz casnic, con
serve și semipreparate de produse 
agroalimentare.

în același timp, potrivit indicații
lor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezentanții indus
triei și comerțului depun acum efor
turi stăruitoare pentru definitivarea 
clauzelor contractuale, a graficelor 
de livrări, de așa natură ineît să se 
asigure cadrul optim pentru respec
tarea integrală a criteriilor de cali
tate, a termenelor de livrare, în ra
port cu cerințele populației. Ridicarea 
pe o treaptă superioară a răspunde
rii în acest domeniu reprezintă unul 
din dezideratele majore atit ale in
dustriei și comerțului, cît și ale 
cumpărătorilor,

O cerință imperioasă care se pune 
în fața întreprinderilor și organiza
țiilor comerciale este aceea de a 
facilita pe toate căile pătrunderea ar
ticolelor și sortimentelor noi său 
modernizate. încă de pe acum 
au fost stabilite măsuri — și u- 
nele chiar finalizate — pentru o 
largă popularizare și informare a 
publicului cumpărător cu criteriile 
de funcționalitate sau parametrii'. 
țehnicb-economici ai produselor noi. ;

Ampla mobilizare de forțe pentru 
organizarea și desfășurarea în con
diții optime a pavilionului de mos
tre, a sondajelor și lucrărilor de 
contractări, masiva, infuzie de inge
niozitate și creație, întregul ansam
blu de manifestări trebuie să-și gă
sească corespondent în perfecționa
rea cadrului de relații între industrie 
și comerț, pentru a se clarifica și 
soluționa, pe temeiul intereselor ge
nerale, problemele producerii, livră
rii și desfacerii bunurilor de consum.

Sintetizarea elementului definito
riu al actualei ediții a pavilionului 
de mostre : „Totul in numele omu
lui muncii și al ridicării bunăstării 
sale generale" — ne dă dimensiunile 
ariei și ale imperativelor perfecționă
rii cadrului de relații între indus
trie și comerț. Avem în indicațiile 
conducerii superioare de partid și 
de stat un îndreptar prețios în ac
țiunile de îmbunătățire a aprovi
zionării și servirii populației : avem, 
de asemenea, clar dimensionate o- 
biectivele pe oare trebuie să le atin
gem în actualul plan cincinal. Sarcina 
primordială care stă în fața noastră 
este ca, împreună cu ministerele și 
unitățile producătoare, să ne mobili
zăm puternic toate forțele și resur
sele așa îneît prin gama de sorti
mente, calitate, mod de prezentare, 
fondul de marfă să răspundă tot 
mai deplin preferințelor și gusturi
lor milioanelor de cumpărători.

Ion OLTEANU 
adjunct al ministrului 
comerțului interior

realizarea de noi produse și sorti
mente variate, care să satisfacă ce
rințele tuturor categoriilor de cum
părători și pe îmbunătățirea cali
tății mărfurilor. Volumul serviciilor 
prestate populației va crește cu 
55—61 la sută.

O componentă deosebit de Impor
tantă a nivelului de trai al popu
lației, cu efecte nemijlocite asupra 
ridicării gradului general de civili
zație, care va constitui în noul cin
cinal obiectivul unei deosebite aten
ții din partea partidului și statului 
nostru o constituie dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe. Numărul 

apartamentelor construite din fon
durile sau cu sprijinul statului va 
crește de Ia 340 000 în cincinalul tre
cut la 522 000, la care se vor adăuga 
aproximativ 270 000 locuințe con
struite in regie proprie, îndeosebi 
la sate. Spre a avea imaginea am
ploarei acestei acțiuni e deajuns 
să arătăm că cele 2,5 milioane oa
meni ce se vor muta în acest cin
cinal în case noi înglobează aproxi
mativ populația a două orașe de mă
rimea Bucureștiului.

La creșterea gradului de confort 
al populației urbane va contribui, 
de asemenea, extinderea în cursul 
cincinalului cu circa 1 900 km a re
țelei de distribuție a apei, cu 1240 
km a rețelei de canalizare și cu 1100 
km a rețelei de gaze ; parcul de mij
loace de transport urban în comun 
va fi dotat cu circa 6 600 vehicule.

După cum e cunoscut, nivelul de 
trai e influențat, paralel cu veniturile

TURNU-SEVERIN (Co
respondentul „Scînteii" Ion 
Anghel). La Centrala hidro
electrică Porfile de Fier, 
ieri la ora 12 și 14 minu
te, a fost conectată la 
sistemul energetic național 
turbina nr. 6, avind o 
putere de 175 MW, con-, 
struită în întregime în țara 
noastră de Uzina de mașini 
din Reșița in colaborare cu 
Uzina de mașini grele din 
București. La acest eveni
ment au .fost de față tova
rășul Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R., 
reprezentanți ai organelor 
locale.de partid și de stat.

O dată cu punerea în pa
ralel a noului hidrogenera
tor, Centrala hidroelectrică 
Porțile de Fier a intrat cu 
un avans de 62 de zile față 
de termenul stabilit în pla
nul de stat, in fază de ex
ploatare industrială, cu în
treaga putere instalată de 
1 050 MW, conform proiec
telor. Este un.nou succes de 
prestigiu al realizatorilor de 
echipamente hidroenerge
tice din țara noastră și al 
montorilor de la Energo- 
Montaj, care și-au realizat 
astfel in mod exemplar sar
cinile și angajamentele 
luate In întrecerea socialistă 
pe anul 1971.

Un aport deosebit la 
punerea în funcțiune înainte 
de termen a Centralei hi
droelectrice Porțile de Fier 
au avut comuniștii și cei
lalți lucrători din echipele 
conduse de maistrul princi
pal Nicolae Nicolae, care 
au conferit un înalt
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LA ÎNTREPRINDEREA „CLUJANA"

La întreprinderea „Clujana", 
autoutilarea și . fabricarea cu 
mijloace proprii a pieselor de 
schimb a devenit o preocupare 
permanentă. în acest scop, a 
luat ființă t 
proiectarea de utilaje și piese 
de schimb. Se preconizează a 
se executa mașini " 
specifice industriei pielăriei 
încălțămintei care, de obicei,

un birou pentru

și utilaje 
’ " ‘-i și 

i, nu 
intră în producția de serie a al
tor fabrici. Ele sînt menite să 
contribuie la realizarea noilor, 
tipuri și modele de încălțămin
te, la înlocuirea unor mașini 
și utilaje învechite. Planul de 
autoutilări pentru acest an a 
fost evaluat la 1,7 milioane lei, 
dar el va fi depășit simțitor, în- 
trucît pînă acum s-au realizat 
utilaje în valoare de\peste 1,5 
milioane lei. Printre ' lucrările 
mai importante amintim mași
nile de scămoșat talpă, un uscă- 
tor pentru încălțăminte cu tal
pă cusută cu o capacitate de 
uscare de 1 000 perechi pe zi, 
mașini de ștanțat, de perforat 
fețe etc. La „Clujana" se fabri
că și. un mare volum de piese 
de schimb — circa 1 500 sorti
mente. Pînă la sfîrșitul anului, 
valoarea acestora va întrece 6 
milioane lei.

— Acum, cînd „Clujana" a de- 

directe, de fondurile sociale de con
sum, de cheltuielile alocate din bu
getul statului pentru dezvoltarea 
științei, culturii, învățămîntului, pen
tru ocrotirea sănătății, asigurări so
ciale și sport Este elocvent în 
acest sens că, în 1975, fondurile so
ciale de consum finanțate de stat vor 
însuma 48,7 miliarde lei, sumă echi
valentă cu toate cheltuielile bugetu
lui de stat din anul 1959. Hustrînd 
rolul tot mai important ce revine 
fondurilor sociale de consum în ca
drul efortului general de ridicare a 
nivelului de trai al populației, chel
tuielile social-culturale pe un locuitor 

suportate de stat vor crește de la 
1 680 lei în 1970 la 2 260 lei în 1975.

Ca o expresie sintetică a venituri
lor ce vor fi obținute de populație 
din retribuția muncii, ca șl din fon
durile sociale de consum, legea pla
nului cincinal prevede că veniturile 
totale reale vor spori cu 40—46 l» 
sută față de 1970.

Baza materială necesară dezvoltă
rii învățămîntului va fi asigurată prin 
construirea a 10,9 mii săli de clasă, 
85,5 mii locuri In internate, a 221 mii 
mp suprafețe noi in învățămîntul su
perior. De asemenea, se vor construi 
în cursul cincinalului 50,1 mii locuri 
în grădinițele cu cămin, 10 mii locuri 
în casele de copii și 72,1 mii în creșe. 
în vederea îmbunătățirii continue a 
stării de sănătate a populației se vor 
lărgi acțiunile profilactice și de asis
tență socială, va crește cu 20,8 mil 
numărul paturilor de asistență me
dicală. Dacă se ține seama că pentru

nivel calitativ și un ritm 
alert lucrărilor de montaj 
la turbina nr. 6. Aceiași 
lucrători au montat și tur
binele nr. 1 și 4, valorifi
când din plin experiența 
ciștigaiă la punerea in 
funcțiune a ultimului obiec
tiv industrial al Centralei 
hidroelectrice Porțile de 
Fier.

— In vederea trecerii la 
nivel de producție indus
trială, cu întreaga putere 
instalată — ne-a spus ingi
nerul Grigore Sandul, di
rector general al Centralei 
hidroelectrice Porțile de 
Fier, noi ne-am pregătit 
din timp asigurind condi
țiile adecvate pentru buna 
desfășurare a tuturor lu
crărilor de exploatare, în
treținere și reparații. La 
fiecare, post sint prezenți 
muncitori, tehnicieni ți in
gineri cu o înaltă calificare, 
care s-au specializat la ma
rile hidrocentrale din țara 
noastră, din Uniunea So
vietică și aici, la Porțile de 
Fier, lucrind. la turbinele 
puse in funcțiune anterior. 
Datorită stăplnirii perfec
te a problemelor legate de 
tehnica exploatării turbi
nelor, noi sintem pregătiți 
să trecem la ridicarea trep
tată a apelor din lacul de 
acumulare de la 63 m spre 
cota finală : 68 m. Acest 
fapt va asigura un debit 
de 725 mc apă pe secundă 
la fiecare turbină, creîn- 
du-se posibilitatea să rea
lizăm parametrii de pro
ducție maximă, în confor
mitate cu proiectele. Vom

face toiul ca Centrala hi
droelectrică Porțile de 
Fler, înzestrată cu 6 turbi
ne de mare capacitate, să 
furnizeze anual economiei 
naționale 5 miliarde și ju
mătate KWh energie elec
trică.

Reflecțiad acest remar
cabil succes înregistrat la 
Porțile de Fier, ca și suc
cesele obținute în reali

zarea planului In primul 
an al cincinalului, Comite
tul județean de partid Me
hedinți, a trimis o telegra
mă Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune : 

„Succesele obținute se 
datoresc entuziasmului cu 
care oamenii muncii din

veiîit întreprinderea „marnă" 
pentru cele 12 fabrici de profil 
asemănător din această parte a 
țârii, formînd împreună cen
trala industrială a pielăriei și 
încălțămintei — ne spune ingi- 
nerul-șef, Teodor Mureșan — 
problema autoutilării și confec- 

. ționării pieselor de schimb, că
pătă un conținut mai larg, mai 
cuprinzător. în prezent, se lu
crează la întocmirea planului 
de autoutilări pe 1972. In acest 
scop, s-au făcut investigații în 
toate întreprinderile aparțină
toare centralei pentru profilarea 
și specializarea atelierelor me
canice ale fiecărei. întreprin
deri, pe diferite, tipuri de ma
șini și instalații care să poată 
fi realizate în condiții de efi
ciență corespunzătoare, să sa-. 
tisfacă necesitățile interne și, 
dacă este posibil, să și expor
tăm. Aici, la „Clujana", vom a- 
menaja un atelier de modelărie 
pe care ÎI vom dota cu mijloace 
proprii. Sîntem hotărîți să rea
lizăm utilaje de înalt nivel teh
nic, la prețuri scăzute, să sa
tisfacem mai bine necesarul de 
piese de schimb.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

lărgirea și modernizarea bazei ma
teriale a învățămîntului, artei și cul
turii, ocrotirii sănătății, construcții
lor de locuințe, lucrărilor edilitare se 
vor aloca, din fondul de acumulare, 
investiții de peste 52 miliarde lei, se 
desprinde clar că, în noul cincinal, se 
repartizează pentru acțiuni legate ne
mijlocit de ridicarea nivelului de trai 
resurse reprezentind 71—73 la sută 
din venitul național.

Prevederile noului cincinal atestă, 
că tot ce se înfăptuiește în țara 
noastră slujește făuririi unei vieți 
demne și prospere poporului. Teme
lia trainică, a politicii partidului de 
ridicare continuă' a nivelului de trai 
al populației, izvorul tuturor resur
selor alocate in acest scop sint roa
dele activității creatoare a oameni
lor muncii de la orașe și sate. Nimic 
din ceea ce face mîndria și bucuria 
vieții noastre nu ne-a venit în dar, 
toate le-am dobîndiț, biruind greu
tăți și obstacole de tot felul, prin 
muncă și strădanii neobosite. Depin
de de noi, stă in puterea noastră, ca 
prevederile noului cincinal în dome
niul ridicării nivelului de trai să fie 
nu numai îndeplinite, dar și depășite.

Spiritul de răspundere civică, ni
velul conștiinței socialiste ale fiecă
rui colectiv de oameni ai muncii 
se va reflecta în felul cum va ac
ționa pentru ca, prin valorificarea 
superioară a tuturor resurselor ma
teriale și umane, să-și aducă din 
plin contribuția la dezvoltarea în 
ritm rapid, și modernizarea econo
miei naționale, la ridicarea calitati
vă a întregii activități economice, 
astfel ca în actualul cincinal țara 
noastră să parcurgă o nouă și im
portantă etapă pe drumul apropierii 
de statele cu economie avansată. 
Este singurul drum pentru ridicarea 
României pe noi trepte ale civili
zației și progresului, singurul drum 
care chezășuiește creșterea bunăstă
rii întregului popor — obiectivul cen
tral, al construcției socialiste, țelul su
prem al întregii politici a Partidului 
Comunist Român.

Foto : S. Cristian

CETĂȚENILOR
(Urinare din pag. I) 

rezultat al unei largi consultări 
cu locuitorii satelor — în comunele 
Rucăr, Domnești, Sălătruc și altele 
s-au organizat echipe de meseriași 
care prestează servicii pentru cetă
țeni și unități economice. S-a atras 
astfel în circuitul producției o im
portantă forță de muncă și s-a a- 
sigurat permanent de lucru la mii 
și mii de oameni, chiar la ei acasă, 
în satele de baștină. Intenționăm 
ca, pe baza experienței acumulate, 
să diversificăm în continuare re
țeaua prestațiilor de servicii, să va
lorificăm toate posibilitățile locale 
și — cooperînd cu industria repu
blicană în realizarea unor repere 
— să stimulăm îndeletnicirile cas
nice și artizanale.

Experiența noastră ne demon
strează ce importanță prezintă pen
tru consiliile populare consultarea 
specialiștilor, atunci cînd se elabo
rează o hotărîre de interes general. 
Așa am procedat, de pildă, la ela
borarea planurilor care vizează de
finirea profilului industriei locale a 
județului. Cu acest prilej, consiliul 
popular județean a oferit unui mare 
număr de activiști de partid și de 
stat posibilitatea să prezinte su
gestii pentru sporirea aportului in
dustriei locale la aprovizionarea pie
ței interne, îmbunătățirea calității 
produselor, depistarea de noi re
surse. în urma acestor sugestii, in
dustria locală a realizat în acest an 
110 produse și sortimente noi.

O experiență bună în permanen
tizarea dialogului cu masele există 
în orașul Curtea de Argeș. Aici 
toate acțiunile ce vizează înfrumu
sețarea și gospodărirea localității 
sînt precedate de adunări cetățe
nești, pe cartiere și străzi. Vor
bind despre această experiență, tre
buie să menționăm că deputaților 
le revine un rol important în întă
rirea legăturilor dintre consiliul 
popular și cetățeni. In cadrul întîl- 
nirilor cu deputății, cetățenii fac ob
servații, vin cu propuneri și su
gestii, se angajează să finalizeze 
proiectele aflate în atenția ^consiliu
lui popular,, inițiază acțiuni volun
tar patriotice. Așa se face că, prac
tic, toți locuitorii sînt atrași la re
zolvarea treburilor obștești, pun u- 
mărul acolo unde este mai greu. Ca 
o încununare a eforturilor lor, ora
șul Curtea de Argeș a primit în a- 
nul 1970 o mențiune pe țară ; anul 
acesta, valoarea economiilor rezul
tate din participarea masivă la 
muncă patriotică se cifrează la 
peste 8 milioane lei.

A asculta cu răbdare pe toți cei 
care pășesc pragul consiliului popu
lar, a citi cu atenție scrisorile și 
sesizările cetățenilor și a le rezolva 
la termen nu sînt numai sarcini de 
serviciu, ci obligații izvorîte dintr-o 
înaltă conștiință civică, partinică. 
Pornind de la aceste comanda
mente, consiliul popular județean 
și-a reorganizat serviciile de pri
mire în audiență, cît și cele de re
zolvare a scrisorilor oamenilor 
muncii. Periodic, colective de lu
crători ai administrației de stat 

Mehedinți, împreună cu 
întregul popor, înfăptuiesc 
politica internă și externă 
a partidului și statului, 
entuziasm generat de am
plul program de educație 
comunistă a maselor, ini
țiat de dumneavoastră, pre
cum și de indicațiile ți mă
surile stabilite cu prilejul 
recentei vizite de lucru in 
județul nostru".

analizează modul cum funcționează 
legătura dintre cetățeni și autorită
țile locale la consiliile populare o- 
rășenești și comunale, cum și cît 
se stă de vorbă cu omul, cum i se 
rezolvă doleanțele. Faptul că, de la 
începutul anului și pînă acum, au 
călcat pragul consiliului popular ju
dețean peste 2 100 cetățeni, demon
strează încrederea cu care et pri
vesc rosturile și menirea acestei 
instituții, puterea ei de a canaliza 
fluxul de energie și inițiative, de 
a sancționa abuzurile și necinstea, 
de a croi planuri chibzuite, gospo
dărești. în urma acestor dialoguri 
cu cei care au venit la noi — oa
meni de toate vîrstele și profesiile, 
animați de idei generoase — am 
captat propuneri care, confruntate 
cu planurile și intențiile noastre, 
au stat la baza unor măsuri orga
nizatorice sau la transpunerea în 
viață a unor deziderate. Așa s-a 
conturat inițiativa "înființării socie
tăților culturale sătești, a irigării 
prin forțe proprii a unor suprafețe 
mari de teren. De la unii din 
vizitatorii noștri am cules pro
puneri valoroase pentru dezvoltarea 
turismului.

Promovînd un stil de muncă menit 
să stimuleze nu numai inițiativele, 
dar să definească și responsabilită
țile', să elimine din acest dialog cu 
masele tot ce înseamnă rutină, bi
rocrație, inerție, consiliul popular 
județean a înfăptuit descentraliza
rea unor atribuții, pe care le-a tre
cut în sarcina și competența consi
liilor subordonate. Așa, de pildă, 
organele municipiului se ocupă, 
fără tutelă măruntă, fără „dădă
ceală" sîcîitoare, de problemele de 
gospodărire comunală și locativă, 
de transportul în comun, industria 
locală, comerț. Urmarea : se acțio
nează mai ferm în elaborarea hotă- 
ririlor, se intervine mai energic 
pentru înlăturarea neajunsurilor, 
pentru fructificarea fondurilor bă
nești, se rezolvă mai repede cerin
țele cetățenești.

Măsurile de o deosebită impor
tanță, propuse de secretarul general 
al partidului, pentru îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice, au găsit 
o largă adeziune în rîndul tuturor 
argeșenilor, au fost discutate cu în
suflețire în adunările de partid și 
cetățenești. în urma dezbaterilor, 
am primit nenumărate scrisori prin 
care oameni din județul Argeș fac 
propuneri și observații judicioase, 
de care vom ține cont și care vi
zează îmbunătățirea activității or
ganizațiilor de partid și a consiliilor 
populare, cunoașterea, populariza
rea și aplicarea strictă a legilor ță
rii. Perfecționîndu-ne necontenit 
stilul de muncă, eliminînd practi
cile birocratice, adăpîndu-ne de la 
izvorul veșnic viu al înțelepciunii 
poporului, vom conferi activității 
noastre un plus de vitalitate și vi
goare, vom avea satisfacția datoriei 
împlinite, certitudinea faptului că 
tot ce facem reprezintă interesele 
majore ale celor ai căror reprezen
tanți sîntem.

locale.de
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O PERSONALITA TE 
REMARCABILĂ 
A CULTURII ROMÂNEȘTI

teatre

Puține personalități literare, chiar 
din zona criticii, au fost aut de con
testate ca E. Lovinescu. Acest urmaș 
de gospodari moldoveni așezați, fire 
eminamente pașnică și visătoare, a 
trebuit șă se bată o viață întreagă 
pentru ideile lui, pentru literatura 
pe care o promova, pentru fiecare 
scriitor căruia a înțeles să-i dea gi
rul. O luptă nu mai puțin tenace a 
avut de dus, multă vreme, cu sine 
însuși. Timid, frecventat de me
lancolii, înclinat spre un scep
ticism demobilizant, străbătut chiar 
de „senzația neantului univer
sal", grav amenințat în tinere
țe de o boală pulmonară, a 
reușit să-și mențină constant echi
librul interior grație exclusiv unei 
autodiscipline și unei capacități de 
a _ se auiodomina ieșite din comun. 
Biografia morală a lui E. Lovinescu 
e a unui intelectual care s-a auto- 
construit în opoziție nu doar pu 
forțe externe potrivnice, ci și cu 
predestinări temperamentale neac
ceptate. Chiar cariera sa de critic 
e cît_ se poate de paradoxală. De 
solidă formație clasică, traducător 
și comentator de autori greci și la
tini, el 6e consacră, în intervalul 
interbelic, Integral literaturii ro
mâne contemporane, sprijinind și 
stimulînd tendințele de înnoire ar
tistică, patronînd debuturi, urmărind 
cu aviditate cărți și reviste, vibrînd 
constant alături de tinerele gene
rații.

Evenimentele exterioare ce i-au 
punctat existența sînt rare și ne- 
spectaculoase. Pe o întinsă porțiune 
de timp, biografia îi este absorbită 
de bibliografie. S-a născut la 31 oc
tombrie 1881, la Fălticeni. A urmat, 
în orașul natal, gimnaziul al cărui 
director era tatăl său, apoi a trecut 
la liceul-Internat din Iași. Studiile 
superioare și le-a făcut la Bucu
rești. Intre 1906 și 1910 se află la 
Paris, unde își pregătește doctora
tul. Neobținînd o catedră universi
tară, deși pregătirea sa îi dădea cu 
prisosință drept la aceasta, rămine 
profesor secundar : la Ploiești mai 
întâi, după aceea în Capitală. Dacă 
adăugăm episodul tentativei unor 
prieteni de a-1 introduce în rîndul 
membrilor Academiei Române, am 
epuizat datele biografice și nu ne mai 
rămine decît să amintim data mor- 
ții : 16 iulie 1943.

în publicistică, E. Lovinescu de
butează în 1904, cînd în suplimentul 
literar al ziarului Adevărul îi apare 
o dizertație despre Perșii lui Eschil. 
Urmează colaborări masive la Epoca, 
Viața literară, Convorbiri literare, 
Convorbiri critice, Viața românească, 
Flacăra, Noua revistă română, din 
care va fi trasă materia cărții de în
ceput, Pași pe nisip (două volume, 
1906) și a primelor, ■,pa.tryS;șerii ^diR. 
Critice. Anii aceștia, prelțirjgjți,, pÂnă-. 
la primul război mondial, înca
drează o perioadă eterogenă, de ta
tonări, căutări, experiențe, ale că
rei note definitorii sînt, după apre
cierea criticului însuși, „diletan
tismul”, „lipsa de fermitate în ati
tudine", un „estetism eclectic". Tî- 
nărul cărturar scrie neîncetat, dă la 
lumină cărți de tot felul : critică, 
proză, teatru, teze de doctorat, lu
crări de filologie latină, manuale, 
traduceri. Considerînd critica „a 
zecea muză", Lovinescu își redac
tează articolele sub formă de dialo
guri și scenete, cultivă divagația (li
rică sau epică),

Cu totul altfel se va înfățișa scri
sul său în etapa următoare, de după 
întîiul război, etapă a cristalizării. 
O tot mai netă separație se ope
rează acum între expresia propriu- 
zi3 literară (romane, memorialistică) 
și cea critică, fără deposedarea a- 
cesteia din urmă de calitatea artis
tică. In loc de a fantaza în marginea 
operelor, Lovinescu întreprinde in
cursiuni spre inima lor, încercînd să 
le capteze pulsația vie prin reface
rea cu instrumentele limbajului cri
tic a universului particular. Tot
odată, criticul, acum director de re
vistă și șef de cenaclu, își elabo
rează o doctrină ce va constitui baza 
teoretică a „modernismului" româ
nesc, reprezentat de gruparea Sbu- 
rătorul.

Ideea directoare a considerațiilor 
dezvoltate în Istoria civilizației ro
mâne moderne (3 voi. 1924—1925) e 
aceea a „sincronismului". Un „spi
rit al veacului", „o totalitate de con
diții materiale și morale configura
toare ale vieții popoarelor europene 
într-o epocă dată” — iată factorul, 
după Lovinescu, al tuturor preface
rilor istorice. O „lege a interdepen
denței" ar constrînge societățile mai 
puțin evoluate să adopte, în fiecare 
etapă a devenirii lor, structuri și o- 
rientări proprii celor mai avansate 
țări europene. Ce generează miste
riosul „spirit al veacului", în virtu
tea căror determinări mai adinei ac
ționează legea interdependenței. 
Istoria civilizației române moderne 
nu ne dezvăluie. Luind efectul 
drept cauză, E. Lovinescu propune 
o explicație idealistă, superficială, 
deci neștiințifică, a transformării 
societăților. Prizonier al propriei 
poziții de clasă, el nu concepe reali
zarea unei orînduiri sociale superi
oare celei capitaliste. Spiritul seco
lului al XX-lea s-ar exprima, po
trivit convingerii sale, în „formula 
democrației burgheze". Ce se impunea 
în condițiile de după primul război 
mondial era, după el, nu încetinirea 
artificială a unui proces evolutiv 
normal, ci, din contră, sprijinirea 
Iui activă. Structurile economice pri- 
mar-agrare trebuiau grabnic depă
șite în favoarea unei organizări su
perioare, pe baze industriale. Preco- 
nizînd industrializarea pe scară 
mare în cadrele orînduirii capitaliste, 
Lovinescu se abandona, evident, u- 
topiei. Intelectual de cabinet, el gîn- 
dea problemele în abstract, nu ți
nea seama de complexitatea situa
ției reale, de păienjenișul inextrica
bil de interese ale diverselor gru
pări din interiorul claselor pose-
dante. înfăptuirea integrală a 
idealurilor revoluției din 1848 im
plica restructurarea temeliilor în
seși ale societății, iar într-o
asemenea operă burghezia nu
era, firește, nici dispusă, nici
capabilă să se angajeze. Vala
bilă rămine atitudinea de prin
cipiu a criticului, atitudine ce-1 va 
antrena în aprige bătălii contra 
forțelor reacționare de diverse nu
anțe, în primul rînd contra ideologii
lor fasciste și profasciste. Misti
cismul doctrinar al revistei Gîndi- 
rea, antiraționalismul „trăiriștilor”. 
obscurantismul de toate soiurile, 
„tracomania", rasismul au avut în

E. Lovinescu un adversar inclement. 
Filozofiei „neliniștii" și îndemnuri
lor de adîncire în inconștient, exta- 
zurilor demențiale, „aventurii", exal
tărilor de tot felul ale fondului 
obscur, instinctual din ființă, ideolo
gul Sburătorului le-a opus cu dîrze- 
nie și consecvență un raționalism mi
litant care, deși nu și-a însușit con
cluziile celei mai înaintate concepții 
științifice — materialismul dialectic 
și istoric — se bizuie, în tot cazul, 
pe valorile tradiționale perene ale 
culturii umaniste.

Aplicînd principiile din Istoria ci
vilizației române moderne studiului 
literaturii, criticul formulează în Is
toria literaturii române contempo
rane (5 voi. 1926—1929) faimoasa teo
rie a „mutației valorilor estetice". 
Asemenea tuturor produselor acti-

90 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI 
E. LOVINESCU

vității umane, argumentează Lo
vinescu, literatura (arta în general) 
evoluează. Gusturile, idealurile es
tetice, modul de a înțelege frumosul 
nu sint aceleași în toate epocile, 
modificările intervenite cu necesita
te în sensibilitatea umană impun 
mutații structurale în ordinea 
creației. Cu alte cuvinte „le
gea sincronismului" afectează și 
fenomenele culturii, consecința 
fiind „diferențierea" fiecărei eta
pe evolutive de etapele prece
dente. Justețea acestei observații nu 
are nevoie de demonstrație, însă ea 
e viciată de o extrapolare violentă, 
de o dogmatizare ce nu poate fi 
explicată altfel decît prin rațiuni po
lemice. Din premisa pertinentă că 
„literatura unui popor nu trebuie 
studiată în fixitatea unei idei pla
toniciene, ci în mobilitatea ei", cri
ticul deduce concluzia imposibilită-

„autonomiei esteticului", așa cum 
sint ele articulate în scrierile de care 
ne ocupăm, se declară o contradicție 
pe care subtilitățile de formulare nu 
parvin să o aplaneze. Supusă acțiu
nii tuturor factorilor care decid mu
tațiile unei civilizații și, implicit, ale 
unei culturi, cum poate literatura să 
rămînă autonomă ? Legile interioare 
ale dezvoltării artistice se. găsesc, 
după cum rezultă chiar din argu
mentarea lui E. Lovinescu, în raport 
de interdependență cu legi mat ge
nerale istorice, iar dacă admitem a- 
ceasta, nu mai putem păstra afirma
ția că arta ar poseda o natură strict 
autonomă. Esteticul nu e total inde
pendent de etic, de social, arta unui 
scriitor nu poate fi separată absolut 
de gîndirea sa.

Teoria Iui Lovinescu nu urmărea 
însă, nici îh acest caz. atit'elucidarea 
chestiunii în sine, cît întemeierea 
principială a unei poziții de luptă, 
în condiții istorice date, îhtr-o con
junctură socială aparte, determi
nată de ascensiunea fascismului. 
In numele autonomismului estetic, 
criticul a apărat, în fapt, demnita
tea artei împotriva celor ce voiau 
să o asimileze unor activități nu 
doar străine, ci direct ostile, în fond, 
cauzei culturii. Situarea categorică 
pe poziții autonomiste a constituit 
pentru E. Lovinescu și criticii din 
anturajul său, în anii fascizării și în 
aceia ai dictaturii militare fasciste, 
o modalitate (de eficiență redusă, 
fără îndoială) a refuzului de a re
cunoaște valabilitatea orientării 
obscurantiste în cultură, a protestu
lui împotriva regimului terorist.

Considerată global, activitatea lui 
E. Lovinescu reliefează o personali
tate de prim-plan a culturii moder
ne românești, care, deși nu s-a pu
tut exprima social în măsura pro
priei forțe interioare, a exercitat în 
domeniul literar o acțiune formati
vă comparabilă cu aceea desfășura
tă altădată de Titu Maiorescu. O' 
bună parte a literaturii române din 
perioada interbelică a ieșit din ce
naclul său. Aproape nu există scrii
tor, în această perioadă, care să nu-1 
fi frecventat. Tinerii și-au deschis 
aripile, mai toți, cu încurajarea lui. 
In planul propriei creații, și în ge
nere al activității individuale, Lovi-

• Teatrul de Operetă : Se mărită 
fetele — 10.30; Singe vienez — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Studio) : Părinții teribili 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
D-a!e carnavalului — 10; Iubire 
pentru iubire — 15; Domnișoara 
de Belle-Isle — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 10,30; Alcor și Mona — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Omul care... — 19,30; (sala Stu
dio) : O lună la țară — 16; Gaițele 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 11; înțelepții din 
Helem — 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10; Geamandura — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 10: N-a fost 
în zadar — 18.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10 și 
19,30; (la Sala Palatului) : Paradi
sul revistei — 16 și 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox Boema — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; O poveste cu 
cîntec — 11; (sala din str. Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 11.
• Ansamblul „Rapsodia română" • 
Legendă și dor — 19,30.
• I.A.T.C. : Cîntecele comice — 
Trei crai — 10,30.

tv

ții principiale a unei „științe a li
teraturii", legitimează subiectivismul 
nelimitat, proclamă „impresionismul" 
drept unica metodă critică eficace. 
Constatarea deosebirilor dintre mo
durile lirismului modern și ale celui 
tradițional îi inspiră afirmații ului-
toare, prin lipsa lor de temei știin
țific, precum aceea că un Alexan- 
drescu sau un Coșbuc și-ar fi pier
dut în contextul artistic al secolului 
nostru orice actualitate. Subliniind, 
în spirit „modernist" aspectele de 
discontinuitate în evoluția artei, Lo
vinescu face o forțată abstracție de 
aspectul contrar, de datul inalienabil 
al valorii estetice, de acel element 
intrinsec în virtutea căruia arta este, 
în orice moment al devenirii ei, artă, 
și nu altceva.

Omisiune cu atit mai curioasă, cu 
cit criticul a susținut, pe de altă 
parte, în linia gîndirii estetice maio- 
resciene, teza autonomiei artei. Intre 
teoria „sincronismului" și aceea a

nescu impune prin independența de 
spirit, prin conduita morală rectili
nie, prin seriozitatea și simțul de 
răspundere în care și-a îndeplinit 
magistratura critică, prin pasiunea 
muncii, prin abnegația cu care a 
știut să se dăruiască chemării de 
scriitor și critic. Dacă punctele sale 
de vedere nu sînt decît în parte și 
aid noastre, dacă ne deosebim de el
uneori în aprecierea unor autori sau 
publicații, dacă poziția noastră so- 
cial-politică este cu desăvîrșire alta 
decît cea adoptată de el, aceast^ nu 
ne împiedică de a cinsti în criticul 
de la a cărui naștere se împlinesc 
90 de ani pe un eminent și devotat 
slujitor al literaturii naționale, an
corat cu toate energiile sufletești în 
actualitate, căutător și îndrumător 
pasionat al noilor talente, om de 
inimă și de curaj, caracter integru, 
personalitate, in multe privințe, 
exemplară.

Dumitru MICU

PROGRAMUL 1
8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 

și sănătate.
0,00 Matineu duminical pentru 

copil.
10,00-Viața satului.
11.15 Oaspeți în sălile de concerte

ale Capitalei. „Capella Colo- 
niensis", orchestra barocă a 
Radiodifuziunii din Kâln. 
Dirijor : Hans Martin
Schneidt. Solist : Hans Mar
tin Linde.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 

Postmeridian.
14,00 Fotbal : Universitatea Cluj — 

F.C. Argeș (Divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Cluj. In pauză : Tragerea de 
amortizare ADAS.

15.45 Magazin.
16.30 Film serial pentru tineret: 

„Planeta giganților".
17,20 Cîntare patriei — Concurs 

coral interjudețean.
18.30 Handbal feminin : România 

— R.D.G. (Trofeul Carpați). 
Transmisiune de la Cluj. In 
pauză, la ora 18,55: „1001 de 
seri" — emisiune pentru cel 
mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflexe șl reflecții — un film 

despre sticlărie și sticlari.
20,25 Muzică populară cu Irina 

Loghin, Viorica FUntașu și 
Benone Slnulescu. Acompa
niază orchestra condusă de 
Paraschiv Oprea.

20.45 Film artistic: Un taxi pen
tru Tobrouk.

22.15 Recital Mlhaela Mihai.
22,40 Telejurnalul de noapte. 

Sport
PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnlre cu actori îndră
giți de copil : Cosma Brașo- 
veanu. -

20.30 Intermezzo muzical cu for
mația Petre Magdln.

20,45 Reportaj-anchetă : „Cena
clurile literare șl rolul lor în 
încurajarea tinerelor talen
te".

21,05 Teatru liric TV. Selecțluni 
din opera „Traviata" de 
Verdl. Cu : Eugenia Moldo- 
veanu, Octa’v Enigărescu și 
Cornellu Finățeanu. Regla: 
George Teodorescu.

21,55 Buletin de știri.
22,00 Săptămîna culturală bucu- 

reșteană.
22,15 Film serial : „Cavalerul

D’Harmenthal'1 (primul epi
sod). Ecranizare după Ale
xandre Dumas. Cu : Nadina 
Alari, Pierre Tornade. Re
gla ; Pierre Decourt.
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Aplauze pentru
spectacolele Teatrului
Național din București
La 22 octombrie a 

început, în cadrul tra
diționalelor schimburi 
culturale dintre Româ
nia și Uniunea Sovie
tică, turneul Teatrului 
Național „I. L. Cara- 
giale" din București.

Pe scena teatrului 
„Malîi”, în plin cen
trul capitalei sovietice, 
artiștii români au pre
zentat comedia „Coana 
Chirița" de Vasile A- 
lecsandri, în versiunea 
dramatică a lui Tudor 
Mușatescu și 
lui Horia 
precum și 
Paul Everac, ,, 
de alături", în regia lui 
Ion Cojar.

Spectacolele s-au 
bucurat de un deosebit 
succes. Publicul mos
covit i-a aplaudat en
tuziast, în repetate 
rînduri, pe Draga Ol- 
teanu în rolul Chiri- 
ței, pe Alexandru Giu- 
garu în rolul lui Bîr- 
zoi, pe Ion Lucian in 
rolul Marcel Bondoc și 
pe ceilalți interpreți. 
In sală s-au aflat cu- 
noscuți oameni de tea
tru sovietici, între care 
regizorul jurii Zavad- 
ski și Elena Gogoleva, 
artistă a poporului a 
U.R.S.S., de la teatrul 
„Malîi", Boris Smir
nov, artist al poporului 
al U.R.S.S., de la Tea
trul academic de artă, 
cronicari dramatici și 
critici teatrali. Am so
licitat Elenei Gogoleva 
să-și împărtășească 
primele impresii îri- 
tr-o pauză a spec
tacolului cu „Coana 
Chirița". „Îmi place 
foarte mult, a declarat 
actrița. E un spectacol 
deosebit de dinamic, 
actorii se dovedesc a 
fi și buni dansatori șl 
cîntăreți. Draga Oltea- 
nu are un suflu artis
tic excepțional, nici un 
moment nu-ți dai sea
ma cînd respiră, deși

în regia
Popescu 

piesa lui 
„Camera

debitul verbal este de
bordant". Criticul tea
tral E. Aziornicova, 
înainte de a se referi 
la actualul turneu al 
Naționalului bucureș- 
tean, și-a amintit cu 
plăcere de cel prece
dent din 1958, de rolul 
Hlestakov din „Revi
zorul" lui Gogol inter
pretat de Radu Be- 
ligan care „i-a uimit, 
pe spectatorii sovietici 
prin precizia caracte
rizării sociale a perso
najului și prin strălu
cirea măiestriei inter
pretative". Trecînd la 
actualul turneu, inter
locutoarea ne-a decla
rat că cele două spec
tacole i se par pe de
plin reprezentative 
pentru preocupările 
actuale ale colectivului 
primei scene româ
nești. „Noua punere in 
scenă, „Coana Chirița", 
datorată regizorului 
Horia Popescu, a con
tinuat ea, merge pe un 
drum original. Este 
subliniat grotescul si
tuațiilor, eroii sint pa- 
rodiați in mod deschis, 
spectacolul e accentuat 
teatral". în ceea ce 
privește „Camera de 
alături", E. Aziornicova 
a remarcat „finețea a- 
nalizei psihologice a 
relațiilor dintre perso
naje. Regizorul Ion 
Cojar, cunoscut publi
cului sovietic datorită 
turneelor in 
ale Teatrului Mic din 
București, a realizat 
un spectacol-dezbatere, 
care reflectă ciocniri 
puternice de caractere 
și de concepții despre 
lume".

înscriindu-se ca un 
eveniment important 
al vieții artistice din 
capitala sovietică, tur
neul Teatrului Națio
nal din București a 
găsit ecou și în pagi
nile presei sovietice.

Sîmbătă la amiază, membrii An
samblului . de balet China, care 
se află în turneu în țara noastră, au 
fost oaspeții colectivului de salariați 
ai Uzinelor „Republica" din Capitală. 
Artiștii chinezi au vizitat, cu acest 
prilej, unele secții ale uzinei și s-au 
întreținut cu muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din această mare între
prindere bucureșteană.

In încheierea vizitei, oaspeții au 
prezentat un bogat program artistic,

U.R.S.S.

Ziarele „Pravda", „Iz
vestia", „Sovetskaia 
Kultura", „Moskov- 
skaia Pravda" au pu
blicat articole, inter
viuri, note, fotografii 
cu scene din spectaco
lele incluse în progra
mul turneului. într-un 
interviu cu Radu Be- 
ligan, directorul tea
trului, „Sovetskaia 
Kultura" relevă înnoi
rile care au survenit 
în anii din urmă in 
viața celui mai vechi 
teatru românesc, men
ționează că el include 
în repertoriul său cele 
mai bune lucrări ale 
dramaturgiei româ
nești contemporane. 
Ziarul „Moskovskaia 
Pravda" scrie că „spec
tacolul „Coana Chirița 
a fost primit cu mare 
interes de către spec
tatori". Făcînd o in
cursiune în istoria Na
ționalului bucureștean, 
ziarul evidențiază fap
tul că teatrul româ
nesc s-a născut în toiul 
luptei pentru indepen
dența națională, că 
scriitorii și artiștii ro
mâni progresiști’ din 
generația revoluționa
rilor anului 1848 s-au 
străduit să transfor
me teatrul într-o tri
bună a ideilor înain
tate, că în cadrul 
Teatrului Național 
s-au format cei mai 
de seamă dramaturgi 
și o întreagă pleiadă 
de actori talentați care, 
la sfîrșitul secolului al 
19-lea și începutul se
colului al 20-lea, au 
adus acestui colectiv 
faima și recunoașterea 
mondială.

Turneul Teatrului 
Național din Bucu
rești continuă, cu ace
leași spectacole, la Le
ningrad.

S. PODINA
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care a cuprins dansuri, cintece revo
luționare și patriotice, precum și fru
moase melodii populare chinezești și 
românești. ,

Spectacolul a fost primit cu deose
bită căldură de salariații uzinei, 
măiestria interpretativă a artiștilor 
din Republica Populară Chineză fiind 
îndelung aplaudată.

Solilor artei Chinei populare le-au 
fost oferite buchete de flori.

(Agerpres)
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Ilie Năstase, victorios la Wembley
Proba de simplu bărbați din ca

drul turneului internațional „open" 
de tenis de la Wembley s-a în
cheiat cu victoria strălucită a jucă
torului român Ilie Năstase. în fi
nală, Ilie Năstase I-a învins în cinci 
seturi cu 3—6, 6—3, 3—6, 6—4, 6—4 
pe campionul australian Rod Laver, 
unul dintre cei mai renumiți tenis- 
mani din lume. Această victorie 
constituie a valoroasă performanță, 
care se adaugă la succesele obținute 
de tenismanul român în acest an în

turneele din S.U.A., Franța și Sue
dia.

Reamintim că în tururile anteri
oare ale concursului de la Wem
bley, Ilie Năstase a eliminat succe
siv pe Roy Barth (S.U.A.), Roy 
Emerson și John Newcombe (ambii 
Australia), iar în semifinale pe 
Tom Gorman (S.U.A.).

In finala probei de simplu femei, 
Billie Jean King (S.U.A.) a dispus 
cu 6—1, 5—7, 7—5 de Franțoise 
Durr (Franța).

„Trofeul Carpați" 
se decide astăzi

CLUJ (prin telefon). — Penultima 
etapă a „Trofeului Carpați", care a 
programat simbătă după-amiază trei 
meciuri deosebit de pasionante, care 
au plăcut publicului spectator prin 
dîrzenia manifestată de majoritatea 
echipelor, a schimbat liderul clasa
mentului, dar nu a lămurit, încă, 
problema ciștigătorului competiției. 
Echipa R. D. Germane, aflată pînă 
acum pe locul II, a preluat șefia de 
la reprezentativa României. Schim
barea aceasta de poziții a rezultat, de 
fapt, din comportările diametral 
opuse ce le-au avut, de această dată, 
cele două principale candidate, la 
cucerirea trofeului. în timp > ce hand
balistele din R. D. Germană au ob
ținut o nouă victorie, a 4-a la rind, 
ca urmare a unui joc la fel de bun, 
poate chiar mai bun ca pină acum 
(17—12 cu echipa Uniunii Sovietice), 
sportivele noastre — avînd, e drept, 
în față pe campioana mondială — 
Ungaria — au evoluat slab ; nici în 
atac și nici în apărare nu au reușit să 
facă cel puțin jocul cu care ne obiș
nuiseră în primele trei etape. Asea
ră, handbalistele maghiare s-au aflat 
în mare vervă, impresionînd prin 
mobilitate și blocaje în defensivă, ca 
și prin șuturi de la distanță și 
de pe semicerc, în ofensivă. Dar nu 
aceasta poate explica scorul categoric 
la pauză (10—3) sau scorul final, la 
fel de categoric : 15—9, pentru oas
pete. Desfășurarea partidei a pri
lejuit. credem, antrenorilor Zugră- 
vescu și Simion o serie de utile în
vățăminte, mai ales cu privire la pe- 
netrabilitatea ieșită din comun a apă-

rării, precum și legat de faptul că 
doar cu șuturi clasice de la 9 metri, 
la capătul unor atacuri destul de len
te, este greu de marcat goluri sufi
ciente pentru o victorie. Ieri, pătrun
derile pe semicerc, contraatacurile, 
șuturile de pe extreme au fost la e- 
chipa noastră rarisime sau... au lipsit 
cu desăvîrșire. 1

Echipa României are însă chiar as
tăzi posibilitatea să arate că slaba 
comportare de aseară a fost un acci
dent. Partida să cu selecționata R.D. 
Germane, un adevărat derbi al com
petiției, are totodată darul să defini
tiveze șl clasamentul final al „Tro
feului Carpați". Pentru handbalistele 
din R. D. Germană, chiar și un meci 
egal reprezintă un avantaj. O victorie 
românească. însă — ce nu ne apare 
deloc imposibilă — coroborată cu o 
victorie a oricăreia dintre echipele 
Ungariei și Iugoslaviei, ce se întîl- 
nesc, de asemenea, astăzi, ar da o for
mă nouă clasamentului actual, ierar
hia urmând a fi determinată de go
laveraj.

Ieri, în meciul de deschidere, for
mația. Iugoslaviei a întrecut la limită 
(o adevărată surpriză !) echipa Olan
dei. Scor final : 6—5 (3—1). Iugo
slavele au deschis scorul de-abia în 
minutul 6, din lovitură de Ia 7 metri. 
Dar au fost egalate. De remarcat că 
în minutul 21 scorul era 1—1...

Astăzi au loc ultimele partide în ur
mătoarea ordine (cu începere de la 
ora 16,15) : Ungaria—Iugoslavia, 
U.R.S.S.—Olanda. România—R.D. Ger
mană.

Ion DUMITRII!

'FAPTUL
iDIVERS

FOTBAL: DIVIZIA A

LA BUCUREȘTI: UN MECI BUN (DINAMO-U.T.A.),
UNUL SLAB (RAPID-POLITEHNICA)

LA BACĂU: CEA MAI FRUMOASĂ PARTIDĂ

Partida Rapid—Politehnica a în- - 
ceput la o oră (13) cînd puțini dintre 
cei mai fideli suporteri ai feroviari
lor și-au putut îngădui să plece la 
stadion. Mai ales că era vorba de 
stadionul „23 August". Așa că nimeni 
n-a fost surprins în ce privește nu
mărul de spectatori : circa 5—6 000. 
Și astfel, atmosfera de pe marea 
arenă fotbalistică a Capitalei, în 
timpul desfășurării intîlnirii dintre 
cele două formații, ne-a reamintit de 
cea de la recentul meci Finlanda— 
România de la Helsinki, cînd în tri
bune ne aflam „noi și ai noștri", 
existînd toate condițiile . pentru a 
auzi discuțiile de pe teren, indica
țiile de la băncile antrenorilor și 
dialogurile spectatorilor. O atmosferă 
de meci de antrenament sau de trial, 
în care contează mai mult mișcarea 
decît jocul propriu-zis și cînd toată 
lumea se gindește cu deosebire la 
partida oficială pentru care se fac 
pregătirile. Partea neplăcută a con
stat în aceea că atmosfera din tri
bune s-a transmis și pe gazon, 
disputa celor două formații semă- 
nînd cu un fel de licoare ino
doră, incoloră. Cea mai elocventă 
„intervenție" ce a venit de pe teren 
spre tribune a fost a lui Răducanu, 
după vreo 30 de minute de joc, cînd 
uriașul portar al rapidiștilor și-a în
trebat, exasperat, coechipierii : „măi 
băieți, cine v-a învățat să jucați 
așa ?”. O întrebare cum nu se poate 
mai potrivită pe care o repetăm și 
noi acum, cu referire mai largă. In
tr-adevăr, cine i-o fi învățat să joace 
așa și pe unii și pe alții ? Pentru că 
nici cu băieții de la Politehnica n-au 
stat altfel lucrurile în această întâl
nire, în care cu puțin efort ar fi ter
minat cel puțin la egalitate. Poate 
că lanul sau vreunul dintre coechi
pierii săi, încercînd să răspundă la 
această întrebare, ar putea să a- 
dauge că echipa lor ar fi terminat 
oricum la egalitate cu Rapid, dacă pe

A SEZONULUI
teren n-ar fi fost și arbitrul Ghemin- 
gian, autorul unei lovituri indirecte 
din interiorul careului mic (min. 49) 
absolut gratuită și din care Dinu a 
înscris unicul gol al partidei. Per
fect adevărat. Rapid își datorează 
victoria acestui gest al arbitrului K. 
Ghemingian, lovitura liberă indirectă 
respectivă nefiind justificată cu ni
mic. Ca de altfel și lovitura de la 
11 m, acordată tot Rapidului, zece 
minute mai tîrziu, dar pe care Neagu 
a ratat-o, ca și cînd n-ar fi vrut să 
profite de un asemenea „cadou". Și 
tot atît de adevărat este că Rapid 
n-a convins că merita victoria, chiar 
dacă adversara sa a jucat și mai 
slab. De la acest meci am reținut ca 
singure aspecte pozitive compor
tările la un nivel corespunzător di
viziei în care activează ale portarilor 
Costaș și Răducanu, ale ' fundașilor 
Boc, Lupescu, lanul, Romilă și ale 
mijlocașilor Dinu și Mărdărescu II. 
Și, de ce n-am spune-o, eforturile 
făcute de jucători (cu excepția lui 
Moldoveanu) pentru a suporta gafele 
arbitrului fără să comenteze.

Din acest punct de vedere, partida 
de pe stadionul „23 August" a 
semănat cu cea de pe Dinamo. 
Și aici arbitrul (Aurel Bentu) 
a făcut tot felul de „figuri", una 
mai proastă decît alta. Dar, spre deo
sebire de ceea ce se întîmplase la 
meciul Rapid-Politehnica, aici majo
ritatea defavorizau pe gazde. Domi
nat probabil de faptul că este bu
cureștean, A. Bentu a stat cu ochii 
pe dinamoviști, fluierîndu-i ca la 
baschet pentru cea mai mică atingere 
a adversarului (unele închipuite), lă- 
sîndu-i, în schimb, pe arădeni să 
joace normal sau peste limitele re
gulamentului. Jucătorii, spre lauda 
lor, n-au răspuns arbitrului... •

întîlnirea a fost de un bun nivel 
tehnic, spectaculoasă în multe faze, 
U.T.A. prezentîndu-se mai bine. Da

fapt, U.T.A. a arătat ca o echipă bine 
pusă la punct, care știe ce vrea și 
care are mijloace pentru a obține 
ceea ce vrea. Dacă ar fi cîștigat am
bele puncte puse în joc (și o putea 
face chiar fără inadvertențele de ar
bitraj), nimeni n-ar fi putut contesta 
victoria. Tot atît de bine ar fi pu
tut, însă, să piardă. Pentru că Di
namo, în ciuda lipsei evidente de 
formă a unora dintre cei mai buni 
jucători ai săi — Lucescu, Dinu, Radu 
Nunweiller — a făcut eforturi deo
sebite pentru a învinge, bazîndu-se 
pe o linie de fundași — Cheran, Nun
weiller III, Sătmăreanu II și Delea- 
nu — capabilă de maximum de ran
dament și care și-a împins mereu 
înainte coechipierii. Adăugind sclipi
rile lui Doru Popescu, Dumitrescu și 
chiar Lucescu sau Dinu, auto-supra- 
licitările lui Radu Nunweiller, avem 
toate motivele care au făcut ca pe 
teren să existe în majoritatea tim
pului un echilibru de forțe, presă
rat cu numeroase faze de gol, Ia o 
poartă sau la alta. Singurii benefi
ciari ai acestor faze au fost Kuhn II 
(min. 53) și Dumitrescu (min. 55), în 
colaborare eu Popovici.

In sfirșit, înainte de a încheia, să 
arătăm că, la Bacău, după cum ne 
transmite corespondentul nostru GH. 
BALTA, amatorii de fotbal din lo
calitate au asistat la cel mai frumos 
meci al sezonului, avînd și satisfac
ția unei victorii a favoriților 
lor asupra uneia dintre tele două 
echipe neînvinse — pînă acum — în 
campionat — Steaua. Rugiubei și-a 
onorat titlul de golgeter, mareînd 
singurul gol al partidei. U.T.A. ră- 
mîne, deci, singura neînvinsă, iar 
S.C. Bacău trece pe locul al doilea 
în clasament. Cel puțin pînă astăzi 
după-amiază, pînă la începerea In- 
tîlnirii Universitatea Cluj-F.C. Argeș.

Valentin PAUNESCU

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

nemișcate, 
sppdinele le-au, I 

grămezi, I ’ 
ire se o- I
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Daniel 
vă așteaptă!

într-una din zilele trecute, 
Ion Mănoiu. muncitor la între
prinderea de industrie locală 
din Rm. Vîlcea, a găsit, în timp 
ce se îndrepta spre casă, un 
copil care se plimba pe stradă 
în căutarea părinților. L-a luat; 
în brațe, s-a plimbat cu el prin 
cartierele orașului, a anunțat or
ganele de miliție. Părinții tot nu 
au putut fi însă găsiți. Copilul, 
care nu are decît 3 ani și nu 
știe decît că îl cheamă Daniel, 
a fost luat acasă sub ocrotire de 
Ion Mănoiu. Pină la sosirea ce
lor pe care Daniel ii așteaptă 1

I

Cu autobuzul 
la miliție»

După ce au băut o canti
tate impresionantă de coniac, 
Alexandru Matei din comuna 
Berceni (Ilfov) și vărul acestuia 
Tudor Ciobănică, din Capitală 
(str. Cireșoaia 122) au pornit 
spre autobuzul 62, vrind să 
meargă spre Berceni. Nu însă 
ca orice călător. Mai intii, au 
vrut cu tot dinadinsul să urce 
in autobuz prin față, motiv pen
tru care au forțat ușile, scoțin- 
du-le de pe șina pe care erau 
instalate. Admonestați, firesc, 
de șofer, au pornit pe dată scan
dalul, incepind să-l lovească pe 
el și pe cițiva călători. Văzind 
că nu pot fi potoliți cu nici un 
chip, pasagerii au cerut ca au
tobuzul să-și schimbe ruta por
nind spre... circumscripția 20 mi
liție. Prin intervenția călătorilor, 
autobuzul s-a abătut astfel din 
drum pentru 132 minute. Scan
dalagiii, in schimb, vor fi, după 
ispășirea pedepsei, aduși pe ca
lea cea bună.

N-aveti
9

aspiratoare ?
Primele semne ale toamnei au | 

trecut de mult și prin Capitală. 
Atit de demult că, între timp, 
au sosit și primele semne de 
iarnă. Intre unele și altele, pe 
străzile orașului s-au țesut din 
belșug covoare de frunze foșni
toare, Pe marile artere de cir
culație, covoarele respective au 
fost rapid curățate și... ridicate. 
Pe străzile laterale însă, ele 
stau și actnn 
multe locuri, gospodinele 
strîns și le-au făcut t 
așteptînd să vină cei care se o- 
cupă de curățenia orașului să le 
ridice. Dumnealor însă întîrzie 
să-și facă apariția. Li s-or fi 
defectat oare... aspiratoarele ?

i.v

Nu va fi 
vesel

Șef de depozit la cooperativa 
„Confecția" din Botoșani, J. 
Vachs era cînd vesel, cind trist. 
In funcție de revizorii care îi 
verificau gestiunea. Vesel — 
cînd unii constatau că n-are 
nici o lipsă. Trist — cind alții 
îi întunecau inventarele ba cu 
minusuri, ba cu plusuri Și, 
pentru că in ultimul an starea 
lui psihică devenise îngrijoră
toare, s-a decis să se purceadă 
la o expertiză contabilă care să-i 
alunge pentru totdeauna tris
tețea. Cînd s-au încheiat toate 
socotelile, s-a stabilit că dum
nealui știa de multă vreme că 
are în gestiune un plus de 
46 984 lei, pe care nu a vrut să-l 
declare la inventar, 
pentru care nu are de ce 
vesel. In prezent, pentru 
înregistrat și nedeclarat 
pregătesc actele cuvenite 
derea încasării „remizei"

Motiv 
să fie 
plusul 
i se 
in ve- 
legale.

Baia 
de smoală

Mecanic de pompe la Secția 
de drumuri și poduri din Bra
șov, Szabo Mihai își căuta, în- 
tr-una din nopțile trecute, după 
un chef de zile mari, un drum 
mai drept spre casă. La un mo
ment dat, a ajuns pe strada. La
nurilor și a intrat în curtea imo
bilului cu nr. 5, unde se afla un 
bazin cu smoală încinsă. Făcînd 
un popas pe marginea bazinu
lui, S.M. și-a scos haina și, 
pierzîndu-și echilibrul, a căzut în 
bazin. încercările de a-1 salva 
s-au dovedit zadarnice.

„Pete albe 
la un atlas

Editat încă în 1966, sub îngri
jirea cercetătorilor de la Insti
tutul Meteorologic, „Atlasul cll- 
matologic" ar putea fi o lucrare 
de deosebit interes pentru insti
tutele de specialitate, școli 
ș.a.m.d. Din păcate însă, o „pată 
albă" continuă încă să planeze 
asupra hărților atlasului, alt
minteri viu colorate. De cinci ani, 
întregul tiraj, cuprinzînd aproa
pe 2 000 de exemplare, continuă 
să stea nefolosit de nimeni, în 
depozitul institutului, datorită 
□nor încurcături financiare, le
gate de prețul de vînzare al a- 
cestuia. Socotind că un aseme
nea „climat" nu este deloc pe 
măsura calităților sale ca lucrare 
științifică, considerăm că ar fi 
cazul ca organele de resort să 
„exploreze" cum se cuvine si
tuația, luind măsuri iîn conse
cință.

Rubrică redactată de s 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
sprijinul corespondențilorCU !, 

„Scînteii".
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Mexican

CATASTROFĂ LA EXPLOATAREA
MINIERĂ CERTEJ-SĂCĂRÎMB

(Urmare din pag. I) 

bilitde Congresul al X-lea al parti
dului, înfăptuirii cu succes a preve
derilor noului plan cincinal. Dele
gația Partidului Comunist Mexican 
a salutat succesele evidente obținute 
de poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în edi
ficarea economiei tării, eforturile 
pentru dezvoltarea democrației so
cialiste și pentru creșterea rolului 
oamenilor muncii în conducerea tre
burilor statului, măsurile în le
gătură , cu dezvoltarea conștiinței 
socialiste și ridicarea nivelului 
activității politice a maselor munci
toare. Ea a subliniat eforturile de
puse de Partidul Comunist Român in 
favoarea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, acțiu
nile de solidaritate internaționalistă 
ale comuniștilor români și îndeosebi 
contribuția lor la sprijinirea luptei 
poporului vietnamez, lupta sa activă 
pentru apărarea și consolidarea secu
rității în Europa, a păcii în lume.

Reprezentanții celor două partide 
au reconfirmat hotărirea comună de 
a extinde schimbul de delegații, in
firmarea reciprocă, schimbul de ve- 
' .’ti Și experiență., în folosul raportu
rilor bilaterale, de prietenie interna- 
ționalistă, solidaritate și colaborare 
tovărășească, al cauzei luptei gene
rale antiimperialiste.

Ambele partide s-au pronunțat în 
favoarea extinderii relațiilor econo
mice, tehnico-științifice, culturale pe 
toate planurile dintre România și 
Mexic, pe baza egalității în drepturi, 
independenței naționale și neameste
cului în treburile interne, a respectu
lui și avantajului reciproc ; aceasta 
corespunde intereselor celor două po
poare, cauzei colaborării și păcii in
ternaționale.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Mexican au eviden
țiat că trăsătura caracteristică a dez
voltării contemporane o reprezintă 
creșterea și afirmarea în întreaga 
lume a unor largi forțe sociale care 
se ridică pentru pace, libertate, in
dependență națională, democrație și 
socialism, capabile să zădărnicească 
planurile agresive ale cercurilor im
perialiste, să asigure prin luptă uni
tă triumful aspirațiilor fundamen
tale ale popoarelor.

Totodată, cele două partide au re
levat Însemnătatea fundamentală 
pe care o are pentru succesul luptei 
antiimperialiste, pentru cauza so
cialismului și progresului social 
existența celor 14 state socialiste, 
care construiesc aceeași orînduire 
socială, se conduc după ideologia 
matxist-lenînistă, luptă pentru ace
leași idealuri ale comunismului și 
care promovează relații de tip nou, 
menite să contribuie la dezvoltarea 
economică, politică și socială a fie
cărei țări în parte, la înflorirea fie
cărei națiuni socialiste,. să sporeas
că forța de aUșțșțig /și ;ilifluehța so
cialismului in lume.' .

Ambele delegații consideră că, în 
actualele condiții internaționale, un 
rol important îl are extinderea ra
porturilor multilaterale dintre țări 
cu orînduiri sociale diferite, prin in
tensificarea contactelor și schimburi
lor de vederi între factorii de răs
pundere, activizarea schimburilor e- 
eonomice și tehnico-științifice, prin 
soluționarea pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase.

De asemenea, s-a subliniat însem
nătatea respectării în relațiile dintre 
toate statele a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor state, a- 
vantajului reciproc.

Părțile au condamnat, cu fermitate 
politica cercurilor imperialiste, reac
ționare, de dominație, de agresiune 
sau amenințare cu forța, de presiuni 
economice neocolonialiste și inge
rințe în treburile interne și au expri
mat, totodată, întregul sprijin, soli
daritatea lor militantă cu toate po
poarele care luptă pentru emanci

Un grup de experți ai Comitetului 
Oțelului din cadrul Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa, care va 
face o călătorie de studiu in țara 
noastră, la invitația Ministerului In
dustriei Metalurgice, a sosit sîmbătă 
în Capitală. Din grup fac parte V. I. 
Filippov, directorul Diviziei de indus
trie a C.E.E., Enric Conrot, președin
tele Comitetului Oțelului, delegați ai 
țărilor membre ale Comitetului Oțe
lului, alți invitați.

In cadrul călătoriei de studiu, oas
peții vor vizita mai multe combinate 
ți uzine metalurgice, vor purta discu
ții cu reprezentanți ai industriei 
noastre de resort, vor face schimburi 
de experiență cu specialiști români.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala. dr. Halfdan Mahler, subdi
rector general adjunct al Organiza
ției Mondiale a Sănătății — Gene
va, care, la invitația ministrului să
nătății, dr. Dan Enăchescu, a făcut 
o vizită în țara noastră.

Oaspetele a avut întrevederi _ cu 
conducerea Ministerului Sănătății, 
în cadrul cărora au fost abordate

a Cromwell : VIITORUL — 18; 1». 
ARTA — 16; 19,30.
• Asediul : COSMOS — 15.30: 19: 
20,15.
• Așteptare» : VITAN — 15.30: 
17,45; 20,15.

cinema

• Gara bielorusă (în cadrul Festi
valului filmului sovietic) : CAPI
TOL — 9.45: 11.45: 14; 16,30; 18.45:
31.
• Voi sări din nou peste băltoace : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 18: 
18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA —• 9—12.
• Lampa lui Aladln : DOINA 
11,30; 13,45; 16.
• Idiotul : DOINA — 20,30.
• N-am clntat niciodată pentru 
tata : FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16- 18,15; 20,30, MELODIA — 9.15; 
11'15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9: 11.15; 13,30; 16: 18,15: 
20,30.
• Motodrama : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Povestirile iul Hoffmann : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30.
• Frații : CRINGAȘI - 15.30: 18: 

pare națională și socială, împotriva 
colonialismului, a discriminării rasia
le și politicii de apartheid. Ele s-au 
pronunțat categoric împotriva orică
ror forme de înfeudate a popoarelor, 
pentru abolirea definitivă a colonia
lismului sub toate formele sale, pen
tru asigurarea dreptului popoarelor 
de a-și lua soarta în propriile milni, 
de a-și făuri viitorul conform voin
ței proprii, de a se bucura suveran 
de patrimoniul național, de rezulta
tele muncii lor.

în acest spirit, cele două partide 
au reafirmat Solidaritatea înterna- 
ționalistă și sprijinul activ față de 
lupta justă a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare ' din zonă, 
împotriva agresiunii Statelor Unite 
ale Americii, s-au pronunțat pentru 
încetarea actelor de război și retra
gerea tuturor trupelor intervențio- 
niste din întreaga peninsulă Indochi
na, astfel ca popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să-și poată 
hotărî liber destinele, fără nici un 
amestec din afară. De asemenea, păr
țile au subliniat necesitatea soluțio
nării pe cale politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, a retragerii 
trupelor israeliene din teritoriile ocu
pate, asigurării integrității teritoriale 
și independenței tuturor statelor din 
zonă și rezolvării . problemei popu
lației palestinene, în conformitate 
cu aspirațiile sale naționale.

Partidul Comunist Romăn și Parti
dul Comunist Mexican au salutat 
eforturile tinerelor state suverane 
în vederea apărării'si întăririi in
dependenței lor politice și economi
ce, lichidării practicilor neocolo
nialiste, a tentativelor imperialismu
lui de a le menține în sfera sa de 
interese și au reînnoit sprijinul șl 
solidaritatea lor față de năzuințele 
legitime ale acestor popoare de a-și 
apăra cuceririle democratice, de a-și 
valorifica liber, în interesul pro
priu, potențialul uman și material 
de care dispun, de a înainta pe ca
lea progresului economic și social, 
în înfăptuirea acestor aspirații, ală
turi de militanții progresiști, demo- 
crați, patrioți, un rol de seamă re
vine comuniștilor, forța socială avan
sată în lupta revoluționară. Evolu
ția istorică arată că unitatea pe 
plan național a tuturor acestor, for
țe constituie chezășia victoriei în 
lupta pe care aceste state o duc îm
potriva imperialismului și neoco.lo- 
nialismului, pentru salvgardarea in
dependenței naționale, pentru dez
voltarea economică și socială de 
sine stătătoare.

Reprezentanții celor două partide 
au relevat însemnătatea deosebită 
pe care o prezintă pentru asigurarea 
păcii în Europa și în întreaga lume 
realizarea securității europene care 
să ducă la crearea unui climat de 
destindere și colaborare între toate 
statele continentului, la renunțarea 
la forță și amenințarea cu folosirea, 
forței, la retragerea tuturor trupelor 
în limitele frontierelor naționale, Ia 
lichidarea divizării Europei în blocuri 
militare. Cele două părți au subliniat 
importanța deosebită a ratificării 
tratatelor semnate între Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Re
publica Federală a Germaniei, între 
Republica Populară Polonă și Repu
blica Federală a Germaniei, au apre
ciat acordul asupra Berlinului oc
cidental, ca un pas pozitiv pe calea 
securității europene, s-au pronunțat 
pentru recunoașterea Republicii De
mocrate Germane din punct de ve
dere al dreptului internațional, pen
tru primirea concomitentă în Organi
zația Națiunilor Unite a celor două 
state germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Fede
rală a Germaniei. în prezent, se im
pune trecerea la acțiuni practice, 
imediate, în vederea pregătirii multi
laterale și întrunirii conferinței gene- 
ral-europene cu participarea egală a 
tuturor țărilor interesate.

Cele două partide consideră, de a- 
semenea, ca fiind absolut necesar să 
se treacă la măsuri efective pentru 

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general 

al Partidului Comunist Romăn

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Mexican

Cronica zilei
probleme privind dezvoltarea coope
rării în diferite domenii medicale 
și de cercetare științifică, precum și 
în alte sectoare de interes comun 
pentru România și O.M.S.

De asemenea, dr. Mahler a pur
tat discuții cu specialiștii din ca
drul unor institute de cercetare me
dicală și a vizitat unele unități me- 
dico-sanitare din Capitală și din 
provincie.

★
Colectivul fabricii de sticlărie din 

Turda și-a sărbătorit sîmbătă semi
centenarul. Adunarea festivă, prece
dată de o sesiune de comunicări ști
ințifice, a constituit un prilej de îm
bucurător bilanț.

Colectivul întreprinderii a fost fe
licitat de tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R. Au fost înmî- 
nate ordine și medalii unor munci
tori, ingineri și tehnicieni ai fabricii.

Participant!! la adunare au adop
tat textul unei telegrame adresate 

/ C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Timpul berzelor : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45: 20.
• Floarea de cactus : SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15.
FESTIVAL — 9: 11.15: 13,30; 16; 
18,30; 21.
e Romanticii : MOȘILOR — 15.30; 
17,45: 20. 

înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, și apreciază că 
trebuie intensificate acțiunile celor 
mai largi categorii sociale în ve
derea atingerii acestui țel.

Reprezentanții Partidului Comunist 
Român și ai Partidului Comunist 
Mexican au salutat cu profundă. și 
vie satisfacție evenimentul de o în
semnătate excepțională în viața co
munității internaționale — restabili
rea drepturilor legitime ale Republi
cii Populare Chineze la Organizația 
Națiunilor Unite. Aceasta constituie 
o recunoaștere a rolului poporului 
chinez și a Republicii Populare Chi
neze în viața internațională, o stră
lucită victorie a cauzei socialismului, 
a tuturor forțelor păcii și progresului, 
o dovadă a creșterii în lume a forțe
lor politice realiste care se pronunță 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale în interesul popoarelor, 
al cauzei colaborării internaționale.

Ambele partide au constatat 
cursul progresist al prefacerilor po
litice și social-economice care au loc 
pe continentul latino-american, ex- 
primînd sprijinul lor pentru lupta 
pe care popoarele din Chile, Peru 
și din alte țări au angajat-o împo
triva politicii de dominație a cercu
rilor imperialiste, în primul rînd a 
imperialismului Statelor Unite ale 
Americii, pentru dreptul de a fi de
plin stăpîne pe bogățiile naționale și 
a le folosi în interesul popoarelor 
lor, pentru promovarea unor măsuri 
menite să asigure mersul lor nes
tingherit pe calea progresului și 
prosperității, pentru deplină inde
pendență națională.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist. Mexican au reafirmat 
voința lor de a milita activ și în 
viitor pentru promovarea unor ra
porturi principiale, de solidaritate 
internaționalistă și colaborare cu 
toate țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, și 
au reafirmat hotărîrea de a acționa 
pentru întărirea unității tuturor de
tașamentelor mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, de a de
pune eforturi susținute pentru de
pășirea dificultăților existente și re
stabilirea relațiilor între toate parti
dele frățești.

O condiție esențială pentru întări
rea unității mișcării comuniste și 
dezvoltarea colaborării tovărășești 
între toate partidele este respectarea 
principiilor marxist-leniniste ale in
ternaționalismului proletar, autono
miei, egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne ale altor 
partide, respectului mutual și întra
jutorării tovărășești.

Cele două partide apreciază că 
ceea ce unește pe comuniști este 
fundamental, prevalează asupra deo
sebirilor de vederi și se pronunță 
pentru soluționarea problemelor ne
rezolvate sau divergente prin discu
ții, de la partid la partid, de la con
ducere-tâ ^conducere, îri spiritul ’în
crederii și stimei reciproce.

Reprezentanții celor două partide 
au reliefat însemnătatea extinderii 
legăturilor partidelor comuniste cu 
alte forțe ale clasei muncitoare, cu 
partide socialiste și democratice, cu 
organizații progresiste de masă sau 
obștești care reprezintă cele mai 
largi categorii sociale și pe care le 
unesc țelurile luptei comune împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru pace și 
progres social. Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Mexi
can vor milita activ și în viitor pen
tru consolidarea unității și coeziunii 
tuturor acestor forțe, a întregului 
front antiimperialist.

Vizita delegației Partidului Comu
nist Mexican a îmbogățit conținutul 
raporturilor de prietenie internațio
nalistă dintre cele două partide, de 
conlucrare principială și stimă re
ciprocă, constituind, de asemenea, o 
contribuție la întărirea prieteniei din
tre popoarele român și mexican, la 
cauza unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

, Ieri au avut loc festivitățile prile
juite de aniversarea unui secol de 
lnvățămînt mediu economic brăilean. 
La adunarea consacrată acestei ani
versări au participat tovarășii Mihoi 
Nicolae, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Brăila, foști 
și actuali profesori ai liceului, ab
solvenți sosiți din toată țara, un 
mare număr de elevi și alți invitați.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunarea festi
vă au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu același prilej a fost dezvelită o 
placă comemorativă.

★
Spitalul unificat de adulți nr. 2 din 

Ploiești a împlinit 90 de ani de exis
tență. Cu acest prilej, a avut loc o a- 
dunare festivă.

Participanții Ia adunarea festivă au 
adoptat textul unei telegrame adresa
te C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

• Ritmuri «panlole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30; 20,45.
» Simon Bolivar : VICTORIA — 
8,30; 10.45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Parada circului : TIMPURI NOI
— 9.15: 11: 12,45; 14,30; 16.15.
• Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 18.30: 
20,15.
o Romeo șl Julleta — 10; 12,30; 16, 
Privește înapoi cu mînie — 18,45; 
21 : CINEMATECA (sala Union).
o Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9;„ 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Săptămîna nebunilor : BUZEȘTI
— 15,45; 18; 20,15.
• Aeroportul : GRIVIȚA — 8,30; 
11,15; 14,15; 17; 20, MIORIȚA 
12,15; 15,45; 19,15, FLAMURA 
12,30; 16; 19,30.

DEVA (Agerpres). — La exploata
rea minieră Certej-Săcărîmb, județul 
Hunedoara, a avut loc în zorii zilei de 
30 octombrie o gravă catastrofă. Ru
perea decantorului de steril a pro
vocat deplasarea unei cantități mari 
de mii, care a acoperit și a distrus 
un număr de -clădiri administrative 
și locuințe.

Organele locale au luat măsurile 
de urgență care se impun. Echipe 
de muncitori și unități ale forțelor 
armate lucrează intens pentru dega
jarea dărimăturilor și salvarea celor 
prinși sub ele. Pînă în prezent au 
fost scoase de sub dănmături 45 de 
persoane decedate și 88 rănite.

A fost instituită o comisie de an
chetă a Consiliului de Miniștri pen
tru stabilirea cauzelor catastrofei și 
aplicarea tuturor măsurilor necesare 
pentru înlăturarea urmărilor sale. La 
fața locului au sosit tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte

TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

DIRECȚIEI SUPERIOARE POLITICE 
A ARMATEI SOVIETICE

Tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
a primit sîmbătă dimineața, la se
diul C.C. al P.C.R., delegația Di
recției Superioare Politice a Arma
tei Sovietice, condusă de generalul- 
colonel N. A. Nacinkin, locțiitor al 
șefului D.S.P.A., care face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire au luat-parte general 
de armată Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R,, general
colonel Ton Coman. adjunct al mi

ȘEDINȚA comitetului executiv al 
CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.

Sîmbătă 30 octombrie a.c., a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. .. .Lucrările 
ședinței au fost conduse de tovarășul 
Virgil Trofiri,” pre$edirite)§'~C<Șhșiljy- 11 
lui Central al. U.G.S.R. '' '

La ședința Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. au 
participat conducători ai unor minis
tere, președinți ai uniunilor sindicale 
pe ramură de activitate, președinți ai 
consiliilor județene ale sindicatelor, 
președinți ai comitetelor sindicatelor 
de pe unele șantiere de construcții și 
din întreprinderi ale industriei produ
cătoare de materiale de construcții.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. a analizat activi
tatea desfășurată de Comitetul uniu
nii sindicatelor din construcții' și in
dustria materialelor de construcții, 
precum și de sindicatele din unitățile 
aparținînd Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții și Ministeru

LUCRĂRILE COMISIEI JURIDICE 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale a analizat, din însărcina
rea Consiliului de Ștat, activitatea 
de îndrumare desfășurată în cursul 
acestui an de Tribunalul Suprem.

La ședințele comisiei, prezidate de 
prof. univ. Traian Ionașcu, au parti
cipat conducerea Tribunalului Su
prem, a Ministerului Justiției și a 
Procuraturii Republicii Socialiste 
România.

Au fost examinate deciziile de în
drumare ale Tribunalului Suprem, 
datele referitoare la recursurile ex
traordinare și ordinare, judecate de

SOSIREA IN CfiPITAlÂ A SECRETARULUI DEPARTAMENTULUI
TRANSPORTURILOR DIN STATELE UNITE

La invitația ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, Florian 
Dănălache, sîmbătă la amiază a so
sit în Capitală John A. Volpe, secre
tarul Departamentului Transportu
rilor din Statele Unite.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de ministrul Florian 
Dănălache, de membri ai conducerii 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne. Erau prezenți Leonard C. Meeker,

Plecarea președintelui Comisiei 

pentru politică externă a Bundestagului
Președintele Comisiei pentru poli

tică externă a Bundestagului, Ger
hard Schroder, care, la invitația Co
misiei pentru politică externă a Ma
rii Adunări Naționale, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, a părăsit 
sîmbătă dimineața Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Mihai Dalea, președin
tele Comisiei pentru politică externă 

al Consiliului de Miniștri, Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și alți reprezentanți 
ai organelor centrale și locale de 
stat.

Au fost luate măsuri pentru acorda
rea de asistență medicală, cazare, 
alimente, cit și evacuarea populației 
sinistrate.

In numele conducerii de partid și 
de stat, ai tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul Ilie 
Verdeț a transmis familiilor celor 
care au pierit în această catastrofă, 
locuitorilor care au avut de suferit, 
întregii populații din Certej-Săcărîmb 
cele mai sincere condoleanțe și ex
presia sentimentelor dș» profundă 
compasiune, asigurîndu-i că vor fi 
duse la îndeplinire toate măsurile 
pentru ajutarea celor șinistrați, 
reluarea activității întreprinderii și 
refacerea localității.

nistrului forțelor armate și secre
tar al Consiliului Politic Superior.

Au fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
colonel A. F. Musatov, atașat mili
tar, aero și nava] al U.R.S.S. la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cu privire la, relațiile de 
prietenie dintre România și U.R.S.S., 
dintre armatele celor două țări.

A fost evidențiată dorința comu
nă de a dezvolta, în continuare, co
laborarea multilaterală româno-sovie- 
tică, în interesul popoarelor român 
și sovietic, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

lui Construcțiilor Industriale, și a a- 
doptat un plan de măsuri menit să 
asigure perfecționarea activității poli- 
tico-organizatorice desfășurate.de^in-rr. 
dicatele dip ponștrucții și din-jndus-. 
trî.a triățeriaieldf: de construcții)" - șpb-J. 
rirea contribuției lor la realizarea sar
cinilor cuprinse în vastul program de 
investiții prevăzut în planul cincinal 
1971—1975.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central ăl U.G.S.R. a analizat, de ase
menea, activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile sindicale din 
județele Mureș și Vîlcea pentru popu
larizarea legilor statului și aplicarea 
corectă a legislației muncii.

Au fost dezbătute, de asemenea, 
probleme privind organizarea și des
fășurarea adunărilor generale și con
ferințelor pentru dări de seamă și 
alegeri în organizațiile sindicale din 
întreprinderi și instituții, care vor 
avea loc în acest an.

cătrfe Tribunalul Suprem, precum și 
informările prezentate de către mem
brii comisiei cu privire la constată
rile făcute cu prilejul discuțiilor cu 
președinții și judecătorii unor tribu
nale județene.

In urma dezbaterilor. Comisia ju- , 
ridică a apreciat ca pozitivă activita
tea desfășurată de Tribunalul Su
prem în realizarea atribuțiilor sale 
privind îndrumarea instanțelor ju
decătorești și a făcut unele propuneri 
de îmbunătățire a acestei activități.

Concluziile Comisiei juridice au 
fost înaintate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Sîmbătă după amiază, la Palatul 

Căilor Ferate Române au început 
convorbirile între Florian Dănălache 
și John A. Volpe. Au fost discutate 
probleme legate de dezvoltarea cola
borării între S.U.A. și România în 
domeniul comunicațiilor.

în onoarea oaspetelui american, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor a oferit un dineu.

(Agerpres)

a Marii Adunări Naționale, acad. 
Aurel Moga, vicepreședinte al Grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie România-R.F. a Germaniei, 
Alexandru Ionescu, secretar al Comi
siei pentru politică externă a M.A.N., 
Mircea Rebreanu, deputat în M.A.N.

A fost de față. Erwin Wickert, am
basadorul R.F. a Germaniei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Ședința Consiliului militar al Forțelor
Armate Unite și Consfătuirea 

cadrelor de conducere ale armatelor statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

în conformitate cu planul activi- • 
tăților comune, în perioada 26—29 oc
tombrie a.c. s-au desfășurat în Repu
blica Populară Polonă, sub conduce
rea comandantului suprem al Forțe
lor Armate Unite — mareșalul Uniu
nii Sovietice LI. Iakubovski. ședința 
ordinară a Consiliului militar al For
țelor Armate Unite și consfătuirea 
cadrelor de conducere ale armatelor 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

In cursul ședinței și consfătuirii s-au 
tras concluzii asupra pregătirii ope
rative și de luptă a Forțelor Armate 
Unite pe anul 1971, au fost puse de 
acord activitățile comune pe anul 1972- 
și au fost examinate alte probleme 
de perfecționare a capacității de 
luptă a trupelor și flotelor.

Ședința și consfătuirea s-au desfă
șurat într-o atmosferă de lucru, to
vărășească, în spiritul înțelegerii re
ciproce și unității de vederi a tuturor 
participanților.

Protestul P. C. din Spania 
fată de arestările din Grecia
Ministrul de externe al Italiei interpelat de un grup 

de deputați
MADRID 30 (Agerpres). — Comi

tetul Executiv al Partidului Comu
nist din Spania a publicat un comu
nicat prin care protestează față de 
recentele arestări ale unor democrați 
și patrioți greci.

„Noi, comuniștii spanioli, afirmă 
comunicatul, supuși unei grele re
presiuni, ne ridicăm glasul pentru 
a cere eliberarea Iui Dracopoulos, 
Parisalidis, a tuturor luptătorilor 
pentru cauza independenței și liber
tății Greciei. Chemăm poporul spa
niol să-și intensifice acțiunile și 
protestul, cerind să se pună capăt 
terorii în Grecia ; reafirmăm solida
ritatea noastră frățească cu neînfri- 
cațiî comuniști greci, de care ne 
simțim atît de apropiați prin sacri
ficiile comune, prin lupta comună ș! 
încrederea comună în victoria cauzei 
noastre revoluționare".

ROMA. — Un grup de depu
tați aparținind Partidului Comu
nist Italian, Partidului Socialist și 
Partidului Democrat-Creștin. au adre
sat o interpelare ministrului aface
rilor externe ăl Italiei, Aldo Moro. 
cerind:'clarificări . âsfîpra poziției., ȘU-.. 
vetniîlui' față"<de: ;,fioul val de hrăs-’

Efortul propriu - factor determinant 
al dezvoltării fiecărei națiuni

Reuniunea de la Lima

LIMA 30. — Trimisul nostru spe
cial, E. Pop, transmite : Ideea efor
turilor proprii ca factor determinant 
în procesul dezvoltării fiecărei na
țiuni constituie una dintre trăsături
le caracteristice ale cuvîntărilor 
rostite în plenul reuniunii la nivel 
ministerial a „grupului celor 77", ce 
se desfășoară la Lima. Astfel, pre
ședintele peruan, Juan Velasco Al
varado, expunînd o serie de consi
derații asupra noilor realități, în con
textul cărora are loc lupta popoare
lor pentru accelerarea dezvoltării, a 
afirmat că „de noi depinde în maro 
măsură destinul final și adevărat al 
națiunilor noastre”. El a relevat im
portanța schimbărilor structurale din 
economia fiecărei țări în curs de 
dezvoltare, subliniind „caracterul 
autonom și distinct al transformărilor 
în funcție de relațiile concrete caro 
le generează".

Mai mulți vorbitori s-au referit la 
anacronismul relațiilor de domina-

Cuvîntarea președintelui 
Boumediene

Ia reuniunea consacrată 
aniversării declanșării luptei 

armate de eliberare 
a poporului algerian

ALGER 30. Corespondentul Ager
pres. C. Benga, transmite : La Pala
tul Națiunilor de la Club des Pins a 
avut loc o reuniune consacrată celei 
de-a -XVII-a aniversări a declanșării, 
la 1 noiembrie 1954, a luptei armate de 
eliberare a poporului algerian de sub 
dominația colonială. Au participat 
cadre politice, economice și militare 
ale Algeriei.

Cu acest prilej, Houari Boumediene, 
președintele Consiliului Revoluției și 
șeful guvernului algerian, a.trecut în 
revistă principalele etape parcurse de 
țara sa în timpul luptei de elibe
rare și după proclamarea indepen
denței, în domeniile politic, economic, 
social și cultural, precum și al con
strucției de stat. Președintele Algeriei 
a reafirmat dorința țării sale de a a- 
sigura succesul planului cvadrienal 
(1970—1973), al programelor speciale 
de dezvoltare armonioasă a tuturor 
regiunilor țării, al reformei agrare, 
dezvoltării culturii. La sfirșitul reu
niunii, cei prezenți au adoptat o re
zoluție, in care își exprimă „satis
facția deplină pentru victoriile obți
nute de revoluție, în vederea conso
lidării independenței economice to
tale, a instaurării unui stat demo
cratic pe baze populare și a garantă
rii dezvoltării economice depline, a 
construirii economiei naționale".

Membrii Consiliului militar și par- 
ticipanții la consfătuire au asistat la 
exerciții executate de unități ale Ar
matei poloneze, au luat cunoștință 
de baza materială de instrucție, folo
sită în pregătirea de luptă a trupelor.

Comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite — mareșalul Uniunii 
Sovietide I.L Iakubovski, și membrii 
Consiliului militar au fost primiți 
de primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez —■ tovarășul Edward 
Gierek. Tovarășul Edward Gierek a 
avut cu aceștia o convorbire, desfășu
rată într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

La convorbire au participat P. Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, S. Kania, se-' 
cretar al C.C. al P.M.U.P., și general 
broni W. Jaruzelsky, ministrul a- 
părării naționale.

țări și de persecuții din Grecia îm
potriva a zeci de persoane care se 
opun actualului regim, între care unii 
dintre cei mai eminenți conducători 
ai luptei contra ocupației fasciste, 
precum și față de represiunile din 
Spania împotriva minerilor din Astu- 
ria, aflați în grevă, și împotriva mun
citorilor de la Seat, filiala' spaniolă 
a firmei „Fiat“. Autorii interpelării 
cer guvernului să precizeze dacă a 
întreprins sau intenționează să între
prindă „demersuri corespunzătoare".

BARCELONA. — La Barcelona con
tinuă să aibă loc manifestări de soli
daritate cu greva muncitorilor uzine-, 
lor constructoare de automobile Seat. 
La chemarea „comisiilor muncito
rești", sindicate nerecunoscute . de 
guvern, au încetat lucrul cîteva mit 
de muncitori de la diverse întreprin
deri din Barcelona, ca „Siemens 
Matacansa". „Fipalsa", „Seda S.A." 
etc. Au declarat, de asemenea, o gre
vă „a brațelor încrucișate" cei 2 500 
de lucrători ai Companiei municipale 
de transporturi. Mai multe sute de 
studenți au participat, pe de altă par- 
te.-'la mitinguri' organizate în difefffk; 
p®cte;'ăi’e:'6râ$hlUî,.';'“'-''’‘

a „grupului celor 77"

ție și de inegalitate, evidențiind, tot
odată, tendințele noi spre schimba
rea acestui tip de relații pe baza 
unor principii în măsură să creeze 
cadrul posibilităților de emancipare 
a țărilor în curs de dezvoltare. In 
acest context, ministrul de externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a 
subliniat importanța folosirii bogă
țiilor naționale pentru finanțarea 
programelor de dezvoltare și a luptai 
pentru reafirmarea dreptului su
veran al fiecărei țări asupra resur
selor naturale de care dispune.

Ministrul de externe indonezian. 
Adam Malik, președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
s-a referit la o serie de fenomene 
din lumea occidentală care afectează 
în mod negativ eforturile de dez
voltare ale țărilor grupului „celor 
77". El a menționat, printre acestea, 
criza monetară și politica protecțio- 
nistă a unor țări occidentale.

COMUNICAT IA ÎNCHEIEREA 
VIZITEI IN UNGARIA 

A MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL R. D. GERMANE

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — La 
Budapesta a fost dat publicității co
municatul privind vizita oficială de 
prietenie efectuată în Ungaria de mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Winzer. In cursul 
convorbirilor cu ministrul afacerilor 
externe al Ungariei, Janos Peter, se 
arată in comunicatul difuzat de agen
ția M.T.I., s-a constatat dezvoltarea 
cu succes a relațiilor bilaterale care 
au atins un nivel. ce oferă mari po
sibilități pentru dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării. Cei doi miniștri 
de externe și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu îmbunătățirea pe măi 
departe a condițiilor de întărire a 
securității în Europa. In context, ei 
au subliniat că stabilirea de relații 
diplomatice normale între R.D.G. și 
celelalte state, inclusiv stabilirea de 
relații egale în drepturi între R.D.G. 
și R.F.G., in baza dreptului interna
țional, constituie o condiție de bază 
pentru destinderea continuă in Euro
pa și colaborarea pașnică internațio
nală.

Ambele părți, se spune în comuni
cat, salută restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze ca un pas de mare 
însemnătate pe calea transformării 
O.N.U. intr-o organizație universală. 
Părțile își exprimă convingerea că 
primirea R.D.G. și R.F.G. in O.N.U. 
este o cerință actuală a colaborării 
internaționale.



viața internațională
Vizita președintelui Tito DECLARAȚIA

privind restabilirea tuturor L-A PRIMIT PE PRESEDIWTRE* in S.U.A SOVIETO-FRANCEZĂ

drepturilor legitime la 0. N. 0.
PEKIN 30 (Agerpres). — Guvernul 

R. P. Chineze a dat publicității o de
clarație în care se arată că adopta
rea cu majoritate covîrșitoare a re
zoluției privind restabilirea tuturor 
drepturilor legitime ale R. P..Chineze 
în Organizația Națiunilor Unite re
prezintă falimentul politicii de nega
re a drepturilor legitime ale Chinei 
în Națiunile Unite și al planului im
perialist american de creare a „două 
Chine" în Națiunile Unite. Relevind 
faptul că guvernele țărilor susțină
toare ale rezoluției au adus contri
buții importante la această luptă, 
guvernul^ și poporul Chinei exprimă 
din inimă mulțumiri guvernelor și 
popoarelor tuturor țărilor prietene 
care susțin principialitatea și drepta
tea. Rezultatul votului din actuala 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
se subliniază in declarație, oglindește 
tendința generală a popoarelor din 
lume, care doresc prietenie cu po
porul chinez.

„Toate țările, mari sau mici, men
ționează în continuare declarația, 
trebuie să fie egale ; problemele unei 
țări trebuie să fie rezolvate de pro
priul său popor ; problemele lumii 
trebuie să fie rezolvate de toate 
țările din lume ; problemele Națiuni
lor Unite trebuie să fie rezolvate în 
comun de toate statele membre — 
acesta este cursul inevitabil al isto
riei în lumea de astăzi. Restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze

în O.N.U. este o manifestare a aces
tui curs".

Referindu-se la acțiuni ale S.U.A. 
și Japoniei în sprijinul planurilor de 
creare a unui „Taiwan independent", 
în încercarea disperată de a crea 
„o Chină, un Taiwan", ceea ce echi
valează, de fapt, cu crearea a „două 
Chine", declarația cere ca „rezoluția 
justă adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U. să fie aplicată imediat, in 
întregimea ei. Toți reprezentanții cli
cii Cian Kai-și trebuie să fie excluși 
din O.N.U. și din toate organismele 
și agențiile dependente".

Declarația' reafirmă poziția R. P. 
Chineze care, în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U., respinge 
politica imperialistă de agresiune și 
război, sprijină națiunile și popoarele 
oprimate în lupta lor justă pentru 
eliberarea națională, pentru a se opu
ne intervenției» străine și a deveni 
stăpîne ale destinelor lor. In înche
ierea declarației se spune : „Guver
nul R. P. Chineze își va trimite în 
curind reprezentanți ca să participe 
la activitatea Națiunilor Unite. R. P. 
Chineză va sta alături de toate ță
rile și popoarele care iubesc pacea 
și dreptatea și, împreună cu ele, va 
lupta pentru apărarea independenței 
naționale și suveranității de stat ale 
tuturor țărilor, pentru cauza apărării 
păcii internaționale și pentru promo
varea progresului omenirii".

TEHERAN 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Gheorghe 
Cioară, care se află în Iran pentru 
a semna acordul de cooperare știin
țifică și tehnică dintre România și 
Iran, a fost primit sîmbătă de primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda. Cu această ocazie au fost dis
cutate probleme privind unele acțiuni 
de cooperare în domeniul științei și 
tehnologiei între cele două țări. Gh. 
Cioară a avut, de asemenea, o între
vedere cu Hossein Kăzemzadeh, mi
nistrul științei și învățămîntului su
perior.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a avut vineri o întrevede
re cu ministrul comerțului al S.U.A., 
Maurice Stans, cu oameni de afaceri 
americani, cu reprezentanți ai compa
niilor care întrețin legături sau ma
nifestă interes pentru colaborarea cu 
întreprinderile iugoslave. Președinte
le iugoslav, menționează agenția Ta- 
niug, a abordat unele chestiuni din 
domeniul colaborării economice din
tre Iugoslavia și S.U.A., legate, în
deosebi, de/ posibilitățile de plasare

a mărfurilor iugoslave pe piața ame
ricană, de cooperarea internațională, 
utilizarea realizărilor tehnologiei a- 
mericane în Iugoslavia, turism, in
vestiții comune.

In cursul aceleiași zile, președin
tele R.S.F.I. s-a întîlnit cu președin
tele Camerei Reprezentanților, Cari 
Albert, cu președintele Comitetului 
pentru problemele externe al Sena
tului, William Fulbright, și a purtat 
convorbiri cu membri ai celor două 
camere ale Congresului S.U.A.

Declarația comună iugoslavo-americană
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

La încheierea programului oficial al 
vizitei în S.U.A. a președintelui Iugo
slaviei, Iosip Broz Tito, la Washington 
a fost dată publicității declarația co
mună privind convorbirile purtate cu 
președintele Richard Nixon. întîlni- 
rile celor doi președinți, relevă de
clarația, au oferit un prilej pentru 
examinarea multilaterală a principa

în dezbaterile Adunării Generale a O. N. U.

NECESITATEA CONVOCĂRII UNEI
CONFERINȚE GENERAL-EUROPENE

Guvernul R. P. Chineze
singurul reprezentant al Chinei 

la UNESCO
PARIS 30 (Agerpres). — Directorul 

general al UNESCO, Rend Maheu, a 
trimis sîmbătă o telegramă premie
rului Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, prin care îl in
formează că guvernul Republicii 
Populare Chineze este considerat, de 
acum înainte, unicul reprezentant al 
Chinei la UNESCO.

După cum se știe, Consiliul Exe
cutiv al UNESCO a hotărît vineri, cu 
o mare majoritate de voturi, restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în acest organism speciali
zat al O.N.U. și expulzarea ciankai- 
șiștilor.

Acord comercial chino-italian
ROMA 30. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : După, 
cum s-a mai anunțat, la 29 octombrie 
a.c. a fost semnat la Roma acordul 
comercial și de plăți cu termen lung 
între Italia și R. P. Chineză.

Cu prilejul semnării acordului, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, Pai Sian-kuo, a spus : „A- 
cesta este un mare eveniment în do
meniul comercial și rezultatul efor
turilor comune ale celor două țări".

La rindul său-, ministrul italian al co
merțului exterior, Mario Zagari, a 
exprimat in numele guvernului ita
lian „satisfacția profundă față de 
semnarea acestui acord comercial și 
de plăți".

în cursul șederii sale la Roma, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze a fost primit de către pre
mierul Emilio Colombo și s-a întîl- 
nit cu ministrul italian de externe, 
Aldo Moro.

Senatul S.U.A. a respins legea
cu privire la ajutorul pentru străinătate

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Intr-un vot surpriză, Senatul S.U.A. 
a respins vineri, în totalitatea ei, le
gea cu privire la ajutorul pentru 
străinătate. Proiectul prevedea suma 
de 2,9 miliarde dolari pentru finanța
ta ajutorului militar și economic a- 
cordat unui număr de țări străine. în- 
trucît nu este vorba de modificarea 
proiectului de lege adoptat anterior 
de Camera Reprezentanților, ci 
respingerea lui, votul Senatului 
mine definitiv.

In principiu, decizia Senatului 
urma să pună capăt programului 
ajutor american, reînnoit anual 
peste două decenii. Sumele alocate 
pentru sprijinirea regimurilor de la 
Saigon, Vientiane și ~ 
afectate de decizia 
cît ele sînt incluse 
adoptate.

O bună parte din ... __  .... ___
împotriva legii sînt senatori liberali 
care și-au exprimat astfel via lor ne
mulțumire față de modul în care gu
vernul a administrat fondurile des
tinate ajutorului pentru străinătate. 
Exprimînd punctul de vedere al aces
tor senatori, Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senat, a 
arătat că votul este menit să deter-

de 
ră-
ar 
de 
de

Bangkok nu sînt 
Senatului, întru- 
în alte legi deja
cei care au votat

• •

în Insula Amchitka
TOKIO 30 (Agerpres). — Guver

nul japonez a remis ambasadei S.U.A. 
din Tokio o notă în care califică 
drept „regretabilă" hotărîrea Admi
nistrației de a efectua o experiență 
nucleară subterană în Insula Am- 
chitka. In notă se spune că experien
ța afectează o zonă largă din Paci
fic, restrîngînd libertatea mării libere 
recunoscută de dreptul internațional. 
Guvernul japonez, se arată în înche
iere, își rezervă dreptul de a cere 
compensații pentru orice daune aduse 
Japoniei ca urmare a experienței.

★
LONDRA. — „Mișcarea pentru de

zarmarea nucleară" din Anglia a aat 
publicității o declarație de protest in 
legătură cu explozia nucleară subte
rană pe care Statele Unite urmează 
să o efectueze în Insula Amchitka. In 
document se arată că experiența 
„constituie o acțiune periculoasă, care 
poate avea consecințe grave pentru 
mediul înconjurător".

„unei noi concepțiimine definirea ..
ajutorului pentru străinătate", care 
„să diminueze partea militară pentru 
a da o vigoare mai mare asistenței 
economice și financiare administrate 
prin organisme internaționale cores
punzătoare”.

Protocol comercial

NEW YORK 30 — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Necesitatea convocării unei conferin
țe general-europene pentru securita
te și cooperare, cu participarea tu
turor statelor interesate, a fost unul 
dintre .principalele puncte abordate 
în intervențiile reprezentanților sta
telor în cadrul ședințelor de vineri 
ale Comitetului Adunării Generale 
pentru problemele politice și de 
securitate consacrate primului punct 
al agendei sale „Aplicarea Declara
ției cu privire la întărirea securi
tății internaționale".

Reprezentantul Austriei, Walter 
Wodak, a subliniat că recentele acor
duri încheiate între diverse state eu
ropene constituie elemente importan
te pentru îmbunătățirea relațiilor 
Est-Vest, curs care ar trebui conti
nuat prin convocarea unei conferințe 
asupra securității și cooperării inter
europene. Vorbitorul a subliniat că, 
după părerea guvernului țării sale, 
trebuie să se acorde atenție creării 
unei instituții permanente de coor
donare a cooperării eUropene. . Fie.- 
care țară, a arătat W. Wodak, are o 
responsabilitate deosebită în cadrul 
eforturilor de soluționare pe cale 
pașnică a problemelor din zona geo
grafică din care face parte, fapt 
pentru care Austria salută inițiativa 
convocării unei astfel de conferințe 
europene menite să concerteze efor
turile comune pentru realizarea o- 
biectivului final : pacea și securita
tea continentală.

Reprezentantul Ungariei, Karoly 
Csatorday, a arătat, la rindul său, 
că acordurile dintre U.R.S.S., Polo
nia și R. F. a Germaniei, precum și 
acordul asupra Berlinului occidental, 
au avut, printre altele, ca rezultat 
crearea unui moment politic care în
trunește condițiile pentru întreprin
derea unor acțiuni concrete pe linia 
accelerării pregătirii conferinței eu
ropene. Acordurile regionale, a rele
vat vorbitorul, au o deosebită impor
tanță pentru îmbunătățirea climatu
lui politic din fiecare zonă în parte și, 
în acest context, Ungaria, ca și ce
lelalte state socialiste s-au ghidat 
în acțiunile lor după prevederile De
clarației asupra întăririi securității 
internaționale. A sosit timpul, a spus 
vorbitorul, să se treacă la convoca
rea conferinței general-europene ale 
cărei roade ar avea cu siguranță o 
înrîurire pozitivă asupra întregului 
climat internațional.

Olof Rydbeck, reprezentantul Sue
diei, a salutat îmbunătățirea relațiilor 
intereuropene ca urmare a evoluți
ilor pozitive create prin încheierea 
unei serii de acorduri între diverse 
state ale acestui continent. întreaga 
evoluție a relațiilor intereuropene, a 
declarat reprezentantul suedez, a 
creat condiții favorabile convocării 
conferinței asupra securității și coo
perării europene.

Ministrul afacerilor externe al 
Ucrainei, G. G. She vel, a afirmat 
sprijinul pentru orice inițiative sau 
acțiuni menite să ducă la întărirea 
păcii și securității europene ; convo
carea unei conferințe a statelor eu
ropene ar avea tocmai această me
nire.

Toți cei care au luat cuvîntul în 
cadrul ședințelor de vineri ale Co
mitetului pentru problemele poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au salutat restabi
lirea R. P. Chineze în toate dreptu
rile sale la Națiunile Unite, arătînd 
că această hotărîre va contribui la 
promovarea păcii și securității lu
mii, prin întărirea Organizației Na
țiunilor Unite și creșterea eficienței 
și rolului ei în viața internațională.

★
NEW YORK 30. La 29 octombrie, 

Nicolae Ecobescu, adjunct ai minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, locțiitorul șe
fului delegației române la cea de-a 
26-a sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, a ofe
rit un dejun în onoarea reprezen
tanților țărilor coautoare ale rezolu
ției prin care Adunarea Generală a 
restabilit drepturile legitime ale Re
publicii Populare Chineze la Națiunile 
Unite și a expulzat pe emisarii cian- 
kaișiști din acest for internațional.

lelor probleme actuale internaționale. 
O atenție deosebită s-a acordat impor
tanței unei păci garantate și stabili
tății pe calea soluționării pașnice a 
conflictelor și respectării principiilor 
independenței, deplinei egalități in 
drepturi a statelor suverane, indife
rent de deosebirile sau asemănările 
sistemelor lor sociale, politice și eco
nomice, în acord deplin cu spiritul și 
principiile Cartei O.N.U., menționea
ză declarația.

Cei doi- președinți au subliniat că 
dezarmarea reală și măsurile de con
trol al înarmărilor, precum și dez
voltarea economică și socială rodnică, 
sînt factori ai păcii, stabilității și 
progresului in lume. După ce au con
statat existența unor rezultate în 
eforturile pentru promovarea unei 
păci trainice și a securității în Eu
ropa, cei doi președinți consideră că 
este posibil să se întreprindă în con
tinuare pași însemnați in această di
recție, ceea ce ar fi în interesul nu 
numai al țărilor europene și din zona 
Mării Mediterane, _ci. și al păcii în 
lume în general, 
pacea trainică și 
sînt inseparabile 
tuite numai dacă 
ansamblu și nu 
alta a ei.

Părțile, consemnează declarația, 
și-au exprimat convingerea că îmbu
nătățirea generală a atmosferei inter
naționale și extinderea domeniului 
tratativelor și al colaborării trebuie 
să fie însoțite de eforturi imediate 
pentru a se realiza soluții pașnice 
pentru conflictele arzătoare și peri
culoase, mai ales în Orientul Apro
piat și Asia de 
parte și-a expus poziția in legătură 
cu 'Asia de sud-est.

Președintele Nixon a confirmat in
teresul S.U.A. față de poziția inde
pendentă și nealiniată și față de po
litica Iugoslaviei. Președintele Tito 
și-a exprimat marele interes față de 
inițiativele pe planul politicii externe 
ale guvernului S.U.A. și rolul său im
portant în relațiile internaționale.

Președinții Tito și Nixon și-au ex
primat satisfacția pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în toate domeni
ile și au reafirmat convingerea că 
schimbul larg de păreri în toate pro
blemele între cele două țări a servit 
intereselor Iugoslaviei și S.U.A., pre
cum și păcii în lume și atf conchis 
că este necesar ca aceste consultări 
să fie continuate.

Ei și-au exprimat convingerea că 
relațiile între S.U.A. și Iugoslavia, 
caracterizate de egalitatea în drep
turi și respectul reciproc, constituie 
un factor important al păcii și sta
bilității în Europa și în lume în ge
neral și servesc țelurilor unei largi 
înțelegeri internaționale.

Ei au subliniat că 
securitatea reală 

și că pot fi înfăp- 
cuprind Europa în 
doar o parte sau

sud-est. Fiecare

PARIS 30 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei în Franța a lui L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., au fost 
date publicității Declarația sovieto- 
franceză și un document intitulat 
„Principiile colaborării între U.R.S.S. 
și Franța". In aceste documente se 
relevă că în cursul convorbirilor cu 
președintele Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, părțile și-au 
exprimat satisfacția față de dez
voltarea colaborării sovieto-fran- 
ceze în domeniul politic, economic, 
tehnico-științific, militar și cultural 
și hotărîrea de a dezvolta această co
laborare. în acest scop se va da o 
nouă dezvoltare consultărilor politice 
dintre cele două guverne.

Referindu-se la situația din Euro
pa, părțile au apreciat pozitiv sem-' 
narea tratatelor dintre U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei, dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei și acordul cvadri- 
partit, încheiat la 3 septembrie a.c., 
exprimindu-și speranța că acesta va 
fi completat prin înțelegerile prevă
zute și printr-un acord final. Ele au 
apreciat ca deschizînd noi perspecti
ve pentru întărirea securității euro
pene eforturile îndreptate spre nor
malizarea generală a relațiilor dintre 
R.F.G. și R.D.G. și primirea a- 
cestor două state în O.N.U.

Părțile au confirmat importanța 
pe care o acordă convocării Confe
rinței generale europene în proble
mele securității și colaborării în Eu
ropa, care trebuie să contribuie „la 
o astfel de transformare treptată a 
relațiilor dintre ' .
care să permită depășirea divizării 
continentului în grupări politico-mi- 
litare. Una din . '
ale conferinței trebuie să fie întă
rirea securității europene, pe calea 
creării unui sistem de angajamente 
care să excludă orice amenințare cu 
forța sau cu folosirea acesteia în re
lațiile reciproce dintre state și care 
să asigure respectarea 
integrității 
amestecului 
galității și 
statelor".

Amintind 
înceapă cît mai grabnic întîlnirea 
multilaterală preliminară, declarația 
exprimă speranța părților că pregăti
rea conferinței va fi efectuată astfel 
îneît ea să poată. avea loc în cursul 
anului 1972.

U.R.S.S. și Franța se pronunță pen
tru o dezarmare generală și totală, 
sub un control internațional eficient, 
se subliniază în Declarație.

statele europene

principalele sarcini

principiilor 
teritoriale a statelor, ne- 

în treburile interne', e- 
independenței tuturor

dorința ca la Helsinki să

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
menținerea situației încordate din 
Orientul Apropiat, cele două părți 
subliniază că este necesară reluarea 
misiunii ambasadorului Jarring, în 
scopul stabilirii unei păci drepte și 
trainice in această regiune, în confor
mitate cu Rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

U.R.S.S. și Franța se pronunță pen
tru încetarea intervenției străine in 
Indochina și pentru, ajungerea, în a- 
ceastă regiune, la o reglementare po
litică care să corespundă intereselor 
popoarelor care locuiesc aici.

In documentul privind principiile pe 
care se bazează colaborarea politică 
dintre cele două țări se subliniază că 
colaborarea dintre cele două țări' co
respunde aspirațiilor generale și inte
reselor reciproce ale popoarelor so
vietic și francez și trebuie să se ba
zeze pe avantaje reciproce și pe obli
gațiile fiecăreia dintre cele două țări. 
Principiile, subliniază că această co
laborare nu este îndreptată împotri
va intereselor vreunui popor și P’l 
se referă, în nici o măsură, la ot 
gațiile asumate de cele două țări în 
relațiile față de un al treilea stat.

Documentul relevă că colaborarea 
politică dintre cele două țări se ba
zează pe respectarea principiilor și 
prevederilor Cartei O.N.U. și are ca 
scop să contribuie la restabilirea pă
cii în regiunile de conflict, la slăbi
rea încordării internaționale, la re
glementarea problemelor litigioase 
pe cale pașnică, precum și la dez
voltarea economică și la 
rea condițiilor de viață 
lui.

Subliniind importanța
Uniunii Sovietice și Franței, precum 
și altor state, pentru menținerea pă
cii și colaborării tuturor statelor eu
ropene, principiile subliniază necesi
tatea respectării neabătute a in- 

. violabilității actualelor frontiere, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității, independenței, nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu forța. 
Ele precizează că părțile vor con
tribui la rezolvarea problemei dezar
mării generale și totale, la lichida
rea scindării lumii în grupuri mili- 
tar-politice.

Agenția T.A.S.S. relatează că Leo
nid Brejnev a transmis președinte
lui Franței, Georges Pompidou, invi
tația de a face o vizită oficială tn 
Uniunea Sovietică și a reînnoit invi
tația făcută anterior premierului 
Jacques Chaban Delmas de a fac® o 
vizită oficială în U.R.S.S.

îmbunătăți- 
ale poporu-

colaborării

Sosirea lui L Brejnev la Berlin
BERLIN. — In cursul zilei de sîm

bătă, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, a sosit la 
Berlin într-o vizită de prietenie, la 
invitația C.C. al P.S.U.G. La sosire, 
L. Brejnev a fost întimpinat de Erich

Honecker, prim-șecretar al C.C. $1 
P.S.U.G., și de alți conducători de 
partid și de stat din R.D.G.
, In aceeași zi au avut loc convor
biri între L. Brejnev și E. Honecker.

HAVANA 30 (Agerpres). AJexei 
Kosighin, membru al Biroului Poli-,, 
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și-a încheiat vizita în Cuba — anunță 
agenția T.A.S.S. Rezultatele convor-

birilor purtate de premierul sovletis 
la Havana au fost consemnate tn~ 
tr-un comunicat comun sovieto-cu~ 
banez, care urmează să fie dat pu
blicității.

agențiile de presă transmit
B

intre România
și R.P.D. Coreeană

PHENIAN 30 (Agerpres). — Ca 
urmare a tratativelor desfășurate în 
spiritul prieteniei, colaborării și în
țelegerii reciproce, la Phenian a fost 
semnat protocolul privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1972 intre Româ
nia și R.P:D. Coreeană. Protocolul, 
care prevede o creștere importantă a 
volumului schimburilor comparativ 
cu anul 1971, a fost semnat din par
tea română de Mircea Rădică, secre
tar general în Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea R. P. D. Co
reene de Bang Ki Yong, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. La 
semnare au participat Ke In Thia, 
ministrul comerțului exterior, și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul României în 
R. P. D. Coreeană.

PLENARA C. C.
AL P. C. PERUAN
LIMA 30 (Agerpres). — La Lima, 

a avut lo.c plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Peruan, 
consacrată examinării situației din 
țară. Plenara a adoptat o rezoluție 
în care se exprimă sprijinul pentru 
politica guvernului de dezvoltare a 
economiei naționale. Participanții 
la plenară au insistat asupra nece
sității lichidării dependenței țării 
față de monopoluri, pronunțîndu-se 
pentru naționalizarea marilor între
prinderi și instituții bancare străine.

Plenara a evidențiat rolul ce re
vine Partidului Comunist Peruan și 
Confederației generale a oamenilor 
muncii în mobilizarea maselor 
populare, în vederea zădărnicirii 
manevrelor reacțiunii.

Succesul P. C. German 
în alegerile din landul Ba- 
den-Wuriemberg. Alegerile 
desfășurate la 23 octombrie în landul 
Baden-Wiirtemberg au prilejuit în
registrarea unui succes însemnat 
pentru Partidul Comunist German, 
care a obținut mandate în Parlamen
tul municipal al orașului Mannheim 
și în Consiliul raional al orașului 
Esslingen. în prezent, Partidul Co
munist German este reprezentat în 
26 organisme locale, în orașe ca Stut
tgart, Niirnberg 
tr-o declarație 
alegerilor, dată 
nizația P.C.G. 
Wiirtemberg, se 
comunist va desfășura în continuare 
o luptă energică pentru apărarea in
tereselor muncitorilor, pentru redu
cerea cheltuielilor militare.

dintre Chile și Statele Unite trec 
printr-o etapă dificilă11.

și Mannheim. In- 
privind rezultatele 

publicității de orga- 
din landul Baden- 
relevă că partidul

Cu prilejul vizitei la Phenian 
a guvernatorului orașului Tokio
PHENIAN 30 (Agerpres). — Kan 

Ryan Uk, președintele Societății co
reene pentru relațiile cu străinăta
tea, a oferit un banchet în onoarea 
lui Ryokichi Minobe, guvernatorul 
orașului Tokio, care întreprinde o 
vizită în R.P.D. Coreeană — infor
mează agenția A.C.T.C. Au fost pre- 
zenți Kim Ir, prim-vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, Ri Sang Seun, președintele 
Comitetului popular al orașului Phe
nian, și alte persoane oficiale.

Cu acest prilej, Kan Ryan .Uk a a- 
rătat că, încă de la crearea sa, R.P.D. 
Coreeană a depus eforturi neobosite 
pentru stabilirea de relații normale 
cu vecinii săi, inclusiv cu Japonia. 
EI și-a exprimat, totodată, speranța 
că această vizită va contribui Ia o 
mai bună cunoaștere și la'întărirea 
prieteniei între poporul coreean și 
cel japonez. Subliniind că unificarea

patriei constituie în prezent o sar
cină națională supremă pentru între
gul popor coreean, vorbitorul a adre
sat mulțumiri guvernatorului orașu
lui Tokio, care, prin poziția sa, acor
dă sprijin acestei cauze.

Guvernatorul Minobe a declarat 
că în centrul convingerilor sale po
litice se situează împotrivirea față 
de remilitarizarea Japoniei și lupta 
pentru promovarea unei politici de 
pace. El a dat o înaltă apreciere re
zultatelor obținute de poporul R.P.D. 
Coreene pe calea edificării societății 
socialiste, pronunțindu-se în favoa
rea normalizării relațiilor dintre Ja
ponia și R.P.D. Coreeană. Ryokichi 
Minobe a apreciat că restabilirea 
drepturilor R.P. Chineze în O.N.U. 
înseamnă o mare victorie și un pro
gres înregistrate de toate forțele iu
bitoare de pace din lume.

Alegeri generale antici
pate în Finlanda. Ca urmare a 
demisiei guvernului condus de pre
mierul Ahti Karjalainen, președin
tele Finlandei, Urho Kekkonen, a ho- 
tărit organizarea de alegeri generale 
anticipate Acestea se vor desfășura 
în zilele de 2 și 3 ianuarie, anul vii
tor. Pînă atunci, un cabinet interimar, 
prezidat de Teuvo Aura, va rezolva 
problemele curente ale țării.

Pesie 40 000 de cetățeni 
ai Florenței au particiPat la 29 
octombrie la. mari manifestații de 
luptă și de unitate pentru reforme, 
pentru o nouă orientare în dezvolta
rea economică și socială, pentru de
mocrație, împotriva șomajului și a 
încercărilor de a arunca pe umerii 
oamenilor muncii greutățile actuale 
ale crizei economice.

în legătură cu relațiile 
dintre Chile și S.U.A.într un 
interviu acordat ziarului „Clarin", 
ambasadorul chilian Ia Washington, 
Orlando Letelier, a acuzat companiile 
nord-americane, afectate de recenta 
măsură a naționalizării cuprului, că 
„trec sub tăcere numeroasele scutiri 
de impozite de care au beneficiat, 
precum și faptul că au operat cu îm
prumuturi străine în numele statului 
chilian". El a declarat că, în urma 
diferendelor intervenite între autori
tățile de la Santiago de Chile și com
paniile nord-americane. „relațiile

0 delegație a Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei, condusă Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv aj organizației, s-a aflat între 20 
și 29 octombrie la Moscova, infor
mează agenția T.A.S.S. Delegația a 
avut convorbiri Ia Comitetul sovietic 
de solidaritate cu țările din Asia și 
din Africa, în cursul cărora a infor
mat despre rezistența poporului pa- 
lestinean pe teritoriile ocupate. în 
numele opiniei publice sovietice, re
prezentanții Comitetului de solidari
tate cu țările din Asia și din Africa 
au exprimat sprijinul hotărît pentru 
mișcarea palestineană de rezistență.

Sub auspiciile Asocia
ției de Prietenie Anglia- 
România, 13 Conway Hal1 din 
Londra a avut loc o adunare publi
că, în cadrul căreia deputata Renee 
Short a vorbit despre vizita între
prinsă în țara noastră. La adunare 
a participat, de asemenea, deputatul 
Richard Crawshaw, secretarul grupu
lui parlamentar Anglia — România.

Evoluția crizei politice 
dill Turcia. Pre5edinte'e Turciei, 
Cevdet Sunay, a cerut vineri condu
cerii Partidului Dreptății, principala 
formațiune politică din parlament, să 
revină asupra hotărîrii de a-și retrage 
cinci miniștri din guvern. In mesa
jul șefului statului turc se subliniază 
că Direcțiunea Partidului Dreptății 
aduce prin hotărîrea luată „grave 
prejudicii existenței partidului și, în 
consecință, parlamentului, unde el 
este majoritar".

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. D. Co- 
reener condusă de Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, al 
doilea vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, care a efectuat o vizită 
la Hanoi, a făcut vineri o escală la 
Pekin, în drum spre patrie. Cu acest 
prilej
Nouă — în cinstea oaspeților a fost 
oferit 
parte

relatează agenția China

un banchet, la care au luat 
Ciu En-lai, membru al Comi-

tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, premier al 
Consiliului de Stat, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., vicepremier al1?Consiliului de 
Stat, Ken Biao, șeful Secției, pentru 
relații internaționale a C.C. al P.C.C

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz,’ i-a primit la Var
șovia pe președintele firmei italiene 
„Fiat", Giovanni Agnelli, și pe direc
torul general al firmei, Nicolo Gioia, 
cu care a discutat probleme privind 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică dintre industria construc
toare de mașini a Poloniei și „Fiat", 
în special în domeniul construcției de 
automobile. După cum menționează 
agenția P.A.P., intre organizația polo
neză de comerț exterior „Pol-Mot" și 
firma „Fiat" a fost semnat un con
tract, care prevede achiziționarea de 
către partea poloneză a licenței pen
tru producția autoturismelor de mic 
litraj.

Ședința lărgită a Comi
siei pentru dezarmare a 
Consiliului Mondial al Pă
cii, la care participă reprezentanți 
din peste 20 de țări, precum și din 
partea unor organizații internaționale, 
s-a deschis sîmbătă la Moscova. Din 
România participă acad. Dumitru 
Dumitrescu, membru al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, și 
Radu Bogdan, ziarist.

Peste 20 de persoane au 
fost rănite, ter alte 50 arestate- 
ca urmare a ciocnirilor ce s-au pro
dus vineri în timpul demonstrațiilor 
studențești care au avut loc în ora
șul Tulua din Columbia. Manifesta
țiile studențești s-au produs și în alte 
orașe ale țării. Universitățile din Bo
gota. Medellin și Cartagena și-au în
trerupt cursurile. Peste 25 000 de stu- 
denți se pronunță pentru retragerea 
subunităților armate din incinta uni
versităților și democratizarea proce
sului de învățămînt.

Faza a treia a manifestă
rilor intitulate „Zilele de 
consultare și informare", 
care au drept scop stabilirea unor 
contacte directe între întreprinderi 
poloneze de comerț exterior și indus-

triale și firme din Berlinul occiden
tal, au avut loc la Varșovia, informea
ză „Rynki Zagraniczne", publicație a 
Camerei poloneze de comerț exterior.

Vizita oficială în Canada 
a președintelui R. S. F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tit0’va ,vea 
loc între 2 și 7 noiembrie, informează 
agenția Taniug.

Protocol R.P.D. Coreea
nă—Irak. k® încheierea vizitei în 
R. P. D. Coreeană a delegației gu
vernamentale irakiene, condusă de 
Fakri Y. Kaddori, membru al Consi
liului Economic al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, la 
Phenian a fost semnat un protocol 
comercial și de cooperare tehnico- 
științifică între cele două țări pe ter
men lung.

lii sălile celui mai mare cen
tru comercial din orașul Na
goya, „Diamond City", a fost des
chisă vineri expoziția „Bucu
rești — capitala României", or- .. 
ganizată de conducerea Centru
lui comercial și Asociația inter
națională pentru schimburi de vi
zite de tineret, in colaborare cu 
Institutul român pentru relații 
culturale cu străinătatea.

La ceremonia inaugurării, am
basadorul țării noastre in Ja
ponia, Iosif Gheorghiu, a făcut 
o scurtă prezentare a dezvoltă
rii capitalei românești și a rolu
lui jucat de ea in viața econo
mică, politică și culturală a 
României. Directorul Centrului 
comercial, Asami Kiyokazu, a 
exprimat speranța ca această ex
poziție va contribui la o mai 
bună cunoaștere, apropiere și 
înțelegere reciprocă intre po
poarele român și japonez.

/

în aceeași seară, Liga UNESCO 
din Japonia a organizat in orașul 
Yokohama „o seară culturală pen
tru tineret, dedicată României" la 
care au participat numeroși ‘Stu- 
denți. Profesorul K. Ide, șef al 
clubului UNESCO din Yokoha
ma, a făcut o prezentare a 
României,/după care C. Tunsanu, 
atașat cultural al ambasadei 
române, a răspuns la întrebă
rile asistenței privind modul de 
organizare a învățământului ro
mânesc, condițiile de învățătură 
de care se bucură tinerii români, 
sistemul acordării burselor de 
stat și problemele ce preocupă 
în prezent tineretul din țara 
noastră.
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