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Prezent, ieri dimineață, în piețe și magazine, într-un nou
spital, in cartiere și pe șantierul unui mare edificiu cultural

*1 ME DE LARG INTERES, 
ACTUALITATE ALE CAPITALEI

IMEDIATA

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL
NICOLAE CIÎAUȘESCU

DE CUNOȘTINȚE ECO
NOMICE (însemnări din 

cîteva întreprinderi din 

București și județele 

Neamț și Vaslui) •

Puncte de vedere : SPI
RIT SELECTIV ÎN RE

CEPTAREA VALORILOR

CULTURII UNIVERSALE

o Un succes al Opere 

tei : „SPUNE INIMI0A
RĂ, SPUNE" • Sport

Joi, 19 octombrie a. c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe dr. Hans Voss, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re

publicii Democrate Germane x la 
București, la cererea acestuia.

La primire a participat Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

Ambasadorul Republicii Democrate Vietnam 
si însărcinatul cu afaceri a. i. 

al Republicii Vietnamului de Sud
Joi, 19 octombrie a. c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Nguyen Dang Hanh, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Vietnam la 
București, și pe Tran Kien, însărci-

natul cu afaceri a. i. al Republicii 
Vietnamului de Sud, la cererea aces
tora.

La primire a participat Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui Consi
liului de Stat.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

LA ÎNSĂMÎNTAREA 
GRÎULUI

Starea timpului impune să fie folosită

■ Buna dispoziție, 
primirea călduroa
să însuflețesc at
mosfera de lucru 
a vizitei

& Pretutindeni, con
statări îmbucură
toare: aproviziona
rea s-a îmbunătă
țit; roadele toamnei 

' se găsesc din belșug 
în piețe; indicațiile 
date cu prilejul 
altor vizite se în

făptuiesc
H O vastă gamă de 

preocupări: de la 
mari probleme edi
litare, la măsuri 
concrete pentru a- 
provizionarea de 
iarnă și înfăptui
rea mai operativă 
a modernizării co

merțului

Piafa „7 Noiembrie". O indicație fermă : Să se cunoască bine cerințele și să se asigure 
stocurile necesare I

Spitalul „23 August" : îndemnuri și o urare de succes celor ce vor veghea la sănătatea 
oamenilor

Vizitele de lucru ale conducătorului partidului $1 sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în diferite sectoare de 
activitate, prilejuiesc de fiecare dată o analiză aprofun
dată a problemelor actuale și de perspectivă, a modului 
in care se înfăptuiesc hotărîrile partidului și statului, un 
viu și permanent dialog cu factorii de răspundere, cu ce
tățenii, se soldează cu noi și prețioase indicații care ja
lonează direcțiile principale de acțiune in vederea ridi
cării eficienței muncii, lichidării grabnice a unor lipsuri 
și neajunsuri.

Pe aceste coordonate majore se înscriu șl frecventele 
prezențe ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in piețe, in 
unități comerciale sau social-culturale, adică in locuri 
strins legate de viața de fiecare zi a oamenilor muncii. Și 
este firesc să fie așa, deoarece creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului reprezintă țelul suprem al 
politicii partidului, grila față de om și nevoile sale con
stituind o trăsătură definitorie a orînduirii noastre socia
liste.

In aceste zile de toamnă, cînd piețele, adevărate „că
mări" ale Capitalei, sînt mai solicitate ca oricind de ce
tățeni, care își fac nu numai cumpărăturile cotidiene, ci 
se aprovizionează șl cu produse de sezon pentru iarnă, gos
podarii orașului trebuie să răspundă cu promptitudine so
licitărilor, să asigure tondu] de mariă în cantități cores
punzătoare și de calitate. Tocmai pentru a vedea în ce 
măsură aceste cerințe se înfăptuiesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, joi, 19 octombrie, principalele piețe ale

Bucureștiului. Conducătorul partidului și statului a fost înso
țit de tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, 
Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București 
ai P.C.R., primarul general al Capitalei, precum și de An
gelo Mlculescu, ministrul agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al con
siliului popular municipal, de cadre de conducere din re
țeaua comercială și industria alimentară, de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de stat.

De la bun început se impune constatarea că peste tot, 
în tonele și hale, în centrele de desfacere a produselor, 
în raioanele magazinelor, mărfurile specifice sezonului se 
afiă în cantități și sortimente bogate. Citeva cifre sînt sem
nificative în acest sens. Numai ieri, piețele bucureșîene au 
fost aprovizionate cu 3 000 tone de cartofi, 150 tone varză, 
63 tone roșii, 35 tone gogonele, 27 tone ardei grași, 100 
tone fructe, 380 tone carne și preparate din carne, 26 tone 
păsări vii și însemnate alte cantități de'produse agroali- 
mentare. în magazine se aflau, de asemenea, suficiente 
cantități de lapte — peste 260 mii litri — brînzeturi și alte 
produse lactate, ouă. Cumpărătorii aveau posibilitatea să 
aleagă, fie din rețeaua comercială de stat, cooperatistă, 
sau de la producători individuali măriurile de care au 
nevoie.

(Continuare in pag. a Iii-a)

din plin fiecare oră bună de lucru
Datorită condițiilor climatice din 

această toamnă, semănatul griu
lui și a altor culturi a întîrziat 

în nordul țării și în zona 
optimă a fost 
celelalte ea se 
Timpul nu aș-

mult. 
colinară, epoca 
depășită, iar în 
apropie de sfîrșit. 
teaptă și. de aceea, trebuie mobi
lizate toate forțele pentru intensi
ficarea semănatului. în teleconfe
rința care a avut Ioc miercuri sea
ra la minister cu direcțiile gene
rale agricole județene, pe lingă 
precizarea unor aspecte ale teh
nologiei de semănat — mărunțirea 
și nivelarea solului, folosirea unei 
norme de sămință mai mare, în
groparea ei la adîncimea optimă 
— s-a insistat asupra folosirii cu 
randament maxim a tractoarelor și 
semănătorilor.

Una din măsurile care pot 
gura creșterea ritmului 
la semănat o constituie 
tractoarelor în schimburi 

•gite și în schimburi de
Cu sprijinul organelor 
de partid și de stat, în numeroa
se stațiuni de mecanizare și în
treprinderi agricole de stat au fost 
detașați temporar tractoriști din 
diferite întreprinderi. De aseme
nea, lucrează pe tractoare meca
nici din ateliere și cooperatorii 
care s-au calificat în această me
serie. Important este ca. acum, 
munca să fie astfel organizată in
cit tractoarele să fie folosite cu 
capacitate maximă. Pe lingă utili-

asi- 
de lucru 
folosirea 
prelun- 
noapte. 

județene

zarea lor din plin In timpul zilei, 
se cere ca tractoarele să fie folo
site și noaptea. Cel mai indicat 
este ca noaptea să se facă pregă
tirea terenului, iar ziua să se în- 
sâmînțeze. întrucît există supra
fețe mari pregătite, e nevoie ca și 
noaptea să se lucreze Ia semănat 
și astfel să se asigure o producti
vitate medie zilnic pe semănătoa
re de minimum 20 hectare. Aceas
ta presupune ca în fiecare între
prindere agricolă de stat și stațiu
ne pentru mecanizarea agriculturii, 
tractoarele și semănătorile să fie 
pregătite pentru lucru' în condiții 
de noapte — operațiuni care s-au 
și făcut în unitățile agricole din 
multe județe. La teleconferința de 
la minister s-a recomandat ca pe 
tractoare să fie montate în față 
ambele faruri, iar în spate cel pu
țin un far. Pentru semănatul în 
condiții de noapte este necesar ca 
și pe semănătoare să se monteze 
două faruri care să lumineze brăz- 
darele.

Organizarea muncii de noapte 
trebuie să fie însoțită de o atenție 
maximă la funcționarea 
rii, avindu-se grijă să 
funde tuburile, mai ales 
ginale. De asemenea, să 
zuitoare pentru roți, incit să se 
asigure curățirea lor de pămînt. 
Este necesar ca, inainte de lăsarea 
serii, tractoarele care urmează să 
lucreze noaptea să fie verificate 
minuțios și să se înlăture eventua

semăna to- 
nu se în- 
cele mar- 
existe ră-
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lele defecțiuni care au apărut tn 
cursul zilei. In mod deosebit trebuie 
să se verifice starea brăzdarelor, a 
tuburilor de conducere a semințe
lor, a marcatoarelor, precum și cu
plarea semănătorii de tractor.

Pentru ca și pe timp de noapte 
să se poată lucra cu randament 
sporit, specialiștii din unități, ca
drele de conducere trebuie să asi
gure asistența tehnică necesară în 
cîmp, să se îngrijească de aprovi
zionarea cu semințe și combustibil 
la fața locului, pe tarla. Ordinul 
ministerului este ca, pînă la înche
ierea semănatului, nici un specia
list să nu părăsească unitatea a- 
gricolă din care face parte. Ei tre
buie să-și organizeze astfel munca 
încit inginerul șef din cooperativa 
agricolă să asigure asistența teh
nică pe timpul nopții, iar ajutorul 
lui să lucreze ziuă.

în această toamnă munca meca
nizatorilor este grea. De aceea se 
cere ca să li se asigure mîncarea, 
iar celor care lucrează în schimb 
de noapte — ceai cald și echipa
ment corespunzător.

Organele și organizațiile de 
partid sînt chemate să mobilizeze 
și să sprijine pe mecanizatori pen
tru ca aceștia să contribuie cu toată 
priceperea și forța lor de muncă la 
încheierea grabnică a însămînțărilor 
de toamnă. Procedîndu-se astfel, se 
va asigura intensificarea semănatu
lui și executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate.

Reporterii și corespondenții „Scînteii" transmit din județele 
CONSTANȚA, IALOMIȚA și GALAȚI

Bucurii...
simple

puțin „peisaj" 
de lucru...
de muncă pe 
fierului", ma- 

Ionașcu Go-

— Teiul de colo l-am sădit cu 
mina mea. Să am 
aici, lingă bancul

tn cele opt ore 
zi, la „imblinzitul 
trițerul de clasă
moescu, de la Uzina de prelu
crarea maselor plastice din Bu
zău, își odihnește din cind in 
cind privirile pe ramurile copa
cului tlnăr, învăpăiat acum de 
cromatica arămie a toamnei...

— Peste două mii de plopi am 
plantat de jur-imprejurul uzinei, 
o dată cu reconstrucția — imi po
vestea de curind un tehnician de 
la Uzina mecanică navală din 
Galați.

Plopii au crescut mari. Au în
trecut halele. Verdele foșnitor 
aduce din primăvară pină-n 
toamnă răcoare, primenește ae
rul, peisajul de hale cu plopi 
meritind a fi urcat intr-un ta
blou...

— Terenul de aici ? — ne spu
nea Mircea Roșu, de la Grupul 
industrial petrochimic Borzești. 
Pină de curind — fără gazon. 
Fără tufele de trandafiri. Fără 
cei peste 100 de copaci pe care-i 
vedeți. Ce mai : teren pe unde 
a trecut constructorul. Am pus 
mina cu toții și ne-am dăruit a- 
cest părculeț...

Dincolo de aceste daruri — ne
voia statornică de frumos a 
omului orinduirii noastre. Bucu
ria simplă și mare de a înnobila 
prin frumusețe și cea de-a doua 
casă in care a devenit stăpin de 
drept și de fapt : locul de mun
că — izvorul tuturor bucuriilor 
dtirabile.

iile TA’.ĂSACHE

AU REALIZAT PLANUL PE 10 LUNI
IN INDUSTRIE

NEAMȚ
tăți de tricotaje, fire și fibre 
chimice, materiale de construcții 
și altele.

PIATRA NEAMȚ (Corespon
dentul „Scînteii", Ion Manea). — 
Apropiata sărbătoare a sfertu
lui de veac de la proclamarea 
republicii este întîmpinată de 
către colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului 
Neamț cu noi și însemnate suc
cese pe linia traducerii în viață 
a angajamentului privind reali
zarea sarcinilor din actualul 
cincinal în 4 ani și jumătate, 
în cadrul acestor succese se în
scrie și îndeplinirea principali
lor indicatori ai planului pe 
cele zece luni ale anului cu 13 
zile mai devreme. Ca urmare a 
acestui rezultat, pînă la finele 
lunii octombrie se vor produce 
și livra suplimentar 5 500 tone 
țevi din oțel, mașini și utilaje 
pentru industria lemnului în 
valoare de 7 milioane lei. 2 000 
tone îngrășăminte azotoase, 
20 500 tone ciment, 4 000 mc 
cherestea și importante canti-

- ILFOV
li nitâ ți le industriale ale jude

țului Ilfov au realizat planul 
pe 10 luni cu 12 zile mai de
vreme. Se apreciază că oamenii 
muncii din economia județului 
vor putea înscrie în bilanțul pe 
zece luni o producție peste pre
vederi constînd în o motonavă 
de 5 000 tone, 1 500 mc prefabri
cate de beton armat, mobilă în 
valoare de 4,3 milioane lei, 50 
tone vată medicinală, peste 4 OOu 
mp covoare. 1 250 tone zahăr, 
35 000 tone furaje combinate șl 
alte produse. O contribuție de
osebită la obținerea acestor re
zultate aduc Șantierul nava! 
Oltenița, fabricile de nutrețuri 
combinate din Crevedia, Olteni
ța și Giurgiu, fabrica de zahăr 
și întreprinderea do prefabrica
te din beton din Giurgiu și al
tele.

viața internațională

o

o

Drumul fructuos al colaborării româno-belgiene 
(Corespondență din Bruxelles)
Vizita în Uniunea Sovietică a delegației Marii Adu
nări Naționale
Declarația asupra acordării independenței-țărilor și 
popoarelor aflate sub dominația colonială în dezba
terea Adunării Generale a O.N.U.
Noile dimensiuni ale Belgradului (De la corespon
dentul nostru)
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FAPTUL
Conferinței Naționale 
cum este cunoscut, 
de important analizei 
economice.

măsurilor și 
de marele 

In

înțele- 
hotăririlor 

forum al 
directă le-

DIVERS de cunoștințe 
să le permită 
imperativelor 

în etapa ac-

Sacul de sub 
banchetă

nomice" în cadrul emisiunilor stației 
de radioamplificare de la Uzina de 
fibre sintetice de la Săvinești, cu 
care prilej sint dezbătute probleme 
economice importante din viața în
treprinderii. Drept o acțiune intere
santă se anunță și Inițiativa organi
zațiilor de partid din întreprinderile 
din municipiul Birlad de a organiza 
in această lună o suită de dez
bateri sub genericul „Semnificația 
lui 1 la sută". Cu acest prilej, 
cadre de conducere și specialiști 
lămuresc, folosindu-se de exem
ple concrete, desprinse din acti
vitatea fiecărei unități productive, ce

în unități economice învecinate. Să 
fie oare atit de dificilă popularizarea 
unor asemenea preocupări 7 Credem 
că nu ! Faptul că la data anchetei or
ganele județene de partid desfășurau 
o vastă activitate pentru generaliza
rea 
te 
tru 
te
bun argument 
cuvine doar mai 
pentru asemenea inițiative, mai ales 
că, intr-un fel sau altul, ele vizează 
același obiectiv : larga mobilizare a 
oamenilor muncii la intensificarea

inițiativelor valoroase apăru- 
în întrecerea
realizarea

de termen

socialistă pen- 
cincinalului inain- 
constituie cel mai 
in acest sens. Se 
multă preocupare și

multor 
partid 
unități 

din
PE AGENDA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

înainte de intrarea unui tren 
international in stația Timișoara, 
lucrătorul vamal Aurelian Ili
escu a observat sftb bancheta 
unui compartiment un sac de 
voiaj. A întrebat al cui este, dar, 
spre surprinderea sa, nici unui 
din călătorii aflați in vagon... nu 
știa ! în această situație, a tre
cut la inventarierea lucrurilor 
aflate in el. Printre altele, în ba
gajul respectiv au fost găsite 18 
inele de aur cu piatră și alte 244 
obiecte de podoabă, din același 
metal prețios. Greutatea totală a 
bijuteriilor — 450 grame. Valoa
rea — aproximativ 70 000 lei. 
Cine o fi „uitat" această comoară 
in vagon 7 în orice caz, păgu
bașul poate fi sigur că ea a ajuns 
pe miini bune...

Luna și 
dosarul

Există pe lume tot felul de re
corduri. Tudor C. Diaconescu 
din comuna Cernișoara (Vilcea) 
ținea neapărat să mai stabilească 
și el încă unul. Și se pare că a 
reușit. In cele zece luni ale aces
tui an, a dresat 10 dosare la co
misia de judecată, punind pe 
drumuri șl scoțînd de la lucră
rile timpului nu mai puțin de 60 
de gospodari. „De ce există co
misie de judecată in comună ?“ 
— se întreabă el. Și tot el răspun
de : „Să aibă ce judeca 1“ Și. in 
virtutea unui asemenea raționa
ment. vine luna, vine și dosarul. 
11 ajută cineva să-și revizuiască 
această... judecată ?

Cine erau
„vulpile" ?

fer-De la o vreme, la una din 
mele I.A.S. Avicola din Galați 
se înregistrau dispariții masive 
de pui de găină. Să-și fi făcut 
vulpile vreo vizuină prin apro
piere 7 Investigațiile organelor 
de miliție au dus la rezultate si
gure : 40 de pui de găină au fost 
găsiți abandonați intr-un lan de 
porumb, iar alți 78 in curtea lui 
Nicolae M. Micu din comuna 
Vinători. Fuseseră sustrași de la 

jjțermă de către Sandu Gh. Ion 
-și Dinică D. Andreșoiu, ambii 

din comuna Tulucești. Acum, 
atît ei, cit și complicele lor, vor 
suferi consecințele legii.

Documentele 
consacră, așa 
un loc deosebit 
problemelor 
gerea 
adoptate
comuniștilor și, 
gătură cu aceasta, detașarea sar
cinilor concrete ce revin fiecăruia, la 
locul de muncă necesită, in mod 
firesc, din partea tuturor oame
nilor muncii, un nivel 
economice ridicat, care 
pătrunderea esenței 
construcției socialiste
tuală. Ce preocupări există în unită
țile productive pe 
această linie 7 In- 
trebarea am adre- 
sat-o mai 
cadre de 
din unele 
industriale
Capitală și jude
țele Neamț și 
Vaslui.

O primă consta
tare : datorită
răspunderilor ce 
le au, secretarii 
și membrii birou
rilor organizații
lor de partid, de 
tineret și sindicat 
sint chemați să 
dea, cei dinții, 
răspuns și să o- 
fere soluții 
problemele 
confruntă colecti
vele muncitorești. 
Spre a o face în 
deplină cunoștință 
de cauză, într-0 
serie de întreprin
deri s-au organi
zat, pentru aceas
tă categorie de 
activiști, 
speciale, 
să le îmbogățească 
orizontul de cu
noștințe economi- , 
ce. să-i ajute la 
înțelegerea și in
terpretarea corectă 
lor economice. La 
bre sintetice de, la Săvinești, de 
exemplu, unde am întilnit un ase
menea curs pentru secretarii organi
zațiilor de bază, tematica sa era În
dreptată spre cunoașterea profundă 
a pirghiilor economice prin care se 
poate acționa asupra reducerii pre
țului de cost, creșterii productivității 
muncii, scăderii cheltuielilor mate
riale de producție. O acțiune similară 
și-a propus să întreprindă și Comi
tetul de partid al sectorului 8 din 
Capitală pentru secretarii organiza
țiilor de partid din unitățile indus
triale, de proiectare și cercetare. Mai 
mult decit atît, aici se preconizează 
completarea acestor cursuri cu dez
bateri și schimburi de experiență pri
vitoare la metodele politice și orga
nizatorice folosite In activitatea de 
partid pentru stimularea valorificării 
rezervelor interne, in vederea înde
plinirii cincinalului Înainte de ter
men.

în același timp, organele de partid 
au acționat pentru ridicarea nivelu
lui gindirli economice a tuturor oa
menilor muncii. Menționăm In acest 
șens unele modalități interesante, 
cum este crearea unei „Rubrici eco-

la
ce

cursuri 
menite

Eliberați 
scena!

1 La Teatrul de păpuși „Prichin-
I del“ din Alba-Iulia se joacă o 

piesă greu de definit. Pentru că, 
deși a început de foarte multă

I vreme, nici acum nu se știe dacă 
se îndreaptă sau nu spre sfirșit. 
„Montarea" aparține Întreprin
derii de gospodărie comunală și

I locativă Alba-lulia, care, luin- 
du-si rolul in primire, s-a anga-

I jat să execute reparații capitale 
I la clădirea acestei instituții. Lu

crarea trebuia terminată la 31 
| decembrie 1971. Constructorii de 

la I.G.C.L. au ținut insă cu tot 
.' dinadinsul să prelungească „pie

sa". Șl, după stadiul execuției,
1 se pare că și actuala stagiune tot 

lor le aparține. Întrebarea este 
insă : nu se găsește nimeni care 

| să-i determine să elibereze sce- 
. na T

Tur și retur
Nu de mult, pe adresa școlii 

generale nr. 8 din Cluj a sosit 
o invitație, care, după cum vom 
vedea, nu putea rămine neono
rată. Pionierii din Poeni — o 
comună a județului — ii chemau 
pe colegii lor din Cluj să le facă 
o vizită. Și, într-una din zilele 
trecute, ei au sosit la Poeni, unde 
gazdele i-au intimpinat după 
toate normele ospitalității. „To
nul" a fost dat de fanfara care 
i-a așteptat in gară, întilnirea 
fiind continuată de diverse în
treceri sportive, apoi de un car
naval, după care fiecare musafir 
clujean a fost găzduit de către 
un pionier din comună. La ple
care, cuvintul de ordine a fost 
„la revedere". Pentru că în ziua 
de 22 octombrie este rîndul celor 
din Poeni să fie musafiri, iar 
clujenii — gazde. Ospitalitatea va 
fi, fără Îndoială, reciprocă.

Explozia 
de la canton

Intr-una din serile trecute, In 
timp ce se aflau in clădirea can
tonului C.F.R. din comuna Valea 
Mare (Argeș), Viorica Stoica și 
Gh. Stoian ău început să go
lească o butelie cu butan în altă 
butelie improvizată. De prisos 
să mai spunem că o asemenea 
operație este deosebit de riscan
tă. Dacă mai adăugăm insă și 
faptul că ea se efectua în condi
țiile in care focul duduia in soba 
din încăpere, nu e greu de pre
supus ce s-a întîmplat. O explo
zie, in urma căreia s-a declanșat 
un incendiu, soldat cu pagube in 
paloare de circa 13 000 lei. Doar 
printr-o minune cei doi au scă
pat cu viață.

Rubricâ redactată de >
Dumitru TiRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii*

Acțiuni convergente
pentru ridicarea nivelului 
de cunustinte economice

ÎNSEMNĂRI DIN ClTEVA ÎNTREPRINDERI DIN BUCUREȘTI 
Șl JUDEȚELE NEAMȚ Șl VASLUI —

a fenomene- 
Uzina de fi-

partid al uzinei și-a propus să rea
lizeze pe aceste teme o serie de studii 
in secții, ale căror concluzii să fie 
puse apoi cu promptitudine la inde- 
mina propagandiștilor pentru a fi 
utilizate in dezbaterile de la cursuri.

Pe agenda preocupărilor unor co
mitete de partid a fost Înscrisă 
creșterea ponderii cursurilor 
mice in cadrul formelor de 
La Fabrica de rulmenți din 
in circa o treime din totalul 
rilor se studiază probleme ale poli
ticii economice a partidului. Remar
căm acest aspect intrucît nu peste 
tot se acordă atenția cuvenită acestei 

probleme. La u- 
zins „Semănă
toarea" din Capi
tală. de pildă, 
in acest an nu 
funcționează nici 
un curs de stu
diere a politicii 
economice a par
tidului. Este ade
vărat că în în
treprindere s-a 
creat o filială a 
Universității se
rale de marxism
leninism. secția 
economică, dar 
în cadrul ei sint 
cuprinși doar 75 
de cursant! — e- 
vident, mult prea 
puțin fată de cei 
1 300 de cursănți 
citi studiază în 
acest an în cursu
rile de partid de 
aici. Cu atit mai 
mult ni se pate 
necesară crearea 
unor forme de in- 
vățămint cu ca
racter economic 
cu cit angaja
mentul de a de
vansa termenele 
de înfăptuire a 
cincinalului ridi
că și in fata co
lectivului de aici 
ceea ce privește

Și 
econo- 
studiu. 
Birlad, 
cursu-

Simplu sau 
cu danteluță?
MAI MULTE OPINII ȘI O SUGESTIE 
DESPRE MODERNIZAREA SERVICIILOR

LA „NUFĂRUL"

Înseamnă creșterea cu 1 la sută a 
productivității muncii, care sint va
lențele unui procent în acțiunea de 
reducere a consumului de metal, a 
materiilor prime, a combustibilului, 
ce importanță are scăderea prețului 
de cost cu 1 la sută sau micșorarea, 
cu aceeași unitate, a timpului de sta
ționare a mașinilor și utilajelor.

Meritorie ni se pare și preocupa
rea de a conferi o nouă orientare 
cursurilor de reciclare și perfecțio
nare profesională la care sint Înscriși 
in fiecare întreprindere numeroși 
muncitori. Dincolo de temele de pre
gătire strict profesională, mai mult 
ca altădată, in acest an, o parte din 
problematica lor este consacrată a- 
profundării conținutului unor ter
meni și categorii economice, însușirii 
acelor cunoștințe economice cu care 
vin mereu in contact oamenii în ac
tivitatea lor zilnică : productivitatea 
muncii, structura prețului de cost, 
cheltuielile materiale de producție.

Apreciind ca deosebit de valoroase 
aceste acțiuni și inițiative, care în
magazinează eforturi meritorii, ne aș
teptam să intîlnim preocupări simi
lare și în alte întreprinderi din cele 
două județe. Din păcate, asemenea 
acțiuni au rămas nevalorificate chiar

ritmului dezvoltării șl perfecționării 
economiei.

Este un fapt cunoscut că, in spo
rirea bagajului de cunoștințe econo
mice al oamenilor muncii, un rol în
semnat il are învățămîntui de partid 
cu caracter economic. Cum a fost 
organizat acesta în anul de învăță- 
mînt ce s-a deschis de curind ? In
vestigațiile noastre au relevat că or
ganele și organizațiile de partid au 
acordat o deosebită atenție învăță- 
mintului economic de partid, in sen
sul selectării acelor teme ce răspund 
cit mai bine nevoilor și cerințelor de 
la fiecare loc de muncă, cuprinderii 
unui număr cit mai mare de cursant!. 
La uzinele „Electronica" din Ca
pitală, de exemplu, cursanții de 
la cursurile economice vor apro
funda probleme cum ar fi folosirea 
judicioasă a timpului de lucru, utili
zarea rațională a capacităților de pro
ducție, reducerea cheltuielilor mate
riale, intr-un cuvînt, acele probleme 
ce se ridică practic in activitatea de 
producție. în dorința de a conferi un 
caracter concret studiului, de a argu
menta cu date și fapte din fiecare 
secție a întreprinderii problematica 
economică abordată, comitetul de

sarcini sporite in 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor, mai 
buna organizare a muncii. "* 
cuprinderea unui număr cit __
mare de cursanți în cercurile de 
studiu economic ar oferi un ca
dru propice pentru dezbaterea apro
fundată tocmai a acestor probleme 
și conturarea celor mai bune căi de 
soluționare la fiecare loc de muncă.

în însemnările de față am stăruit 
asupra unor preocupări ale organelor 
și organizațiilor de partid pentru ri
dicarea nivelului de cunoștințe eco
nomice ale oamenilor muncii. Desigur, 
acesta nu este un scop in sine. El se 
subordonează unei activități mai vas
te, menite să mijlocească Înțelegerea 
faptului că in orinduirea noastră oa
menii muncii sint proprietarii și pro
ducătorii tuturor bunurilor societății, 
și că trebuie să acționeze în orice 
situație ea buni gospodari. Concluziile 
acestei anchete invită la un efort 
sporit și în acest sens, atit in cadrul 
învățămintului de partid, cit și in alte 
forme ale muncii politice de masă.

Or, 
mai

Silviu ACHIM 
Dan CUCU

însămînfarea griului la cooperativa agricolă „6 Martie”, județul Tulcea Foto : M. Cioe

— Am aici opt cearșafuri, șase 
fețe de pernă, patru cămăși...

— Ușurel, ușurel. Să o luăm de 
la capăt. Ziceați că aveți opt cear
șafuri. Din care ? De o persoană ? 
De două 7 Cu danteluță. fără dan- 
teluță 7 Cu colțuri, fără colțuri 7 
Cu broderie, fără broderie 7 De pat 
sau de plapumă 7

— Dar ce importanță are de care 
cearșafuri sint 7

— Are. Sint tarife diferite pentru 
fiecare. Mai departe. Pernele de 
care sint 7 Puișori sau mari 7 Dar 
cămășile 7 Sint cu minecă lungă, cu 
minecă scurtă, cu buzunare apli
cate 7

Acestor Întrebări atit de amă
nunțite. clientul (ați ghicit, proba
bil, că este un client care și-a adus 
rufele pentru spălat la „Nufărul") 
a fost nevoit să le dea răspunsuri 
la fel de amănunțite. In acest timp, 
in spatelă celui Întrebat se aflau 
alți 10—15 cetățeni care așteptau să 
le vină rindul, încărcați cu geaman
tane, sacoșe sau legături pline cu 
rufe. De obicei, dialogul de mai sus 
— ori altul, asemănător — este În
soțit de etalarea, în văzul publicu
lui, piesă cu piesă, a rufelor pe 
care le-ai adus la spălat. Rufe care 
sint aduse la spălat tocmai pentru că, 
firesc, nu sint ...prea curate, Te-nro- 
șești, te-nverzești, dar te consolezi la 
gindul că fiecăruia ii va veni rindul 
să „prezinte" lenjeria familiei. E un 
„spectacol" cam jenant, atit pentru 
cetățenii care aglomerează unitatea, 
cit și pentru luczătoarea de la „Nu
fărul".

Situația nu este doar ridicolă. Gin- 
diți-vă și cit timp durează operația 
de Înregistrare pe hirtia respectivă 
a fiecărui obiect in parte, trecerea 
in dreptul lui a tarifului, apoi cal
cularea totalului. S-a calculat că 
cetățeanul pierde, uneori, pentru 
predarea și scoaterea rufelor de la 
unitățile „Nufărului" chiar și trei 
ore. Constatarea este de-a dreptul pa
radoxală : vrei să faci economie de 
timp și de efort incredințind 
„Nufărului" spălatul rufelor, si te 
trezești că n-ai realizat mare lucru. 
De ce 7

în primul rind. din cauza număru
lui prea mare de tarife. După cum 
ne informează tovarășul Măricel 
Avram, șeful serviciului de resort 
din întreprinderea amintită, există 
72 de tarife pentfu curățat și 111 
perțțru spălat (!!). Cum s-a ajuns la 
asemenea cifre 7 Pentru același 
obiect s-au stabilit mai multe tarife. 
Iată' elteva exemple : la cearșafuri 
sint 8 tarife, la fete de pernă — 4, 
la fețe de masă — 4 la costume băr
bătești — 5, la bluze — 4 ș.a.m.d. 
Funcționara de la centrul de primire 
trebuie să examineze cu atenție fie
care obiect, pentru a-i stabili tari
ful, după care se așterne serios la 
scris, de vreme ce trebuie să treacă 
in chitanță o mie și unul de detalii. 
Si asta, se înțelege, durează.

— într-adevăr. sint cam multe ta
rife, recunoaște și tovarășul M. A.- 
vram. Noi. adică intreprinderea, sin- 
tem pentru simplificarea lor.

— Atunci, Întrebăm, de ce nu le 
simplificați 7

— Pentru că indicațiile forului tu
telar (Direcția generală a industriei 
locale din municipiul București — 
n.n.) ne Îndrumă în sens contrar : 
«pre diversificarea tarifelor. Apar 
obiecte noi și flecare trebuie să aibă 
tariful lui...

— De ce 7
— Ca să nu avem discuții cu ce

tățenii.
în realitate, efectul este contrariu : 

„diversificarea" (axn fi preferat o di
versificare a serviciilor, nu a tarife
lor de ia „Nufărul" — n.n) mai mult 
incurcă decit descurcă lucrurile, in 
relațiile cu publicul. Se nasc, adesea, 
discuții în legătură cu încadrarea 
unui obiect, in funcție de dimensiu
ne, de compoziția firelor etc., discu
ții ce nu ajung, totdeauna, la liman. 
Deunăzi, in centrul de pe Calea Gri» 
viței se iscase o controversă între 
lucrătoare și un cetățean, care adu
sese o carpetă la curățat : ba că e de 
iută, ba că e de lină ; cum o ex
pertiză de laborator nu este posibi
lă. a invinș punctul de vedere al 
„Nufărului".

Faptele pledează, deci, pentru sim
plificarea sistemului de tarife și, in 
general, pentru o Îmbunătățire a 
lucrului cu publicul, in sensul 
introducerii unui tempo mai ra
pid care să ducă, realmente, ia 
economisirea timpului. In unele țări, 
de pildă, cetățeanul primește un să
culeț, în care pune obiectele aduse 
la spălat, scutind asistența de „spec
tacolul" de care pomeneam la înce
put, totul fiind taxat după greuta
te. Acesta este doar un sistem din 
multiplele ce s-ar putea experimenta, 
dacă ar fi cit de cit interes. L-am în
trebat pe inginerul șef al întreprin
derii dacă știe de vreo intenție in 
acest sens, dacă sistemul cu săcule
țul și kilogramul nu s-ar putea *- 
dopta și la „Nufărul".

— Poate peste... ani, dar acum 
nu, ne răspunde dinsul, invo- 
cind drept argument taptul că. prin
tre cei un milion și jumătate de 
clienți, pot exista unii care să pretin
dă (la înapoierea lucrurilor) că au 
predat altele mai bune sau chiar 
noi (?!).

Din păcate, pot exista și asemenea 
cazuri. Dar nu putem accepta ideea 
că din pricina citorva cetățeni pro
cesul de modernizare a servirii popu
lației, intr-un sector de larg interes, 
trebuie oprit în loc.

— Si, apoi, nici publicul nu ar fi 
de acord cu un alt sistem, caută aă 
ne convingă inginerul șef.

— De unde știți 7 l-ați cerut vreo
dată părerea 7
- Nu !
In cei nouă ani de existentă, „Nu

fărul" nu a întreprins nici un son
daj al opiniei numerosului public pe 
care ii servește, îpcit a vorbi în 
numele acestui Public este cel pu
țin riscant. Consiliul popular al mu
nicipiului dispune de un laborator de 
sociologie urbană care, pe bază de 
contract. întreprinde asemenea in
vestigații. Dar „Nufărul" nu i-a soli
citat serviciile. Nici direcția generală 
de resort, din cadrul consiliului 
popular municipal, nu a dat îndru
mări in această privință, mulțumin- 
du-se să transmită Întreprinderii in
dicatorii de plan și, prin diferite de
cizii. să contribuie la „diversificarea" 
tarifelor. Nădăjduim că sesizările și 
sugestiile expuse in aceste rînduri 
vor atenționa pe factorii de resort și 
că se vor întreprinde măsurile ne
cesare modernizării și diversificării 
serviciilor pe care „Nufărul" le pune 
la dispoziția populației. Și nu peste 
ani, ci mai curind. Poate chiar in 
acest an !

Rodlca ȘERBAN

LA ÎNSĂMlNȚAREA GRIULUI
Crește numărul 

hectarelor însămînțate

' CONSTANȚA

în județul Constanța, în 
anii precedenți, la această 
dată, semănatul putea fi 
considerat Încheiat. Acum, 
datorită condițiilor clima
tice deosebite, din cele 
peste 120 000 ha pe care și 
le-au propus agricultorii 
județului să le cultive cu 
grîu au fost însămin- 
țate aproape jumătate. 
Lucrind cu o viteză 
de 12 800 ha în decurs de 
24 ore, in 10 zile se va 
încheia întreaga cămpahie 
de insămînțări. „Secretul” 
acestei viteze zilnice spo
rite, aproape dublă față de 
anii anteriori, constă în 
generalizarea lucrului in 
schimbul I prelungit și a 
schimbului II in aproape 
toate unitățile agricole din 
județ. Raidul nostru, e- 
fectuat pe timpul nopții in 
citeva unități agricole, a 
reliefat aspecte demne de 
reținut și evidențiat

Sintem la S.M.A. Doro- 
banțu, in plină noapte. 
Tractoriștii din schimbul I 
se odihnesc. Schimbul II 
lucrează. îl intîlnim pe 
directorul stațiunii, tov. ing, 
Nelu Malcev, care ne spu
ne : „Condițiile mai grele 
din timpul nopții ne-au de
terminat să repartizăm pe 
cei mai buni tractoriști in 
acest schimb pentru ca

parametrii calitativi să 
nu difere cu nimic de 
cei ai lucrărilor execu
tate In timpul zilei". în 
cadrul secției de meca
nizare a agriculturii Doro- 
banțu, 60 de tractoare 
lucrează -in schimbul I 
prelungit (între orele 5— 
22), iar 10 tractoare au asi
gurat și schimbul II de 
noapte.

tn timpul nopții l-am ln- 
tllnit pe inginerul-șef Gâzi 
Murvet. de ta cooperativa 
agricolă Dorobanțu. in mij
locul celor 4 tractoriști cu 
care lucrează. „In patru 
ZUe și patru nopți am dat 
„gata" 300 hectare cu griu 
— spunea el. S-au lucrat și 
17 ore in continuu cind vre
mea a permis. Am asigurat 
masă caldă tn cimp pentru 
toți cei care lucrează. Care 
sint căi mai buni tracto
riști 7 — am întrebat Toți 
patru, fără excepție. Ca 
unul toți : Dumitru Mol- 
doveanu. Gheorghe Crețu. 
Nicolae Silișteanu si Ion 
Filote".

Pe timpurile cooperati
vei agricole M. Kogălnicea- 
nu zărim două lu
mini. De 15 ani tractorist. 
Stefan Stoica își minuia cu 
pricepere tractorul pe ur
mele marcatorului luminat

de proiectoare puternice. 
Pe platforma semănătorii, 
cooperatorul Ion Sticlaru 
urmărea distribuția semin
țelor în tuburi, respectarea 
adincimii de semănat. Iii 
spatele agregatului de se
mănat. două proiectoare 
suplimentare, la fel de pu
ternice ca in față, aveau 
concentrată lumina asupra 
semănătorii pentru a da po
sibilitate omului de pe 
platformă să urmărească 
desfășurarea lucrării.

Am fi vrut să intitulăm 
această anchetă-reportaj 
„Nopțile bărbaților", ale 
celor peste 700 tractoriști 
care, infruntind greută
țile vremii, asigură ogoa
relor dobrogene mers con
tinuu la semănat. Greșeam. 
O femeie, cu o ținută deo
sebită, ne-a impresionat. 
Președinta Ana Vornicu 
de la cooperativa agrico
lă din Tirgușor. Grijulie, 
supraveghea munca de 
noapte in cimp. se îngri
jea, precum o mamă bună, 
ca tractoriștii să aibă in 
afară de semințe și hrana 
necesară.

— Să nu credeți că se
mănatul noaptea diferă de 
cel din zi decit prin dife
rența sursei de lumină, ne 
spune ing. Traian Mora-

ru. director tehnic ta trus
tul S.M.A. Noi ne pregă
tim de mai mult timp pen
tru extinderea schimburi
lor prin infifnțarea unor 
echipe speciale de întreți
nere a tractoarelor, un fel 
de „tractor service", eli- 
berind tractoristul de o- 
bligația reparării tracto
rului care îi răpea foarte 
mult timp. Am devenit 
mai flexibili in acest fel 
cu mișcarea tractoriștilor 
și a tractoarelor. De ase
menea, am asigurat apro
vizionarea cu materiale ne
cesare semănatului. Nu 
scăpăm din vedere nici 
problema asistenței teh
nice și controlul execută
rii lucrărilor. Dar contro
lul cel mai sigur este con
știința proprie a fiecărui 
tractorist.

Am părăsit meleagurile 
dobrogene scriindu-ne pri
ma impresie completă pe 
coperta carnetului de re
porter... Culorile estom
pate ale nopții de toamnă 
nu umbresc cu nimic vo
ința de fier a oamenilor 
care, in lupta lor cu tim
pul, fac tot posibilul ca 
griul să ajungă in patul 
său hibernal cu bine.

Ștefan DORGOȘAN

IALOMIȚA Mecanizatorii
dau dovezi de hărnicie

în aceste zile, agricultorii ialo- 
mlțeni muncesc de zor la insămln- 
țat și recoltat. Obiectivul primor
dial il constituie grăbirea insămin- 
țărilor. Pentru reducerea la jumă
tate a perioadei de semănat, biroul 
comitetului județean de partid a 
stabilit ca In secțiile de mecani
zare să se lucreze in două schim
buri. Datorită organizării exempla
re, numeroase unități agricole au 
reușit să insămînțeze suprafețe în
semnate. Bunăoară, cooperativele 
agricole din raza stațiunii de me
canizare Făcăieni au semănat 2 700 
ha de griu. Fetești — 2 000 ha. 
Borcea — 1 500 ha. Jegălia — 1 300 
ha etc. Lucrind fără intreruoere, 
în 24 de ore mecanizatorii de Ia 
S.M.A. Balaciu au tnsămînțat 410 
ha. „Pămintul este moale, ploaia de 
sîmbătă a întrerupt lucrul, dar se- 
mănătorile sint pregătite, echipate

pentru noapte. Cum va tnflori 
cimpul, intrăm în brazdă cu toate 
forțele", ne asigură ing. Constantin 
Ghiosa, directorul stațiunii. De la 
o zi la alta ritmul insămînțatului 
înregistrează salturi spectaculoase. 
Marți, întreprinderile agricole de 
stat din județ au semănat 1 500 ha 
de griu. iar de miercuri viteza zil
nică a crescut la 2 500 ha. într-o 
singură zi, mecanizatorii de ta 
I.A.S. „Drumul Subțire" au semă
nat 170 ha. urmînd ca pină dimi
neața această suprafață să crească 
cu încă 100 ha. „Dispunem de su
ficiente resurse ca să insămintăm 
suplimentar și in aceste condiții 
2 000 ha griu" —■ ne spune ing. 
Gheorghe Ciolănescu, directorul 
trustului județean I.A.S.

Este aproape de miezul nopții, 
cimpul freamătă de duduitul trac
toarelor. La cooperativa agricolă

Grivița. 12 tractoare cu discuri pre
gătesc terenul pentru a doua zi. La 
capul locului așteaptă semănăto- 
rile. La Miloșești, Smirna și Tra
ian, unde pămintul este mai zvîri- 
tat, se însămințează de zor. Tn 
cimp se află 30 de grape cu discuri 
și 22 de semănători. Discutăm cu 
tovarășul Trif Melinton. directorul 
S.M.A. Grivița, care ne spu
ne : „Acum se hotărăște soar
ta viitoarei recolte de griu. 
De aceea, vom face totul ca pină 
dimineață să insămintăm ultima 
palmă de loc".

De la un cap ta altul al jude
țului, toată suflarea satelor a răs
puns la înflăcăratul apel al comi
tetului județean de partid de a 
grăbi lucrările de recoltare și se
mănat.

Lucian CIUBOTAR”! 
corespondentul „Scînteii"

GALAȚI

Pină în seara zilei de 18 octom
brie, în județul Galați se însămin- 
țaseră 58 370 hectare din cele 79 650 
ha prevăzute a se cultiva cu griu. 
Numeroase cooperative agricole — 
Cudalbi. Viile, Foltești. Corod, Fir- 
țănești, Cuza Vodă. Tămăoani, Tu
dor Vladimirescu și altele au termi
nat sau sint pe cale de a încheia 
semănatul griului. Aceste rezultate 
se datoresc și organizării lucrului

Tot mai repede
pe timpul nopții, atît la pregătirea 
terenului, cit și ta semănat. Astfel, 
din totalul de 2 900 de tractoare, 
1 800 lucrează in schimburi prelun
gite și pe timpul nopții. Ca urmare, 
in ultimele două zile, viteza zilnică 
planificată a fost depășită substan
țial. Dacă In ziua de 16 octombrie, 
pe totalul județului s-au însămînțat 
3 800 ha. in zilele de 17 și 18 oc
tombrie suprafețele insămințate cu

griu au fost de 6 700 și, respectiv, 
8 635 ha, față de 5 500 ha cit era 
viteza zilnică planificată. Lucrătorii 
de pe ogoarele județului Galați sint 
hotăriți ca. lucrind ziua si noaptea, 
in cursul zilei de duminică. 22 oc
tombrie. să încheie insămînțatul 
griului pe întreaga suprafață pla
nificată.

Tudorel OAVCFA
corespondentul „Scînteii”
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Piața Obor ; Și cei mici, viitori cumpărători, au părerile lor I

Șantierul Teatrului Național: Acest edificiu trebuie să fie la înălțimea 
menirii sale l

în ciuda condițiilor climaterice 
nefavorabile din această toamnă, 
prin eforturile depuse de lucrătorii 
ogoarelor, care au fost ajutați de 
oameni ai muncii de la orașe, de 
tineretul studios, de militari, strân
gerea recoltei de legume și fructe 
s-a desfășurat în mod normal. Me
rită, de asemenea, subliniată contri
buția adusă de mii și mii de bucu- 
reșteni care, prin muncă patriotică, 
și-au adus aportul la sortarea și 
însilozarea unor mari cantități 
produse de sezon.

O a doua constatare este aceea 
desfacerea produselor s-a 
tățit substanțial, au fost 
forme moderne, a sporit 
bil numărul produselor 
late, al semipreparatelor.

Toate acestea sînt urmarea 
rectă a grijii permanente a condu
cerii partidului și statului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal. 
Sarcina trasată de secretarul gene
ral al partidului Ministerului Co
merțului Interior, consiliilor popu
lare de a asigura buna gospodă
rire a fondului de mărfuri, des
facerea în condiții corespunzătoare 
de igienă și deservire a bunu
rilor de consum, întărirea contro
lului asiupra unităților comerciale, 
satisfacerea Ia nivel tot mai inalt 
a nevoilor și cerințelor oamenilor 
muncii se materializează in fapte.

Concret, ce arată aceste fapte.
Piața „Dorobanți", prima unita

te vizitată la cele dinții ceasuri ale 
dimineții, este apreciată de cumpă
rători. Numai ieri se puseseră în vîn- 
zare aici circa 12 tone de cartofi, 5 
de ceapă, 4 de varză și alte însem
nate cantități de legume și 
fructe. Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu printre cetățenii aflați 
după cumpărături este întimpina- 
tă cu aplauze.

— Să ne trăiești, tovarășe Ceaușescu! 
— se auzeau voci din mulțime. Ne 
bucurăm că ați venit din nou în 
mijlocul nostru.

In fața standurilor cu produse a- 
groalimentare, secretarul general 
al partidului se întreține cu nume
roase gospodine care și-au exprimat 
satisfacția pentru modul cum se des
fășoară aprovizionarea, pentru va
rietatea și buna calitate a produse
lor. Gospodinele Ioana Nedelcu și 
Maria Banu au ținut să mulțumeas- 

Nicolae Ceaușescu 
mereu

că
îmbună- 

introduse 
considera- 
preamba-

di-

Piața Unirii: In fața machetei se recomandă să se studieze amplasarea 
cit mai judicioasă a pieței de produse agroalimentare

că tovarășului 
pentru faptul că 
locul poporului.

— Dacă știam 
,.tăzi în piață, luam un buchet 
jlori, spune una dintre ele. Vă ru- 
Jgăm să primiți însă florile dragostei 
“ce vă purtăm.

La centrul de piine, apoi la cel de 
carne, secretarul generai al partidu
lui stă de vorbă cu vînzătorii, in- 
teresîndu-se de calitatea produse
lor. Responsabilul pieței, Gheor- 
ghe Gheorghiu, arată, printre alte
le, că pentru mai buna aproviziona
re a acestei piețe, destul de aglome
rată, s-au luat o serie de măsuri in 
colaborare cu furnizorii și, la su
gestia cumpărătorilor, s-au între
prins acțiuni pentru aprovizionarea 
ritmică în tot timpul zilei.

Și la piața „7 Noiembrie", aceeași 
paletă multicoloră a roadelor toam
nei. In mijlocul unor cumpărători 
care-1 înconjoară pe tovarășul 
Ceaușescu se discută despre modul 
cum este aprovizionată piața. A- 
poi se vizitează hala de carne. Se 
constată aici lipsa cărnii de pasăre.

— De ce această situație ? în
treabă secretarul general al parti
dului.

Se dau explicații că a existat carne 
de pasăre în primele ore ale dimi
neții.

— Aceasta nu este o justificare — 
subliniază tovarășul Ceaușescu. Tre
buie ca aprovizionarea să se facă 
ritmic, să se cunoască bine necesi
tățile și, pe această bază, să existe 
stocurile necesare tot timpul, și în
deosebi la orele cele mai solicitate.

La secția de brânzeturi și mezeluri 
din apropiere, secretarul general al 
partidului arată în discuția cu ca
drele de conducere din comerț că se

este în mij-
că vă întilnim as- 

de

Impune prezența unui sortiment mal 
bogat de preparate din carne.

Următorul popas — la piața „1 
Mai". în sectorul de legume și 
fructe se descărcaseră de dimi
neață cîteva camioane de cartofi a- 
duși în cursul nopții din împrejuri
mile Brașovului. Apreciind 
acestora, secretarul general 
dului se interesează de 
luate pentru aprovizionarea 
a populației cu acest produs de bază 
in alimentația curentă, precum și in 
legătură cu alte produse, îndeosebi 
varză, roșii, ardei și fructe.

In piața „Ilie Pintilie", unul din 
marile centre de aprovizionare a 
populației bucureștene, era de ase
menea o animație deosebită. Cum
părătorii se opreau în fața tonetelor 
comerțului de stat, solicitînd măr
furile de care aveau nevoie.

In cadrul discuțiilor, unele gospo
dine arată că ................
țios așteptînd 
turile.

— Ba lipsesc 
după marfă.

Tovarășul Ceaușescu dă indicații 
reprezentanților comerțului din sec
tor, ca și cadrelor de conducere de 
la municipiu să ia toate măsurile 
pentru aprovizionarea ritmică și re
partizarea rațională a mărfurilor după 
necesități.

Se vizitează standurile de desfacere 
ale • producătorilor diirecți. Și aici 
mărfuri din abundență, cu prețurile 
afișate vizibil. •• Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește in dreptul unor 
vînzători — cooperatori din comunele 
din apropierea Capitalei sau din albe 
județe ale țării.

— Cum a fost producția anul aces
ta ? întreabă secretarul general al 
partidului pe cooperatorul Mihai Io- 
sifescu din comuna Voinești, județul 
Dîmbovița.

— A fost bună, tovarășe Ceaușescu, 
și, din surplusul nostru, aducem șl 
pe piață pentru aprovizionarea popu
lației de la orașe, răspunde acesta.

Printre producătorii aflați ia acea 
oră în piața „Ilie Pintilie" se aflau și 
unii din comuna Cornetu, județul 
Ilfov, comună greu afectată de furia 
apelor din toamna aceasta. Amintin- 
du-și cu bucurie de vizita recentă a 
tovarășului Ceaușescu, cooperatorul 
Constantin Radu arăta că o serie de 
greutăți cauzate de inundații au fost 
înlăturate, cooperatorii sînt pe punc
tul de a termina recoltarea produ
selor de toamnă și lucrează cu toate 
forțele la însămințări.

— Am simțit încă o dată sprijinul 
partidului și statului, al dumnea
voastră personal, tovarășe Ceaușescu. 
Și, pe cit ne stă în puteri, venim și 
noi în ajutorul tovarășilor noștri de 
la oraș, ajutindu-i să se aprovizio
neze cu cele ce au trebuință.

...Piața „Amzei". Acest loc princi
pal de desfacere a produselor agro-. 
alimentare din centrul Bucureștiului 
este reconstruit în întregime. Au fost 
amenajate standuri din beton, acope
rite, unde produsele sînt expuse în 
cele mai bune condiții. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitează aici cele 
trei magazine moderne pentru desfa
cerea produselor agroalimentare, 
deschise nu de mult, la parterul unui 
bloc de locuințe. Apoi, la magazinul 
„Neptun" din apropiere, specializat în 
desfacerea peștelui oceanic, secretarul 
general al partidului este informat 
că, in general, în magazinele bucureș
tene se desfac în prezent cantități 
mult mai mari de pește și conserve 
din pește, care se bucură de aprecie
rea cumpărătorilor.

Conducătorul partidului și statului 
apreciază modul de organizare a pie
ței, preocuparea organelor locale de 
partid și de stat pentru buna aprovi
zionare, pentru condițiile în care sînt 
deserviți cetățenii.

In piața „Obor", cea mai mare din 
Capitală, atît la magazinele, cit și la 
standurile organizațiilor comerciale de 
stat, ale întreprinderilor agricole, a- 
sociațiilor intercooperatiste, precum și 
la producătorii individuali, se găseau 
produse în cantități mari. Cetățeni 
din toate cartierele Capitalei se aflau 
la orele dimineții de ieri în piața 
„Obor", unde zilnic se desfac aproxi-

mai pierd timp pre- 
să-și facă cumpără-

vinzătorli, ba sînt duși

mativ 40 vagoane de legume și 12 va
goane de fructe.

Se vizitează halele de legume și 
fructe, unitățile pentru desfacerea 
cărnii. .Remarcind grija gospodarilor 
Capitalei pentru aprovizionarea ritmi
că a pieței, tovarășul Ceaușescu re
comandă să se acorde o mai mare 
atenție folosirii judicioase a spațiului, 
extinderii metodelor moderne, pentru 
a se economisi timpul cumpărătorilor. 
Pe platoul în aer liber, secretarul ge
neral al partidului stă de vorbă cu 
numeroși cetățeni, cu vînzători, cu ță
rani cooperatori. Ion Musceleanu din 
Dobroești, Dumitru Ispas din Vidra, 
Toma Stănescu din Valea Dra
gului, Voicu Tudor din Dobreni 
îl informează despre realizările 
din cooperativele in care lucrează, 
arătind că stringerea recoltei este pe 
terminate, că se lucrează intens la 
semănat. Cooperatoarea Rada Peiu îl 
îmbrățișează cu căldură pe tovarășul 
Ceaușescu, îi spune :

— Să trăiești mulți ani cu sănă
tate, maică I Tare ești om bun. 
De-al nostru, din popor ! Bătrîna se 
fotografiază alături de tovarășul 
Ceaușescu.

construiască peste 15 000 apartamen
te. Anual, subliniază directorul in
stitutului „Proiect" București. Con
stantin Pîslărașu, urmează a fi date 
în folosință oamenilor muncii. înce- 
pind din 1973, aproximativ 3 000 a- 
partamente în blocuri cu 10 pînă la 
22 etaje. în paralel, urmează a se 
construi noi spații comerciale, insti
tuții social-culturale. Se subliniază 
că aici va fi creată o puternică bază 
de agrement prin amenajarea lacu
rilor Pantelimon și Cernica. permi- 
țindu-se descongestionarea zonei de 
agrement din nordul Capitalei. Schița 
de sistematizare a cartierului Pante
limon prevfede, de asemenea, moder
nizarea șoselei cu același nume, care 
va deveni o arteră principală de ie
șire din București spre 
Mării Negre.

Secretarul general al 
lui, apreciind concepția 
lor 
rea

litoralul

parti du- 
arhitecți- 

cu privire la moderniza-
acestei principale zone in

dustriale a Bucureștiului, indică
folosirea rațională a spațiilor, eșalo
narea treptată a construcțiilor pen
tru o mai mare eficientă în dome
niul investițiilor. Totodată, arată că

că ar fi necesară 
pentru manipu-

odată, părerea 
mai multă grijă 
larea lor, astfel ca in magazin să 
ajungă numai confecții bine călcate, 
cu un aspect plăcut.

Cu prilejul vizitei prin magazin se 
discută și despre noile forme de de
servire a populației folosite cu suc
ces. Se arată că pentru bucureșteni 
mărfurile cu volum mare sint expe
diate la domiciliu cu mijloacele pro
prii ale magazinului. La fel și cum
părătorii din provincie se bucură de 
atenția magazinului, care, Ia cerere, 
le expediază mărfurile, tot cu mij
loace proprii, de la raft la gară sau 
aeroport.

Secretara comitetului de partid in
formează pe oaspeți că in atenția 
conducerii magazinului, a organizației 
de partid se află studierea sesizări
lor și propunerilor din condicile de 
sugestii și reclamații, rezolvarea lor 
cu operativitate. Se subliniază Insă 
că, deși s-au făcut pași înainte In ce 
privește deservirea, mai există încă 
rezerve nevalorificate. Trebuie avute 
în vedere cultivarea unei atitudini ire
proșabile a vînzătoriior în raporturile

MOW
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Piața Obor : Flori proaspete, flori dăruite cu bucurie conducătorului iubit

pentru a se economisi timpul cumpărătorilor

In piața „Pantelimon", o dată cu 
constatarea că și aici aprovizionarea 
este bună, tovarășul Ceaușescu re
marcă :

— Sînt condiții pentru construirea 
unor noi standuri, pentru mai buna 
amenajare a pieței, evitîndu-se risi
pirea unităților.

Edilii orașului informează cu acest 
prilej pe secretarul general al parti
dului că în majoritatea piețelor Ca
pitalei sînt în curs de efectuare ase
menea lucrări, astfel incit pînă la 
sfirș.itul anului și în 1973 capacită
țile de depozitare și de desfacere vor 
fi cu mult mai mari.

— Să ne trăiți, tovarășe Nicolae 
CeaușeScu, vă mulțumim că vă aflați 
din nou printre noi !, spune pensio
narul Ion Antal. Vă mulțumim pentru 
grija ce o purtați oamenilor din car
tierul 
țiilor 
multe 
nesc.

Cu . .
piețele din sectorul III al Capitalei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se opreș
te pe Șoseaua Pantelimon la spitalul 
și policlinica „23 August", date, nu de 
mult, în folosință. Moderna clădire, 
ridicată într-un timp record — 11 
luni — și prin contribuția activă a 
populației și a cadrelor sanitare, adă
postește un spital cu 700 paturi și o 
policlinică de mare capacitate.

La sosirea în această unitate spi
talicească, întregul personal medical 
a venit în intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aplaudînd și ova- 
ționînd.

Adresîndu-se secretarului general 
al partidului în numele celor peste 
13 000 constructori de mașini de la 
uzinele „,23 August" și al altor oameni 
ai muncii din cartier, directorul ge
neral al uzinelor, Alexandru Roșu, 
mulțumește pentru această impor
tantă realizare construită la 
punerea muncitorilor, 
lor și inginerilor de la 
August"

nostru, unde in urma indica- 
dumneavoastră s-au înfăptuit 

lucrări de larg interes cetățe-

prilejul vizitei întreprinse în

Să se asigure o mai buna organizare a muncii,

pro- 
tehnicieni- 

uzinele „23 
în adunarea generală a 

oamenilor muncii, la care a partici
pat și tovarășul Ceaușescu. Indicațiile 
date atunci de conducătorul par
tidului și statului, care este și ale
sul cetățenilor din această 
cumscripție electorală in 
Adunare Națională, s-au ___ „
tuit. Directorul spitalului, dr. Ale
xandru Iorgulescu, invită 
peți să viziteze spitalul dotat cu 
secții clinice de boli interne, chirur
gie, ginecologie, obstetrică, materni
tate, neurologie. pediatrie, terapie 
intensivă. Se subliniază că la con
strucția noii unități s-a urmărit o 
mai rațională utilizare a personalu
lui medical — cadrele din spital a- 
cordind consultații și in policlinică, 
în acest fel. populația nu va mai fi 
purtată pe drumuri, de la o verigă 
medicală la alta, ci va fi consultată 
de același medic in snital și policli
nică, bolnavului întocmindu-i-se o 
singură fișă medicală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe constructori, cadrele medi
cale prezente, urindu-le succes in ac
tivitatea lor.

Tot cu prilejul vizitei la spitalul 
„23 August", tovarășului Ceaușescu i 
se prezintă schița de sistematizare 
a cartierului Pantelimon. unde în pe
rioada 1973—1978 urmează să se

este necesar să se creeze adevărate 
artere comerciale și nu numai maga
zine izolate, pentru a da mai multă 
personalitate cartierului și a veni, in 
același timp, în sprijinul zecilor de 
mii de locuitori ai săi. De asemenea, 
tovarășul Ceaușescu cere gospo
darilor Capitalei să se preocupe mai 
intens de extinderea rețelei de spă
lătorii, de bloc sau 
blocuri.

Pe traseul vizitei, 
partid și de stat se 
menea, in piețele __ ___ ___
„Traian". In Piața Unirii se vizitea
ză marele magazin deschis în ajun, 
în vechea clădire a halei. Pe apro
ximativ 3 000 mp sînt expuse vîn- 
zării, prin sistemul autoservirii, atît 
produse agroalimentare, cit și in
dustriale. i Cumpărătorul își alege 
după gust și preferințe mărfurile 
necesare, făcînd plata operativ, la 
una din cele 
zinului. Este 
comerț care 
de eficientă.
de vînzare prin autoservire a per
mis magazinului să realizeze din 
prima zi a funcționării vînzări de 
800 000 lei.

Cu prilejul vizitei în Piața Unirii, 
arhitectul-șef al Capitalei, Tiberiu 
Ricci, prezintă secretarului general 
al partidului și alte aspecte ale 
modernizării acestei părți a pitalei. . . -
tă că 
tea amplasării aici a pieței 
produse agroalimentare, care 
prezent funcționează în condiții 
corespunzătoare în zona unde a 
mutată.

în continuare se vizitează unul din 
cele mai mari magazine universale 
ale Capitalei, „Victoria". Aici vin 
zilnic 80 000 cumpărători. Pentru a 
da o imagine cit mai fidelă a dimen
siunilor acestui magazin este sufi
cient să arătăm că sub firma sa stau 
la dispoziția cumpărătorului 50 de 
magazine intr-unui 
30 000 de sortimente 
furi se desfac de

pe centre de
conducătorii de 
opresc, de ase- 
„23 August" și

24 de case ale maga- 
o metodă modernă de 
s-a dovedit deosebit 
Se arată că sistemul

Ca-
Tovarășul Ceaușescu ara- 

trcbuie studiată posibilita- 
de 
în 

ne- 
fost

Peste 
mâr-

i cir- 
Marea 
îhfăp-

pe oas- 
dotat

singur, 
de 
dimineață 

pînă seara. Noua scară rulantă cu 
care a fost dotat magazinul înlesnește 
cetățenilor accesul rapid între parter 
și etajul al IlI-lea. însoțiți de secre
tara comitetului de partid, Georgeta 
Pană, oaspeții vizitează mai înitîi ra
ioanele cu produse electrotehnice de 
la parter, apoi cele de stofe de la 
etaj.

In discuția avută cu vinzătorti An
ton Dăscălescu și Ion Petroșel, secre
tarul generai al partidului se in
teresează de calitatea stofelor, re- 
comandind diversificarea produc
ției, lărgirea gamei de culori, 
o mai mare atenție finisajului. 
Conducerea magazinului are datoria 
să atragă atenția fabricilor producă
toare asupra acestor carențe, să ceară 
stofe care să răspundă exigențelor 
sporite ale cumpărătorilor.

Și la sectorul de încălțăminte, unde 
sînt expuse produse ale fabricilor 
„Dîmbovița" din București și „Clu
jeana" din Cluj, se apreciază varie
tatea modelelor, insistindu-se asupra 
calității.

Un mare număr de cetățeni se află 
la raionul de confecții. In discuția cu 
tovarășul Ceaușescu ei arată că sînt 
satisfăcuți de linia modern i a aces
tora, de stofa folosită, exprimind, tot-

cu cumpărătorii, eliminarea unor ve
rigi care îngreuiază operativitatea.

înconjurat cu multă dragoste de 
miile de cumpărători aflați la acea 
oră în magazin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează urări de sănă
tate și fericire.

In încheierea vizitei, tovarășul • 
Nicolae Ceaușescu se oprește la noua ‘ 
clădire a Teatrului Național din 
București, aflată înțr-un stadiu final 
de construcție.

Intre secretarul general al partidu-' 
lui și edilii orașului, proiectanți și - 
constructori are loc o discuție cu pri- * 
vire la necesitatea urgentării lucrări- ț 
lor și executarea în cele mai bune 
condiții a finisajului acestui mare a- ’ 
șezămînt de cultură al Capitalei. Par- : 
ticipă la schimbul de opinii directorul 
Teatrului Național „Ion Luca Cara- < 
giale", artistul poporului Radu Beli- \ 
gan, șeful proiectului — arh. Horia 
Maieu, arhitectul șef al Capitalei, Ti
beriu Ricci.

Tovarășul Ceaușescu arată, totodată,; 
că în holul principal trebuie ampla- ' 
sate sculpturi, opere de artă de o i 
mare valoare artistică, iar pentru or- • 
namentarea fațadei să fie definitivat ■ 
cit mai repede proiectul amplei fresce.

Se discută cu acest prilej și proiec
tul de sistematizare a Pieței Univer-; 
sității.

— Este bine să se construiască aici 
un mare magazin universal, cu 3 sau t 
4 niveluri, al cărui stil arhitectonic să 
se încadreze armonios in ansamolul 
format de Universitate, de clădirea 
Ministerului Agriculturii și Spitalul 
Coițea.

Recapitulînd fiecare moment al vi- 
zitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, începută la primele ore 
ale dimineții și încheiată la amiază, , 
Se desprinde in mod limpede con
cluzia că și de această dată prezența 
conducătorului partidului și statului , 
în unități comerciale și social-cultu
rale a constituit un puternic factor ' 
dinamizator pentru noi acțiuni me- 
nite să asigure îmbunătățirea în con
tinuare a aprovizionării populației, a 
asistenței medicale, să grăbească în
scrierea în patrimoniul spiritual al 
Capitalei a unui important lăcaș de • 
cultură — noul Teatru Național. Vi
zita a prilejuit, totodată, un ajutor 
la fața locului, dat cu promptitudi- <- 
ne edililor bucureșteni și organiza- r 
torilor comerțului în scopul ridicării " 
la parametri tot mai inalți a activi
tății în aceste domenii. Chiar succint 
prezentate în cadrul acestui reportaj 
— prin intermediul textului și ima- 

dialogul secretarului ge- ' 
partidului , cu 

emoționant 
prețuirea 

față de

ginilor 
neral 
nii 
tea, 
lor
Ceaușescu, sentimentele lor 
recunoștință pentru nSoposita grijă 
a conducătorului partidului și statu
lui pentru condițiile de v.ața ale 
poporului, receptivitatea sa la cu- * 
vintul oamenilor cu care se consultă 
permanent. O sinteză a acestor legă 
turi de nezdruncinat o reprezintă 
cuvintele rostite cu bucurie și entu
ziasm, pretutindeni, de miile și miile 
de cetățeni : „Ceaușescu și poporul !"

Ion MĂttGlNEANU 
Mircea S. 1ON3SCU 

Foto : Anghel Pasat 
Ion Dumitru

al 
reflectă 
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Spirit selectiv
în receptarea valorilor

culturii universale
Trăim intr-un secol în care prin 

cercetările lor oamenii de știință con
tribuie la ..lărgirea" unui cosmos al 
realității fizice cunoscute ; tot astfel, 
gînditorii, literații și artiștii multi
plică și lărgesc perspectivele noastre 
asupra universului uman. Ceea ce a- 
vem mai valoros in literatura și arta 
acestor timpuri participă la o ase
menea explorare a lumii, la o lărgi
re a orizonturilor. Desigur că. inain- 
te de toate, creația originală a scrii
torilor și artiștilor noștri trebuie să 
ne mijlocească această deschidere 
spre univers. Esențială este, in acest 
sens, legătura 
temporană. cu 
zilele noastre, 
riență directă 
cită prin operele mari ale trecutului. 
Unul dintre cele mai importante pro
cese care s-au desfășurat și continuă 
să se desfășoare în cultura română 
este acela al valorificării moștenirii 
culturale. îndeosebi in ultimii ani au 
fost puse în circulație, după criterii 
științifice, filtrate cu ajutorul spiri
tului critic, operele de seamă ale îna
intașilor.

Un fapt tot atît de însemnat pe
trecut pe tărim cultural este deschi
derea — nu mai puțin critic valoriza
toare — spre un larg interes al li
terelor și artelor. O activă politică 
a traducerilor, ca și înmulțirea stu
diilor critic-istorice au făcut să pu
tem afirma azi că marile valori ale 
culturii universale n-au rămas străi
ne. necunoscute conștiinței literar-ar- 
tistice românești din zilele noastre.

De primă însemnătate este pen
tru această conștiință întrebarea : 
eum ne raportăm la aceste valori ? 
O condiție prealabilă, esențială, a 
oricărui contact fecund cu valorile li
teraturii sau artei universale este lip
sa oricărui complex de inferiorita
te față de acestea. Avem o litera
tură bogată și diversă, bine reprezen
tată in toate genurile și modalitățile, 
avind un trecut ce-șf revelează ne
contenit alte și alte comori, mereu 
alte fețe încă nedealuns explorate. 
O literatură contemporană în plină 
efervescentă creatoare ne îngăduie 
să nu mai căutăm cu dinadinsul — 
ca generațiile trecute — o „sincroni
zare" docilă cu contemporaneitatea 
universală, ci să fim cu adevărat 
sincroni cu realitățile lumii moder
ne. De aceea, repet, prețuind la jus-

lor cu realitatea con- 
experfența omului din 
Dar la această expe- 
se adaugă alta, mijlo-

ta lor valoare creațiile literaturii și 
artei universale, din trecut ca și din 
prezent, ne situăm fată de ele In 
poziția acelora care, la rîndul lor, au 
contribuit și contribuie prin opera 
lor la sporirea acestor valori. Sin- 
tem participant egali la îmbogățirea 
unui tezaur al culturii și nici un 
sentiment de subordonare nu tre
buie să afecteze desfășurarea ela
nului nostru creator. Așadar, nici un 
complex de inferioritate în raport cu 
valorile culturii universale. Care sint 
acestea si cum pot fi ele asimilate 
de organismul viu al culturii națio
nale 7 Fără să încercăm o clasificare.

puncte de vedere

putem vorbi despre operele „clasi
ce" ale literaturii și despre 
derne".

înainte de toate se cere 
lecția clasicilor. Niciodată 
tul culturii noastre n-am avut o pe
rioadă în care să se fi urmărit mai 
sistematic răspîndirea marilor opere 
ale clasicilor literaturii universale 
decit in anii noștri. Ediții integrale 
sau parțiale, colecții de traduceri, ca 
și studiile aferente, oferă unui pu
blic larg cunoașterea autorilor și a 
celor mai de seamă opere. De la Ho
mer, prin tragicii greci, pînă la ma
rii prozatori și poeți ai secolului tre
cut, o sumă a literaturii universale 
ne stă la îndemînă în bune tălmă
ciri românești. Să amintim unele 
din realizările cele mai recente : o 
superbă ediție a Operelor minore 
ale lui Dante, marea serie a „Ope
relor" lui Dostoievski, colecția ce 
se îmbogățește mereu a tstoricilor 
antichității și atîtea altele. Pentru 
întîia oară avem un Homer complet 
(prin traducerea „minorelor" homeri
ce). Avem mai multe versiuni alea- 
celeiasi capodopere : Hamlet, Faust 
ori Divina comedie. Studiile istori
ce. critice s-au înmulțit și ele. De 
curînd a apărut Literatura latină de 
Jean Bayet. Marele congres „Ovi- 
dianum", care s-a ținut recent în țara 
noastră, a fost salutat printr-o vastă 
monografie Ovidiu — Omul și Poe-

cele ..mo-
asimilată 
în trecu-

la aniversarea
„celui mai autentic trubadur"
Sînt poeți asupra cărora trecerea 

timpului nu gravează atributele peri
sabilității, ci dimpotrivă, le păstrează 
timbrul mereu distinct, le conferă re
liefuri odinioară nebănuite. Pe astfel 
de structuri lirice de excepție, critica 
se poate dovedi, așa cum postula M. 
Ralea, o perpetuă „creatoare" de noi 
puncte de vedere. Sint insă și poeți — 
și epigramiștii fac parte din rindurile 
acestora — al căror lirism direct sin
tetizează într-o expresie fericită ade
văruri rezultate din contemplarea u- 
nor realități aflate în zona obștească 
de observație. In astfel de circumstan
țe bunul simț comun își revendică 
drept ale 
concluziile 
destinîndu-le 
nei circulații fol
clorice în cadrul 
căreia numele 

. autorilor dispar 
într-un fertil a- 
nonimat Dar 
scrisul lor este 
integrat codului 
etic al colectivi
tății. Este și ca
zul „celui mai 
autentic truba
dur* al nostru, 
mentorul „Sburătorului" , __
cinat Pavelescu. La prima vedere s-ar 
părea că din producția madrigalistu- 
lui delicat și plin de vervă ce făcea 
pe vremuri vogă, electrizind Întru
nirile și șezătorile literare, n-au mai 
rămas decit citeva acorduri senti
mentale de romanță : „Iți mal aduci 
aminte. Doamnă ? / Era tirziu și era 
toamnă / Șl frunzele se-nfiorau / Și 
tremurau in vintul serii / Ca niște 
fluturi chinuiți / Din țările durerii" — 
și faima unor grațioase împunsături 
de floretă epigramistică. în realitate, 
pdetul e mai prezent decit se presu
pune, destule romanțe și epigrame 
de-ale lui fiind cintate și recitate și 
azi, fără a li se mal cunoaște auto
rul. Și totuși, chiar biografia lui Cin- 
cinat nu este neinteresantă, nu e o- 
colită de un anume halo poetic.

Spiritualul ironist s-a născut la 20 
octombrie 1872 la Milcov, in fostul 
județ Rîmnicu-Sărat, într-o familie 
ale cărei posibilități materiale îi vor 
asigura însușirea unei alese culturi ; 
va fi îndrumat, după moda vre
mii, spre studiile juridice, totalmente 
nepotrivite cu sensibilitatea lui de ar
tist. începută Ia 27 de ani, în 1899, 
cariera de magistrat il va purta, etern 
peregrin, prin tirguri somnolente, la 
Marginea, Brăila, Corabia, Neamț, 
Rm. Sărat, Snagov, Slănic-Prahova, 
Sinaia, Fundeni, Frunzănești, Con
stanța. Ca judecător, poetul veșnic 
distrat și boem a rămas de pomină ; 
la Piatra Neamț își comunica sentin
țele telefonic, la Sinaia împărțea 
dreptatea sub coroana largă a unui 
nuc matusalemlc. In pofida felului 
original in care erau comunicate, 
verdictele sale izvorau dintr-o con
știință umanistă, erau drepte, și asta 
nu convenea superiorilor săi ce 
l-ar fi vrut un instrument energic și 
orb de reprimare a celor mulți. De 
aici desele mutări disciplinare prin 
margini de țară. Poetul șe va confesa 
odată :
Cinstit c-o 
sub robă o 
de cod".

După un 
primește sarcina oficială de a 
ziarul propagandistic 
franco-roumain"),
desstitulrea scriitorului din magistra
tură, deoarece catrenele lui acidulate 
nu ocoliseră moralitatea vulnerabilă 
a „augustei suverane", poetul își va

sale 
lor, 
u-

șir
Fixat în cele din 
ei ii scrie unui 

zile înaintea

ARTISTIC Al ANULUI
„EVENIMENTUL

Spectacolele Operei Române SPUNE INIMIOARĂ,

SPUNE"
de Elly ROMAN

lui Văcărescu pentru păs
trarea și creșterea graiului 
românesc, pentru cinstirea 
patriei este însușită de cei 
ce se află în preajma sa, 
devine cauză a vieții lor. 
Este o calitate a spectaco
lului aceea de a fi asigurat 
— prin măsură, prin natu
ralețea interpretării — co
municarea cu spectatorul, 
de a fi sugerat, fără osten
tație. perenitatea u-
nor asemenea idealuri. 
Devine astfel pe deplin 
plauzibilă cutezanța cărtu
rarului patriot Văcărescu 
de a-1 înfrunta pe domnul 
țării, Moruzzi. Cauza pe 
care o apăra Văcărescu era 
însuși graiul românesc, 
creșterea limbii românești. 
Iar pentru o asemenea 
cauză merita ca lupta să fie 
dusă cu orice preț.

Desigur, argumentele ope
retei in favoarea mesajului 
patriotic și politic pe care 
ni-1 transmite sint circum
scrise și unor situații și 
stări care, în mod firesc, nu 
se pot sustrage, in totalita- , 
te, convenționalismului pe 
care il reclamă rigorile 
constructive ale genului. 
Mai apar, pe ici pe colo, si 
unele stingăcii de portreti
zare, unele scăderi de ten
siune dramatică sau conce
sii făcute facilului, cozeriei 
naive, care in ciuda destin
derii, a deconectării vizate, 
creează discontinuități in 
dialogul impus de proble
matica principală a lucră
rii.

Fără a ne referi la deta
lii de realizare scenică și 
muzicală — aceste aspecte 
au făcut deja obiectul unor 
intervenții critice — remarc 
cu deosebire partitura sem
nată de Elly Roman, factura 
melodioasă, de largă accesi
bilitate a muzicii de calitate 
in care atmosfera de epocă 
este sugerată cu discreție, 
precum și debutul de 
bun augur al regizorului 
George Zaharescu de la O- 
pera din Iași pe scena o- 
peretei și al pictorului sce
nograf George Doroșenco. 
Și, fie și numai în treacăt, 
vom aminti pe lingă con
tribuția adusă de Cornel 
Rusu, interpretul lui Ienă
chiță Văcărescu, pregnanța 
cu care Ștefi Pirvulescu 
(Maria), Lucia Roic (Zoe), 
Viorica Verbițchi (Bălașa), 
Vally Niculescu (Pitulicea), 
Constanta Cîmpeanu (Eca- 
terina), Iancu Groza (Mo
ruzzi), Silviu Gurău (Ianu- 
Ifs), Toni Bulacici (Luis),. 
Virgil Bojescu (Mărinaș) 
și-au interpretat rolurile, 
ilustrîndu-se ca personali
tăți actoricești distincte, cu 
remarcabile resurse. Distri
buirea in roluri de întindere 
a unor artiști mai puțin fo
losiți aduce dovezi nu numai 
asupra oportunității acestei 
măsuri ci și asupra resurse
lor actoricești de care dis
pune opereta. După cum 
inițiativa întineririi orches
trei s-a dovedit binevenită. 
Sint toate acestea cîteva 
din realitățile pe care le 
propune, azi, opereta, evi
dențiate de noi din dorința 
unui îndemn la mai bine.

Oricum, socotind că reve
niri ale autorilor pentru 
perfectarea din mers a ope
rei lor sînt oricind posibile, 
avind in vedere experiența 
confruntării cu publicul, 
consemnăm ca deosebit de 
valoroasă inițiativa Teatru
lui de stat de operetă bucu- 
reștean de a înscrie în re
pertoriul său o nouă lucrare 
originală, care vine prin 
valoarea și semnificațiile 
sale să definească însuși ro
lul spectacolului românesc 
de operetă în contextul ce
rințelor culturii 
zicale actuale : 
conștiințelor și 
rea sufletească 
prin cultivarea 
înaltă valoare emoțională și 
umanist patriotică.

Un reviriment așteptat 
al spectacolului de operetă 
românesc impune existența 
unei creații originale in 
măsură să oglindească pro
blematica complexă pe care 
o oferă tradițiile de luptă 
pentru libertate și dreptate, 
pentru afirmarea și conso
lidarea ființei naționale a 
poporului român precum și, 
mai cu seamă, istoria con
temporană a României so
cialiste. Faptele de creație 
care răspund unor aseme
nea deziderate reprezintă, 
firesc, momente de satis
facție ; cu atit mai mult 
cind supun atenției noastre 
criteriile fundamentale ce 
trebuie să ne călăuzească 
în aprecierea valorică a 
fenomenului creației muzi
cale, ca, de altfeî, a crea
ției artistice in general.

Iată pentru ce premiera 
operetei „SPUNE INI
MIOARA, SPUNE" de Elly 
Roman pe un libret de Vio
rica Ârghirescu și Radu 
Costăchescu, care a avut 
loc recent pe scena Teatru
lui de stat de operetă din 
București, se impune, cred, 
în primul rind sub rapor
tul semnificațiilor tematicii 
ei social-culturale, al mesa
jului de patriotisnt pe care 
îl transmite. Spectacolul 
cu care opereta bucu
reșteană își inaugurează 
stagiunea merită întrea
ga noastră atenție. Iniția
tive creatoare, cum este 
cea de față, strădania de 
a desprinde din paginile 
de pilduitoare semnifica
ții ale trecutului momen
te cu adinei rezonante in 
conștiința contemporană 
se cer receptate cu căldu
ră și puse 
valoare. In 
tor criterii 
rindurile ce 
ror rațiune

o filă a istoriei căreia i-au 
fost proprii puternice con
flicte sociale și naționale 
generate de asuprirea fana
riotă și de angrenajul unor 
interese dominatoare din 
interior. Este meritul auto
rilor de a fi imaginat, por
nind de la datele realității, 
un conflict complex, cel 
mai adesea plauzibil, de a 
fi integrat firesc replica și 
cintecul de amplă rezo
nanță patriotică in desfășu
rarea spectacolului. Pe 
lingă figura dominantă a 
lui Ienăchiță, interpretat 
cu talent, cu un ușor iden
tificabil simt al măsurii, 
beneficiind de prestanța 
scenică a lui Cornel Rusu, 
se imnun — prin pregnanta 
portretizării, făcută cu sim
plitate și cel mai adesea 
cu siguranță — personaje 
ca Dudescu și Maria, ani
mate de aceeași sacră dra
goste fată de tară și de 
limba românească. în con
trast. gîndite fără îngroșări 
schematice, trec prin sce
nă domnitorul Moruzzi sau 
sluga sa credincioasă Tanu- 
lis, dominați de ambiția de 
a stăpini cu orice preț, 
surzi la voința poporului.

tul de Nicolae Lascu. Toate acestea 
nu sint decit cîteva cazuri exemplare 
dintr-o serie mult mai bogată de o- 
pere. Dar numai numărul acestora, și 
nici chiar calitatea traducerilor ori a 
studiilor nu conferă deplina sa va
loare culturală tezaurului „clasic" pe 
care ni-1 apropiem. Pentru ca acesta 
să fie cu adevărat asimilat, el tre
buie receptat din perspectiva pro
priei noastre culturi, cu antenele 
propriei noastre experiențe, a viziu
nii despre lume care ne aparține. 
Lecția clasicilor nu este doar una 
estetică sau de strict meșteșug lite
rar. Marii scriitori ai literaturii uni
versale sint exemplari, firește, pe 
plan artistic, dar și pe un plan mai 
larg al valorilor umane. Or. aceste 
valori se cer confruntate cu propria 
noastră ordine și ierarhie a valori
lor. Astfel, de pildă, asimilarea o- 
perei unui mare scriitor, subiect al 
atitor controverse critice, cum a fost 
Dostoievski, nu se poate efectua de
cit prin mijlocirea unei experiențe 
literare și de viată pe care ne-o o- 
feră existenta noastră. O asemenea 
metodă de asimilare prin utilizarea 
unei perspective ce aparține culturii 
române apare în studiile — nume
roase — care i-au fost dedicate in 
timpul din urmă marelui scriitor.

Cu atît mai atent — atent critic — 
trebuie să fie procesul de receptare 
a operelor literaturii Și artei uni
versale contemporane, 
care nu a funcționat 
discernământul ______
epoca modernă, chiar secolul 
tru, nu mai 
le mai vechi.
ei. Se vorbește tot mai mult despre 
clasicii secolului XX. Si acești „con- 
sacrați", ca și alții a căror operă este 
subiectul celor mai aprige controver
se. merită să fie cunoscuti. iar edi
turile noastre oferă traducerii ope
rele lor, ca și studiile închinate lor. 
Tot ce e mai reprezentativ în li
teratura secolului nostru și-a găsit 
sau urmează să-și găsească in vii
torul apropiat locul în planurile edi
toriale. în colecții cum sint : „Roma
nul secolului XX" sau „Cele mai 
frumoase poezii", sau „Studii* și 
„Eseuri" ale Editurii „Univers". Mai 
mult chiar decit în cazul clasicilor, 
interpretarea .critică a acestor opere 
se cere lucid calificată. Mari seisme 
istorice ale secolului nostru, care au 
tulburat sufletul contemporan, au a- 
fectat numeroase din creațiile lite- 
raților și artiștilor. Valorile pe care 
ni Ie transmit aceștia sînt diverse, 
inegale. De aceea sint absolut nece
sare o serie de disocieri critice în, 
legătură cu aceste opere ; disocieri 
care nu au însoțit întotdeauna o- 
perele traduse ; mai mult chiar, do
rința de a fi „la zi" a dus la tra
ducerea unor cărți din literatura oc
cidentală fără o valoare deosebită, 
promovînd căutări artistice infruc
tuoase. Trebuie să se cîntărească ra
portul valorilor, mesajul uman al o- 
perelor. Căci lectura unei cărți în
seamnă o luare de atitudine. Aceas
tă atitudine pe care o luăm fată de 
operele literaturii universale derivă 
din propria noastră poziție în uni
versul valorilor, din concepția noas
tră 
cu 
cel
un 
terar-artistice, cu cit el însuși par
ticipă Ia construirea propriului nos
tru edificiu cultural socialist. Snobis
mul, cosmopolitismul 8-au strecurat 
uneori datorită lipsei de criterii, de 
discernămînt, absentei unei poziții și 
unor principii ferme în problemele 
culturale. Scriitorii, criticii, editori), 
toti oamenii cuvîntului sint chemați 
să-și manifeste în acest proces al 
receptării și asimilării valorilor cul
turii universale capacitatea selecti
vă. Nici o operă mimată, preluată in 
virtutea unei mode, adoptată fără 
discernămînt critic, nu poate să de
vină o parte integrantă a culturii po
porului nostru care construiește so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată. Numai acelea care sint a- 
lese. filtrate apropiate prin prisma 
filozofică, estetică a propriei noastre 
viziuni marxiste despre lume și via
tă vor fi cu adevărat ale noastre, 
vor fertiliza propria noastră creație 
și vor contribui Ia lărgirea universu
lui nostru spiritual.

Este un principiu de mare, de vi
tală importantă pentru edificarea 
noii noastre culturi socialiste.

domeniu în 
întotdeauna 

necesar. Desigur, 
1 nos- 

puțin decit epoci- 
iși are „clasicii*
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Cele trei spectacole cu 
„Trubadurul" 
prezentate de 
Operei din București 
fost unanim apreciate 
critica de specialitate 
momente de culme 
festivalului „Dimitria" 
la Salonic. Sala Teatrului 
Greciei dă Nord, pe care 
a evoluat ansamblul ro
mân. a fost în cele trei 
seri, practic, neîncăpătoa
re pentru cei care au ți
nut să asiste la spectacole, 
atrași de ren urn ele Operei 
bucureștene și al unor ar
tiști ca Nicolae Herlea, 
Elena Cernei, Cornel Sta- 
vru, Octav Enigărescu, 
Magda lanculescu.

„Ar fi prea puțin să 
spun că sînt entuziasmat, 
ne. declara compozitorul 
Nicolaos Astrinidis. direc
torul orchestrei filarmo
nice din Salonic. „Cople
șit" este poate un termen 
mai potrivit pentru emo
țiile ce le-am trăit în a- 
ceste seri. Ml-e greu să 
vorbesc de vreun anume 
solist pentru că toti au 
dovedit înalte calități". 
Interlocutorul a apreciat, 
de asemenea, unitatea ar
tistică a ansamblului Ope
rei bucureștene. „Soliștii, 
corul, orchestra, costume
le. decorul s-au închegat 
perfect, evoluția spectaco
lului oferind imaginea 
desăvtrșirii".

La rîndul său, presa din

de Verdi 
colectivul 

au 
de 
ca 

ale 
de

Salonic consideră că spec
tacolele oferite de Opera 
Română au constituit 
„evenimentul artistic al 
anului". „Rareori pot fi vă
suțe in această zonă a Eu
ropei acțiuni artistice de o 
asemenea frumusețe, scrie 
ziarul „Makedonia". Ar
tiștii români au cîștigat 
pentru ei și pentru (ara 
lor admirație și noi prie
teni. Opera din București, 
continuă ziarul, ne-a în
fățișat „Trubadurul" lui 
Verdi în toată monumen
talitatea sa. Spectatorii au 
trăit cu răsuflarea tăiată 
fiecare clipă a acestor 
splendide seri. Este un 
colectiv de o înaltă (inută 
artistică". In ce-i privește 
pe soliști, aceștia, scrie 
ziarul, „s-au întrecut pe ei 
insist". „Elena Cernei, cîn- 
tăreață de clasă superioa
ră și cu o prezentă sceni
că uluitoare, ne-a trans
mis întreaga ardoare a e- 
roinei sale dificile. Vocea 
ei degaiată si fină a cu
cerit publicul. Nicolae 
Herlea a fost copleșitor". 
„Makedonia" apreciază că 
Opera Română a cucerit 
publicul din Salonic, care 
la rîndul lui este îndrep
tățit să acorde artiștilor 
români aprecierile cele 
mai înalte.

Al. CAMPEANU 
Salonic AL OPMI

„ROMANIA - FILM" prezintă

ZIL E
FILMULUI SOVIETIC
Intre 23—29 octombrie, la cinematograful 

Capitol din Capitală

oct. IMBLINZIREA FOCULUI (spectacol 
de gală)
A VENIT UN SOLDAT DE PE FRONT 
TINERII
IN TRECERE PRIN MOSCOVA 
EGOR BUL1C1OV AtLȚH 
SFÎRȘITUL L1UBAV1N1LOR 
LEGENDA LUI RUSTAM

la dorințele lui firești. în
tre care lupta pentru păs
trarea școlii de limbă ro
mânească dobindește sem
nificații deosebite.

Sint implicate, firește. — 
fără acestea opereta n-ar 
mai fi operetă — și unele 
conflicte secundare, de or
din psihologic, sentimental, 
care colorează amuzant țe
sătura dramatică a su
biectului. Notabilă ni s-a 
părut preocuparea auto
rilor de a crea în jurul 
ideilor personajului princi
pal o aderență de generozi
tate patriotică menită să 
sugereze atitudinea de soli
daritate a tuturor acelora 
care. în epocă, s-au mani
festat ca exponenți ai gin
dirii progresiste.

într-un asemenea context, 
versurile celui ce a fost 
until din înaintașii liricii 
noastre găsesc ecou profund 
la spectatori. „Intr-o gră
dină", „Spune inimioară, 
spune", „Tu ești puișor ca
nar" ș.a. își află echivalen
țe melodice sau recitative 
de autentică emoție. După 
cum evoluția unuia din 
personajele izbutite ale ope
retei, Bălașa, ne va evoca 
prin replică și atitudine 
scenică vodevilurile lui A- 
lecsandri (ca în reușitul cu
plat al Bălașei despre viața 
la curtea lui Moruzzi). A- 
dăugînd satirizarea — în 
octave diverse, nuanțate — 
a obiceiurilor levantine, a 
corupției și ipocriziei celor 
rupți de țară și de popor, 
a tentațiilor franțuzite (a- 
mintind de scrisul unui 
Facca), precum și scenele 
de un viguros umor popu
lar vom afirma unul din a- 
devărurile acestui specta
col — acela că, fără a se 
sustrage rigorilor genului, 
opereta „Spune inimioară, 
spune" se distinge prin do
rința Împlinită a autorilor 
săi de a evoca nu numai o 
personalitate fascinantă, 
cum a fost Ienăchiță Vă
cărescu, ci și de a surprin
de starea de spirit, realită
țile unei epoci in care lupta 
pentru afirmarea culturii și 
limbii naționale devenise 
ideal al unor largi 
sociale, program de 
tentă, sursă a unor 
și fapte de avîntat
tism. Pledoaria fierbinte a

pe deplin în 
temeiul aces- 
se înscriu și 
urmează, a că- 

__r___  este aceea de
a sublinia un succes cert 
al operetei noastre. Evo- 
cind prin mijloace șpeci- 
fice genului, deci de lar
gă accesibilitate, un mo
ment semnificativ din is
toria noastră de la finele 
veacului al XVIII-lea, 
noua premieră originală a 
operetei aduce mărturii 
expresive, emoționante, a- 
supra dăruirii cu care a 
fost slujită ideea de conti
nuitate a culturii româ
nești, respectul față de va
lorile spirituale ale po
porului, față de promotorii 
culturii naționale. Căci, le- 
năchiță Văcățescu — per- 
spnajpl principal al poli 
crteatîi' lan-sate de opere
ta bucureșteană — este a- 
cea personalitate, astăzi 
aureolată de legendă, care 
se ridică la dimensiuni 
simbolice prin voința cu 
care — sintetizînd aspi
rații seculare — afirmă, 
intr-un context istoric po
trivnic, încrederea in via
bilitatea și capacitatea de 
afirmare a culturii româ
nești. Poet, filolog și om 
politic, premergător stră
lucit al poeziei naționale 
iar prin Gramatica sa pre
cursor al științei lingvis
tice românești. Ienăchiță 
Văcărescu ni se înfățișea
ză in contemporaneitate 
drept un cărturar patriot, 
o pildă de devota
ment și abnegație fată de 
înălțătoarele idealuri ale 
gindirii și creativității u- 
mane. Crezul sâu artistic 
și patriotic exprimat în 
versurile devenite celebre 
„Urmașilor mei Văcărești 
/ Las vouă moștenire / 
Creșterea limbii românești 
/ Și-a patriei cinstire" a 
rămas ca un îndemn insu- 
fletitor pentru generațiile 
ce au urmat, ca o mărturie 
vie asupra idealurilor pa
triotice care i-au însuflețit 
pe cei mai de seamă oa
meni ai patriei.

Avind în centrul acțiunii 
sale figura luminoasă a lui 
Ienăchiță Văcârescu, ope
reta „Spune inimioară, spu
ne" rememorează, din per
spectiva contemporaneității.
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relua, mai tirziu, interminabilul 
al transferurilor, 
urmă la Brașov, 
prieten cu puține __ __
morții : „Eu mă plictisesc departe 
de voi și de centru. Atmosfera 
devine tot mai apăsătoare... Voi veni 
desigur să mor in București". Moare 
în 1934 și este irunormîntat la cimi
tirul Bellu.

Versuri, 
urma lui 
de Poezii 
Epigrame . _ ... . .
teva secvențe, din nefericire inegale 
valoric, dintr-o producție desigur mai 

abundentă. Alte 
versuri trebuie 
căutate în pagi
nile unor revis
te ca : „Literato
rul". „Sămănă- 
torul", „Viata li
terară și artisti
că". „Convorbiri 
critice", „Lucea
fărul" ș.a., dar 
ele nu-i modi
fică esențial pro
filul liric. Epi- 
talamurile, ma- 

drigalurile, liedurile sint ca și 
autorul, amestecă inventivitatea 
verbală cu „sentimentalismul tru- 
badurese și verva epi gramatică", 
descriu „volute de fluiditate (E. Lo- 
vinescu) simple, distins superficiale. 
La atingere, cristalul lor formal nu 
naște sunete lăuntrice grave. Un suav 
simț naturistic înfiorează de pildă 
cu accente panteiste această „PRI
MĂVARA" : „Și toată seva primăve
rii, / Prin mine vraja și-o propagă. / 
Sub caldul ei, așa de dragă / Mi-e 
pacea limpede a serii. I Și fiecare fi- 
bră-n mine / Mai tinăr și mai viu 
tresaltă... / Pricep latenta simfonie / 
A firelor de iarbă'naită / Pe care 
vintul le mlădie / Și le sărută și. !e-a- 
pleacă / Cind spre pădure vrea să 
treacă*. Discipol al Iui Macedonski, 
Cincinat Pavelescu stăpinește arta de 
a logodi spontan cuvintele in stihuri 
eufonice, poezia lui avind, așa cum 
observa G. Câlinescu, „tonul solemn 
de festival, orgoliul de a se abandona 
cadențelor".

Adevărata faimă i-o procură însă 
scriitorului epigramele, in care disti
lează veninul superior al unei ironii 
bonome. Epigramistul are o viziune 
simpatetică, privește complice spre 
victimele sale, nu e deci un moralist 
acrit, mereu gata să țintească in
dexul acuzator spre păcătoși. Ca și 
Marțial. Cincinat ar fi putut spune : 
„Aceasta este limita pe care au știut 
s-o păstreze cărțile mele : să cruțe 
persoanele, să vorbească despre 
vicii". Ironia sa este urbană. învălui
toare. înțepătura e ades dezamorsată 
prin prealabile explicații amabile. 
Epigramistul știe să-și gradeze efec
tele ce culminează cu „poanta" sa
vuroasă. Orizontul investigat de el e 
larg. Versificatorii pletoși și pleto
rici, fumurile nobiliare ale unor ipo- 
chimene dintr-o lume revolută, lo
goreea și senilitatea senatorilor din 
„maturul corp", obtuzitatea unor ma
gistrat! ranchiunoși, scribii agramați, 
întreținutii unor Venere in etate, ca
lomniatorii sînt înfăsurați in chihlim
barul unei ironii acide. Catrenele lui 
au astfel valoarea unor documente de 
epocă.

La 100 de ani de la naștere, scriito
rul merită — credem — favoarea unui 
volum care să-i inmănuncheze poe
ziile și epigramele.

Ioan ADAM

materialist-dialectlcă. Ea se cere 
atît mai elaborat critică cu cit 
care receptează este mai puțin 
simplu lector al operelor Ii-

tipărite, au rămas de pe 
puține. Un volum elegant 
(1911) și un opuscul de 
(apărut. în 1925) rețin ci-

100 DE ANI DE LA
NAȘTEREA LUI 

CINCINAT PAVELESCU

cum îl numea 
pe Cin-

Nicolae BALOTĂ

1MBL1NZ1REA FOCVLVl
Producțle a studioului Mosfilm. Scenariul șt 
regia > Daniil Hrabrovlțki. Cu: Kiril La
vrov, Ada Rogovțeva, Andrei Popov, Igor 
Vladimirov, Zinovi Gerdt, Igor Gorbacev. 
Film distins la Karlovy Vary — 1972 cu 
MARELE PREMIU șl MENȚIUNE SPECIALĂ 

' UN1ATEC

pături 
exis- 

gesturi 
patrlo-

noastre mu- 
înnobilarea 

perfecționa- 
a oamenilor 
ideilor de

Vaslle DONOSE

,Am colindat întreaga tară. / 
leafă de aprod. / Purtind 
ghitară / Și-o inimă in loc

interludiu parizian (cind 
edita 

„Le courrier 
sfîrșit trist prin
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cinema
a Logodnica frumosului dragon : 
CENTRAL — 9,1S; 11.30: 13,4S; 18; 
13,18: 20,30.
• Llubov larovaia : LUMINA — 
16; 18.15; 20,30.
a Nevăzut, necunoscut t LUMINA
— 0; 11,15; 13,30.
• Anonimul venețlan : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
—■ 4268); 20,15 (seria de bilete — 
4209), SCALA — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.30: 21, CAPITOL — 9,30; 11.45: 
14; 16.15; 18,30; 20,45.
a Drum tn penumbră ; MELODIA
— 9; 11,15; 13,30: 16: 18.15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11.15; 13.30; 16; 1845; 
20,30.
• Marca hoinăreală : FEROVIAR
— 8,45; 11: 13,15; 15,45; 18.15: 20,30, 
EXCELSIOR — 8,45: 11,15: 13.45: 16; 
18,30; 21. MODERN — 8.30; 11! 
13.30: 16: 18.30: 21.
a Fuga e sănătoasă : BUCUREȘTI
— 8,45: 11; 13.30: 16; 18.30: 21. LU
CEAFĂRUL — 8.30; 11: 13.30: 16: 
18,30; 21.
a Eliberarea lui L. B. Jones : 
PATRIA — 10; 12,45; 15.30: 18,15: 21. 
FESTIVAL - 9: 11.15: 13.30; 16: 
18,30; 21. FAVORIT - 9.15: 11.30:
13.45: 18: 18,15: 20.30.
• Fata care vinde flori : GIU- 
LESTI — 10: 12: 15.30: 18: 20.30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
a Bambi : DOINA — 11.15: 13: 13: 
18,45: 18,45: 20.30. COTROCENI - 
16; 18; 20.
• Klng-Kong evadează : LIRA — 
15,30: 18.
a Cornul de capră : LIRA — 20.15, 
a Un candidat la președinție : 
FLAMURA - 9: 11.15: 13.30: 16:

18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,18; 
13,30; 15.43; 18; 20,30.
• Reiaxează-te, dragă — 10: 12; 
14; 16; 18.15, Singurătate tn doi — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventuri la Marea Neagră : 
BUZEȘTI - 15.30; 19.
• Aleargă repede, aleargă liber i 
FLOREASCA — 15.30; 18: 20,13.
• Sflnta Tereza și diavolii : FE
RENTARI — 15.30; 17,45; 20, PACEA
— 15,45; 18; 20. MOȘILOR — 15.30; 
17,45; 20.
• Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—20.15 tn continuare.
• Dauria : VIITORUL — 15.45;
19.15.
• Tora 1 Tora ! Tora ! : DACIA —
9: 12.30; 16; 19.30, ARTA —
15,30; 19.
• Misiunea sublocotenentului 
Sipoa i DRUMUL SĂRII — 13.30: 
17,45; 20.
n Mania grandorii : BUCEGI — 
15.45; 18; 20,15, AURORA — 9; 11.15; 
13.30; 15,45: 18: 20.15.
• Cine etntă nu are glnduri rele : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• 20 000 de leghe sub mări : 
UNIREĂ — 16; 18.15; 20.30.
a Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20.
• Ferma din Arizona : CRÎNGAȘI
— 15,30; 19. COSMOS — 15,30; 19.
• Agentul nr. 1 i FLACARA — 
15,30; 1Ș; 20,15
a Mesagerul : VOLGA — 9: 11.15;
13.30; 15.45: 18.15: 20.30.
M Gentlemenii norocului : LARO- 
MET - 15.30: 17.30: 19.30.
a Aventurile unei prințese ger
mane ta curtea Regelui Soare : 
GR1VIȚA — 9: 11,15; 13.30: 16: 
20.30, TOMIS — 9; 11.15: 
15,45: 18: 20.15.
a Opiul și bîta : RAHOVA —
18; 20,18.
• Creierul : PROGRESUL — 
18: 20.15.
« Călăreții : VITAN — 15.30: 18:
20.15.

1S.15: 
13.30:

15.30:

15.30:

t a t r e
• A.R.I.A. prezintă (ta Ateneul 
Român) : Spectacol extraordinar 
susținut de ansamblul „Nipponia"
— Japonia — 17.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
• Opera Română : Carmen — 
19.30.
a Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giaie" (sala Comedie) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20: (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri șl deficiențe In domeniul 
dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20: (sala din str. Alex. Sahla) : 
Vicarul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30: 
(sala Studio) : Sora cea mare
— 20.
a Teatrul Giuleștl : Freddy — 19,30. 
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aridul albastru
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
a Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zullaridi - 20.
• Teatrul satlric-muzlca! „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnltul meu drag — 19.30. 
a Ansamblul artistic ..Ranscdia 
Română" : Ghiocel... mărgăritare
- 19.30.
a- Circul „București" : La start.„ 
vedetele circului — 19.30.
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FESTIVALUL INTERNATIONAL AL FILMELOR DE AMATORI

MARELE PREMIU Șl MEDALIA DE AUR

CONFERITE UNUI SCURT-METRAJ ROMANESC
Organizată sub 

unii Internaționale 
matori, cea de-a 
Festivalului internațional al filme
lor de amatori, care a avut loc in
tre 12 și 15 octombrie la Brno in 
R.S. Cehoslovacă, a reunit pasionați 
ai acestei arte din Austria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Finlanda, Iugoslavia, Polo
nia, România, S.U.A. și U.R.S.S. In 
cadrul festivalului au fost prezentate 
140 de pelicule din care 34 au fost 
selecționate pentru concurs.

patronajul Uni- 
a Cineaștilor A- 
XIII-a ediție a

Marele premiu și medalia de aur 
ale festivalului au fost conferite fil
mului artistic românesc de scurt- 
metraj „LUAȚI LOC, VA ROG 1”, 
realizat de cineaștii amatori timișo
reni Iosif Costinaș și Diogene Bihoi. 
Prin aceste distincții, mișcarea ar
tistică amatoare a cineaștilor din Ti
mișoara, care cuprinde în rindurile 
sale numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, studenți, 
elevi și cadre didactice, ‘ 
nou și prestigios succes 
nai.

înscrie un 
internațio-
(Agerpres)

EXPOZIȚIE DE DESENE Șl FOTOGRAFII

ALE COPIILOR DIN CUBA
Sub egida Comisiei naționale ro

mâne pentru UNESCO, joi a fost des
chisă, Ia Palatul pionierilor din Capi
tală, o expoziție de desene și foto
grafii ale copiilor din Cuba.

Aici sint reu'nite peste 70 de lucrări 
care redau cu sensibilitate și gingășie 
aspecte din viața micilor creatori, 
universul lor de gindire și simțire, 
aspirațiile și preocupările lor.

La vernisaj au participat reprezen
tanți al Consiliului National al Orga
nizației Pionierilor, Comisiei națio
nale române pentru UNESCO, func
ționari superiori din Ministerul Afa-

cerilor Externe, precum și reprezen
tant! ai Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite la Bucu
rești

Au luat parte, de asemenea, Nico
lae Rodrigfiez Astiazarain, ambasado
rul Republicii Cuba la București, șefi 
de misiuni diplomatice, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, prof. Nicolae Pre- 
descu, directorul Palatului pionierilor, 
și Jesus Mendizabal, prim-secretar al 
Ambasadei Cubei la București, au 
rostit scurte cuvintări.

(Agerpres)
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CELUI DE-AL IlI-lea CONGRES AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN BERLINUL OCCIDENTAL

Dragi tovarăși,

în numele comuniștilor români, vă adresăm dumneavoastră, dele
gați la congres, și tuturor membrilor Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental, un cald și frățesc salut. Urăm partidului dumneavoastră 
succes deplin în înfăptuirea hotărîrilor congresului, în activitatea sa 
consacrată apărării intereselor vitale ale oamenilor muncii, triumfului 
cauzei păcii, democrației și socialismului.

/ COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROM*N

Prințul Abdorreza Pahlavi
a părăsit

Joi dimineața a părăsit Capitala 
Alteța Sa Imperială, prințul Abdor
reza Pahlavi, fratele șahinșahului Ira
nului, care a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, Va- 
sile Patilineț, ministrul economiei fo
restiere și materialelor de construcții,

Capitala
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheorghe 
Feneșer, secretar general în Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului la București.

(Agerpres)

Miting de solidaritate 
cu lupta popoarelor și tineretului din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

Cu prilejul vizitei pe care o face 
In țara noastră delegația organiza
țiilor de tineret ale mișcărilor de 
eliberare națională din Angola, Mo
zambic, Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, a avut loc, joi după- 
amiază, la Ploiești, un miting de 
solidaritate cu lupta popoarelor și 
tineretului din aceste teritorii afri
cane, aflate încă sub dominația co
lonială.

La miting a luat cuvintul C. 
Voinea, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al U.T.C., 
care a relevat că poporul și tinere
tul român, animate de puternice 
sentimente internaționaliste, spri
jină în mod activ lupta popoarelor 
pentru lichidarea rușinosului sis
tem colonial, împotriva neocolonia- 
lismului, pentru cucerirea și con
solidarea independenței naționale, 
pentru progres și transformări so
ciale înnoitoare.

Vizita întreprinsă în unele țări 
africane de delegația de partid și 
de stat a țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a con
stituit un moment de o deosebită 
însemnătate în dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare multi
laterală dintre România și țările afri
cane, o manifestare pregnantă a po
liticii externe a partidului și statu
lui nostru de solidaritate cu țările 
care au scuturat jugul colonial, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
toate popoarele angajate in lupta 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru progres, securitate și 
pace in lume.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
un cald salut tineretului și tuturor 
celor aflați sub stindardul M.P.L.A., 
FRELIMO și P.A.I.G.C., care, cu arma 
în mină, luptă pentru eliberarea ță

rilor lor de sub dominația colonia
lismului portughez.

In numele elevilor și tineretu
lui din Ploiești, pioniera Eugenia 
Ciocoiu, de la Școala generală nr. 
21, eleva Neta Farcaș, de la Liceul 
nr. 2, și Nicolae Tănăsicâ, lăcătuș la 
Uzina „1 Mai“, au exprimat senti
mentele lor de solidaritate deplină 
cu popoarele Africii care luptă pen
tru cucerirea și consolidarea inde
pendenței lor naționale, pentru drep
tul de a-și hotări singure soarta, 
le-au urat succes deplin în înfăp
tuirea idealurilor lor de libertate și 
progres social.

La miting au vorbit, din partea 
delegației, N’Diongue Babacar și 
Condesse Antonio Jose, membru al 
C.C. al Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei.

Vorbitorii au înfățișat în cuvintul 
lor aspecte din lupta popoarelor și 
tineretului de pe continentul afri
can pentru libertate și independență 
națională, pentru înlăturarea jugului 
colonial, pentru respectarea dreptu
lui lor sacru de a-și decide singuri 
soarta, conform voinței și aspirații
lor proprii, fără nici un amestec 
străin. Ei au exprimat calde mulțumiri 
pentru sprijinul activ, politic, diplo
matic și material acordat de poporul 
român, de Partidul Comunist Ro
mân și guvernul tării noastre po
poarelor și mișcărilor de eliberare 
națională din Africa, subliniind că 
această solidaritate manifestată fată 
de cauza dreaptă a popoarelor afri
cane constituie o prețioasă încu
rajare.

Reprezentanții organizațiilor de 
tineret ale mișcărilor de eliberare 
națională au urat, în încheiere, noi 
succese poporului nostru, tineretului 
român în edificarea societății so
cialiste.

(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec. a adresat lui Ha
fez Badawy o telegramă de felici
tare cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte al Adunării 
Poporului a Republicii Arabe Egipt.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A BĂNCII POPORULUI 

DIN R. P. CHINEZA

La invitația Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, joi 
după-amiază a sosit in Capitală o 
delegație a Băncii Poporului din Re
publica Populară Chineză, condusă de 
Ciao Pei-sin, vicepreședinte al Băncii.

La aeroportul Otopeni, membrii 
delegației chineze au fost salutați de 
reprezentanți ai conducerii Băncii 
Naționale și altor instituții bancare, 
precum și de Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Seara, delegația a fost primită de 

Vasile Malinschi, guvernatorul Băn
cii Naționale.

SOSIREA PREȘEDINTELUI 
COMITETULUI GENERAL 

PENTRU CULTURA FIZICA 
ȘI TURISM AL R. P. POLONE

Joi după-amiază a sosit in Capi
tală Wlodzimierz Reczek, președin
tele Comitetului general pentru cul

tură fizică și turism al R. P. Polone, 
care va face o vizită in țara noastră.

Oaspetele a fost intimpinat la aero
port de Ion Cosma, ministrul turis
mului, de alte persoane oficiale, pre
cum și de membri ai Ambasadei R.P. 
Polone la București.

★
Joi seara, la Ministerul Afacerilor 

Externe s-a semnat Convenția de a- 
sistență juridică în materie civilă și 
penală dintre România și Grecia. 
Convenția a fost semnată de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Aristote Phrydas, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Greciei la București.

SEARA CULTURALA 
CONSACRATA ZILEI 

NAȚIONALE A AUSTRIEI
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, joi a avut loc in Capitală o 
seară culturală consacrată Zilei na
ționale a Austriei.

Au participat oameni de artă și 
cultură, ziariști, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, Wer
ner Sauter, ambasadorul Austriei la 
București, membri ai ambasadei, și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Prof. univ. Romul Munteanu, direc
torul Editurii „Univers", a prezentat 
cu acest prilej expunerea „Literatura 
austriacă ieri și azi".

Artiști ai Teatrului de operetă din 
București au susținut apoi un recital 
de muzică austriacă.

A apârut: nr. 2/1972

„ERA SOCIALISTĂ**
Revista se deschide cu edito

rialul „In intimpinarea aniver
sării republicii". In continuare, 
sint publicate articolele: „«Eco
nomicul- și «politicul» in proce
sul democrației socialiste", de 
ION FLOREA, „Civilizația so
cialistă", de AL. TANASE, „Me
canismul planificării investițiilor 
sub influența uzurii morale", de 
RADU MANESCU, „Planificarea 
față în față cu realitatea agri
colă", de ION STANCIU și „Lud
wig Feuerbach — precursor al fi
lozofiei marxiste", de ALEXAN
DRU VALENTIN.

Grupajul „CONDUCEREA ȘTI
INȚIFICA A SOCIETĂȚII SO
CIALISTE" reține atenția prin 
studiile „Previziune — acțiune — 
planificare", semnat de ROMAN 
MOLDOVAN și MIlfAI C. BO
TEZ și „Conducerea științifică 
șl contradicțiile in socialism", 
semnat de NICOLAE DINUȚ. La 
rubrica „CONSULTAȚII". MIR
CEA VOINESCU semnează ar
ticolul „Despre salariu și prin
cipiul socialist de repartiție". 
„Etica cercetării științifice", de 
PETRE VANCEA. formează con
ținutul rubricii „ȘTIINȚA, IN- 
VAȚAMÎNT". Articolul „Spre o

politică ecologică", semnat 
FLORIN IORGULESCU, este in
serat la rubrica „RELAȚIA OM— 
MEDIU".

In cadrul grupajului „CREA
ȚIA LITERAR-ARTISTICA" 
sint publicate studiile „Poezia 
politică" și „Critica «nici-nici»“, 
semnate de VICTOR ATANA- 
SIU și, respectiv, AL. OPREA.

La rubrica „CURENTE ȘI 
IDEI" sint inserate studiile 
„Există, oare, limite ale crește
rii în dezvoltarea omenirii ?“ de 
PAVEL APOSTOL și „Un do
meniu încă puțin explorat din 
istoria țării noastre — istoria 
modernă", de DAN BERINDEI.

Rubrica „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALA" cuprinde 
articolele „Democrație și socia
lism". de MANUEL AZCARATE 
și „Pentru o nouă perspectivă in 
Italia" de GIULIO QUERCINI.

în cadrul grupajului „CĂRȚI 
ȘI SEMNIFICAȚII" sint insera
te articolele „Gîndirea materia- 
list-istorică românească interbe
lică în antologie", de DAMIAN 
HUREZEANU și „Direcții mo
derne in studiul vieții sociale", 
de ANGELA VASILIU.

Buletin medical in legătură cu starea 
sănătății tovarășului Ion Gheorghe Maurer

In ziua de 19 Octombrie 1972, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
fost supus unei intervenții chirurgi

cale, la București, pentru cura opera
torie radicală a unei mici eventrații 
a peretelui abdominal.

Intervenția chirurgicală a decurs 
normal ; starea post-operatorie ime
diată este bună.

Acad. prof. dr. Theodor Burghele, ministrul sănătății, prof. dr. I. Ju- 
vara, prof. dr. I. Bruckner, prof. dr. E. Papahagi, conf. dr. St. Suțeanu, 
conf. dr. P. Popescu, dr. M. Cirstea, dr. G. Litarcek, dr. I. Cristea.

Primiri la Consiliul de Miniștri
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit joi 
după-amiază pe dr. Dietrisch von 
Menges, președintele Concernului 
vest-german G.H.H., care se află in 
țara noastră la invitația Ministerului 
Comerțului Exterior.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind posibilitățile de 
cooperare intre industria româ
nească și concernul vest-german.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, au participat 
Nicolae M. Nicolae, mlnistru-secre- 
tar de stat la Ministerul Cqjnerțului 
Exterior, precum și Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București.

★
Joi. Paul Niculescu-Mizil, vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit pe dr. Y. Nayudamma, 
membru al guvernului, directorul ge
neral al Consiliului cercetării știin
țifice și industriale din India, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, au 
fost prezenți loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, și D. R. Kawatra, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Indiei la București.

★
Joi dimineața, Janos Fazekas, vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală de co
laborare economică, a avut o intilni-

re de lucru cu Josef Tejchma, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții polone in co
misie.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme referitoare la colaborarea 
economică intre cele două țări, pre
cum și unele probleme privind 
schimburile de mărfuri intre Româ
nia și Polonia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

A fost prezent Rokicki Edward, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București,

*
Joi după-amiază, Ion Pățan. vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit pe Masashi Isano. președintele 
Comitetului economic japono-român. 
președinte al firmei „Kawasaki 
Heavy Industries", care a participat 
la prima sesiune de lucru a comite
telor economice de lucru româno- 
japoneze, in cadrul căreia a fost 
examinată situația schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
și tehnice dintre cele două țări și 
perspectivele dezvoltării acestora.

La întrevedere a fost de față Yos- 
hito Shimoda, ambasadorul Japoniei 
la București.

★
De asemenea, Masashi Isano a 

avut convorbiri cu membri ai con
ducerii unor ministere economice și 
Camerei de Comerț a Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, Ivan Popov

Joi dimineața a sosit în Capitală 
Ivan Popov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, ministrul construcțiilor de ma
șini, care va face o vizită in țara 
noastră. Cu acest prilej, oaspetele 
va avea convorbiri cu ministrul ro

mân al industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram, privind stadiul 
actual și căile de dezvoltare în con
tinuare a colaborării și cooperării ro- 
mâno-bulgare in domeniul industriei 
construcțiilor de mașini.

(Agerpres)
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HANDBAL MASCULIN

IN ETAPA DE IERI, DOUĂ DERBIURI
Evoluția fruntașilor handbalului 

nostru — ieri, în cadrul cuplajului de 
pe terenul de bitum (prea alunecos !) 
din parcul sportiv Dinamo din șos. 
Ștefan cel Mare — a interesat, desi
gur, deopotrivă pe specialiști, ca și 
pe suporterii echipelor respective. 
Cele două partide (mai întîi Steaua — 
Universitatea Cluj și apoi Dinamo — 
Universitatea București) nu au avut 
însă un cadru propice, ploaia și fri
gul (prevestind iarna...) influențind 
desfășurarea fazelor și micșorind 
ceea ce numim de regulă „pofta de 
joc" a sportivilor. Despre o anumită 
calitate a disputelor nu a putut fi 
vorba din aceleași motive ; menți
nerea echilibrului pe teren și con
trolul mingei preocunind, am zice, in 
exclusivitate pe jucători.

Steaua — cu garnitura cea mai 
bună, inclusiv Gruia, Gațu, Chicid, 
Dincă — a avut destule emoții pînă 
ce, în sfîrșit, a terminat victorioasă. 
O recunoștea însuși antrenorul Cor
nel Oțelea, după fluierul final al par
tidei. Pentru a explica satisfacția 
handbalistilor de la Steaua este 
poate suficient să arătăm că echipa 
studenților din Cluj a condus cu 
4—0 (!), la pauză Steaua conducînd 
doar cu un gol (5—4). Și în repriza 
secundă jocul a fost destul de echi

librat, Steaua asigurindu-și succesul 
doar ca urmare a unei anumite pe
rioade de cădere a clujenilor. Scor 
final : 11—8.

Dinamo București și Universitatea 
București, într-un derbi de veche și 
frumoasă tradiție, au avut de înfrun
tat, de asemenea, nu numai riposta 
adversarilor, ci și vicisitudinile natu
rii. Un joc Ia fel de echilibrat, deși, 
trebuie spus, avantalul pe tabela de 
marcaj a aparținut de la bun început 
formației studențești. La pauză a 
condus cu 7—4. Reluarea meciului 
avea să arate că dinamoviștii sint 
mult mai deciși decit în prima repri
ză, ei fiind de altfel foarte aproape 
de a egala și chiar de a lua condu
cerea. Șuturile pe poartă nu au avut 
însă direcția și forța necesare. Ei nu 
au reușit să fructifice nici în momen
tele cind aveau superioritate nume
rică pe teren. Trecind pOate peste 
faptul că, in ultimii ani, Universita
tea București a învins aproape cu 
regularitate pe Dinamo, încercăm să 
credem că de această dată dinamo
viștii își datorează eșecul și oboselii 
cumulate in recentele întreceri ale 
Dinamoviadei internaționale de la 
Poznan, pe care a cîsti«at-o. Tot ieri, 
Universitatea București a învins cu 
scorul de 10—6.

TENIS : Turneul de la Barcelona
o In turneul internațional de tenis 

de la Barcelona, unul din ultimele con
cursuri ale anului, care contează pen
tru „Marele premiu F.I.L.T.", în turul 
II, tenismanul nostru Ilie Năstase l-a 
intîlnit pe vest-germanul Elsenbroich, 
pe care l-a întrecut cu 7—5, 6—3.
Americanul Stan Smith l-a eliminat 
cu 6—2, 6—2 pe spaniolul Jose Guer
rero. Manuel Orantes (Spania) a avut

o misiune ușoară, învingîndu-1 cu 
6—1, 6—0 pe chilianul Musalem. Tom 
Gorman (S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 
6—4 pe spaniolul Juan Gisbert. Alte 
rezultate : Dibbley (Australia) — 
Ruiz (Spania) 6—2, 6—2 ; Pattison
(Rhodesia) — Munoz (Spania) 6—2, 
6—2 ; Kodes (Cehoslovacia) — Fillol 
(Chile) 6—1, 6—2.

Din agenda Tîrgului Internațional
București 1972

Cu prilejul celei de-a II-a ediții 
a Tirgului Internațional București, 
joi dimineața a sosit in Capitală 
o delegație guvernamentală a R.P. 
Polone, condusă de Josef Tejchma, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al R.P. Polone.

La aeroportul Otopeni, delega-
de

ția a fost salutată de Janos Faze
kas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, de alVe persoane ofi
ciale. Au fost prezenți Rokicki Ed
ward, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

TRANZACȚII Șl TRATATIVE
• Ing. Gheorghe Rusu, consilier 

la întreprinderea „Electronum" : 
Vom livra centrale telefonice tip 
„Pentacross" pentru 30 000 de linii 
— abonați, întreprinderii poloneze 
de comerț exterior „Electrim", și 
alte două centrale — întreprinderii 
„Electrotehnic” din R.D.G. Alte 
produse care au constituit subiec
tul unor contracte încheiate pină 
acum sint tuburile cinescop ce vor 
fi livrate firmei americane „Inter
national Electronics" și seturile 
complete de aparate T.V. — pen
tru firma „Geo Jerijian" din 
Sudan.
• Dumitru Lepădatu, director ad

junct la întreprinderea „Mecanoex- 
port” : S-au încheiat contractele 
pentru livrarea de excavatoare 
hidraulice „Castor" în Cehoslova
cia, armături sanitare din fon
tă pentru R.D. Germană, fitinguri, 
organe de asamblare, alice de sablaj 
pentru firme din Franța, Austria, 
Finlanda. în aceste zile se desfă
șoară tratative comerciale pentru 
livrarea unor poduri rulante către 
firme austriece, a unei game largi 
de pompe în R.F.G. De asemenea, 
vom exporta construcții metalice in 
U.R.S.S. și R.D.G. și utilaj chimic 
tot in R.D.G.

• Ing. Vasile Eustatiade, consi
lier ia „Mașinexport" : Vom ex
porta în Polonia 180 de freze fabri
cate Ia uzina „înfrățirea” din Ora
dea, fierăstraie și gama completă 
de mașini de găurit. Pe lingă a- 
ceste contracte pentru export, am 
perfectat importul unor mașini- 
unelte diverse cu firmele „Tehno- 
impex" și „W.M.W. Export-Im
port". ambele din Ungaria.

OPINII ALE UNOR 
PARTICIPANT! DE PESTE 

HOTARE
Alexander Tomici, director al 

pavilionului R.S.F. Iugoslavia la 
Tirgul Internațional București :

Creșterea volumului schimburi
lor de mărfuri și a cooperării re
ciproc avantajoase iugoslavo-ro- 
mâne — a spus între altele în-

ZILELE UNOR ȚĂRI 
PARTICIPANTE

U.R.S.S

terlocutorul — se reflectă și in 
importanța pe care țara noastră o 
acordă celei de-a doua ediții a Tîr
gului Internațional București. Fa
ță de prima ediție, la cea de-a 
doua suprafața de expunere ja cres
cut de 3 ori ; sint prezente cu 
standuri 34 de mari intreprinderi 
și combinate din R.S.F. Iugoslavia, 
care expun o gamă largă de pro
duse, de la cele .de uz casnic, la 
mașini-unelte de un înalt 
tehnic.

Am vizitat citeva standuri 
nești, a arătat în încheiere

nivel
româ-

xander Tomici, și am constatat 
satisfacție că produsele 
reflectînd nivelul atins i 
tria românească, sint de 1 
tate și frumos finisate.

★
Sintem fericiți că ne ; 

nou la București 
Maurice Hoorn, directorul 
lionului Belgiei — la Tîrgul 
ternațional București. Cele aproxi
mativ 20 de firme expun o gamă 
variată de mașini și echipamente.

Prezența noastră la actuala edi
ție a Tîrgului Internațional Bucu
rești — a menționat 
Maurice Hoorn 
bună seamă, consolidarea 
rilor de afaceri 
giene introduse 
nească, precum 
noi contacte cu 
va contribui la extinderea în con
tinuare a relațiilor comerciale 
belgo-române, a colaborării eco
nomice între țările noastre.

cu
! expuse, 
de indus- 
bună cali-

găsim din 
a declarat 

pavi- 
In-

în încheiere 
va permite, de 

legătu- 
ale firmelor bel- 
pe piața româ- 
și inițierea ■ unor 
partenerii români,

Cu prilejul zilei U.R.S.S. la Tir- 
gul Internațional București, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice, V. S. Tikunov, a 
oferit joi seara o recepție.

Au luat parte Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, 
Ion Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ion Morega, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Cocoș, adjunct al ministrului ener
giei electrice, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ș.a.

Au fost prezenți șefi d.e misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic, 
directori de pavilioane prezenți la 
tirg.

R. F. A GERMANIEI
Ambasadorul R.F. a Germanie! 

la București, Erwin Wickert, a ofe
rit joi seara o recepție cu prile
jul Zilei R.F. a Germaniei la Tir- 
gul internațional București,

Au luat parte Roman Moldovan, 
președintele Comitetului de orga
nizare a tîrgului, membri ai con
ducerii unor ministere economica 
ș.a.

Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic, dr. Arno Dre- . 
her, președintele cercului România 
din Comitetul de est al economiei 
Republicii Federale a Germaniei, 
Josef Kiirten, primarul orașului 
Dusseldorf, directori de pavilioane.

JAPON1A
Cu ocazia Zilei Japoniei la Tîrgul 

internațional București. Mitsuru 
Fukukita, directorul filialei din 
București a Organizației japoneze de 
comerț exterior JETRO, a oferit joi 
o recepție.

Au participat Popa Pretor, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
cadre de conducere din Ministerul 
Comerțului Exterior, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Masashi Isano, 
președintele Comitetului economic 
japono-român, și Yoshito Shimoda, 
ambasadorul Japoniei la .București.

ISRAEL

Cu ocazia Zilei Israelului, la cea 
de-a doua ediție a Tîrgului Inter
național București, Raphael Ben- 
shalom, ambasadorul acestei țări, 
a oferit o recepție. Au participat 
Ion Florescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Cicerone 
Gorunescu. secretar general al Ca
merei de Comerț, directori de pa
vilioane. Au fost de față reprezen
tanți ai corpului diplomatic.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleenciclopedia.
9,50 Muzică populară. Cintece și 

jocuri interpretate de forma
ții folclorice din județul 
Brăila.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 25-a.

10.30 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Botoșani.

10.50 Revista literară TV.
11,20 Teatrul scurt prezintă... Tea

trul „Matei Millo" din Timi
șoara.

12,10 Teleglob.
12.30 Muzică distractivă cu forma

ția Jean Lucaci.
12.50 Telejurnal.
16,00 Teleșcoală. Fizică (în ajutorul 

candidaților la examenele de 
admitere în învățămîntul 
postliceal și superior). Legile 
mecanicii

16.30 Literatura română. Mitul în 
folclorul românesc.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
engleză. Lecția a 24-a.

18,00 Atenție la... neatenție. Jurnal 
de protecția muncii.

18,25 Tragerea Loto.
18,35 Istoria și opera. Pagini din

operele „Pană Lesnea Rusa- 
llm“ de Paul Constantlnescu și 
„Alexandru Lăpușneanu" de 
Alexandru Zirra, in interpre
tarea ansamblului Operei Ro
mâne din Cluj.

18,50 Tîrgul internațional Bucu
rești ’72. Transmisiune directă.

19.20 1001 de seri. Prințesa de mac 
(VI).

19.30 Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Reflector.
20.15 Film artistic : Bobikins. O 

producție a studiourilor en
gleze cu Shirley James, Max 
Dyagraves. Regia : Robert 
Day. Premieră pe țară.

21,40 Universitatea TV.
22.20 Muzică ușoară cu Don Bakl.
22.30 „24 de ore" • Din țările so

cialiste.

PROGRAMUL II

20,00 Film seria! pentru copii : 
Delfinul Flipper.

20.30 Biblioteca pentru toți : Nico
lae Iorga (II).

21.15 Revista economică TV.
21.30 Capodopere ale muzicii uni

versale. „Anotimpurile" — 
patru concerte pentru vioară 
și orchestră de Antonio Vi
valdi, Solist Stefan Ruha, 
acompaniat de Orchestra sim
fonică a Radlotelevtziunii. di
rijată de Emanuel Elenescu.

22.15 Film documentar : Valori 
arhitecturale românești. Re
gla : Nina Behar.

22.30 Stadion. O nouă emisiune de 
reportaje din lumea sportului.
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Iț fi-jne-HSrnl?
Sesiunea Comisiei 

permanente 
a C.A.E.R.

pentru construcțiile 
de mașini

•
PRAGA 19 (Agerpres). — La Brno 

a avut loc cea de-a 58-a sesiune a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pen
tru construcțiile de mașini. La șe
dință au participat reprezentanți ai 
Bulgariei. Cehoslovaciei. R. D. Ger
mane. Poloniei, României, Ungariei 
și Uniunii Sovietice. A fost prezentă 
o delegație a Iugoslaviei, care parti
cipă la lucrări in conformitate cu 
acordul dintre C.A.E.R. și guvernul 
R.S.F.I.

Comisia a examinat sarcinile care 
rezultă pentru ea din hotărîrea celei 
de-a XXVI-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc și a 
celei de-a 59-a ședințe a Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. și a adop
tat recomandări corespunzătoare. Co
misia a aprobat planul său de lucru 
pe anul 1973. pentru îndeplinirea 
sarcinilor care rezultă din Progra
mul complex al adîncirii și perfec
ționării in continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. Membrii comisiei au exa
minat recomandările care se referă 
Ia specializarea și cooperarea multi
laterală a producției de mașini pen
tru industriile hîrtiei și maselor plas
tice. Comisia a adoptat recomandări 
îndreptate spre realizarea eforturilor 
comune ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pentru crearea de mari 
baze pentru producția de linii teh
nologice. sisteme de mașini si anu
mite tinuri de instalații de mare ran
dament pentru industriile ușoară și 
alimentară. Comisia a examinat pro
puneri referitoare Ia formele posi
bile de organizare a cooperării in
ternaționale și de specializare a 
producției de instalații pentru reac
toare atomice. în timpul lucrărilor 
ședinței a fost semnat contractul cu 
privire la specializarea multilaterală 
in producția utilajului naval com
plementar.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și de în
țelegere reciprocă.

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

NOILE DIMENSIUNI
ALE BELGRADULUI

Ședința Consiliului 
Băncii internaționale 

de investiții
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a 6-a șe
dință a Consiliului Băncii interna
ționale de investiții. La lucrări au 
participat reprezentanții țărilor mem
bre in consiliul băncii. Ședința a fost 
prezidată de L. Sementkowski, pre
ședintele Băncii Naționale a Polo
niei. La lucrările consiliului au fost, 
de asemenea, prezenți reprezentanți 
ai Secretariatului C.A.E.R. și ai Băn
cii internaționale de colaborare eco
nomică.

Consiliul băncii a analizat și a a- 
probat lista obiectivelor oare urmea
ză sâ fie creditate, planul de credite 
al băncii, planul de lucru al Consi
liului și al Comisiei de revizie pe 
anul 1973.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă de
plină și de colaborare.

Belgrad, octombrie... 
Intervalul calendaris
tic in curs proiectea
ză din nou in atenție 
destinul de ieri, de 
azi și de miine al ca
pitalei Iugoslaviei pri
etene. Căci la 20 oc
tombrie Belgradul e- 
vocă vibrant o pagină 
cardinală a istoriei 
sale — ziua eliberării 
de sub ocupația fas
cistă. în această zi 
vădesc parcă o mai 
mare forță de expre
sie cuvintele cărtura
rului care a descris 
străvechea așezare de 
la confluența Dânu- 
biului cu Sava ca o 
carte deschisă în care 
istoria și-a așternut 
însemnele pentru a fi 
citite de fiecare gene
rație...

Aniversarea eliberă
rii capitalei iugoslave 
a prilejuit și in acest 
an o suită de manifes
tări tradiționale. Ce
lor mai meritorii lu
crători pe tărimul pro
ducției industriale și 
agricole, din domeniul 
construcțiilor, urba
nisticii, culturii, artei, 
cercetărilor științifice, 
le sint decernate „Pre
miile lui octombrie", 
distincții care sint 
conferite anual cu a- 
cest prilej. Au fost 
organizate reuniuni 
festive, expoziții, în
treceri sportive va
riate.

Ziua de 20 octom
brie îndeamnă, totoda
tă, la o amplă trece
re in revistă a reali
zărilor pe tărim eco
nomic, social-edilitar 
și cultural. Cu noile 
sale edificii industria
le, cu impozantele 
cartiere de locuințe 
Înălțate In ultimii ani, 
cu instituțiile sale noi, 
cu numeroasele obiec
tive edilitare și arte
rele moderne date in 
folosință in ultima 
perioadă, Belgradul 
contemporan oferă i- 
maginea unei mari a- 
șezări urbane, plină 
de dinamism și în 
continuă dezvoltare.

însemnele erei so
cialiste sint prezente 
la tot pasul. în cei 28 
de ani care au trecut 
de la eliberarea ora
șului, la Belgrad s-au 
construit 350 000 noi 
locuințe, iar numărul 
locuitorilor a crescut 
de aproape cinci ori
- de la 280 000 la 
1 250 000. în 1945 erau 
recenzate doar 82 
școli cu 35 000 elevi ; 
acum numărul școlilor
— generale și medii
a ajuns la aproape

300, cuprinzind peste 
200 000 de elevi.

O carte de vizită 
concludentă pentru 
actuala dezvoltare a 
orașului o reprezintă 
cartierul Novi Beo
grad — compoziție ar
hitectonică închegată 
într-un tot edilitar 
impresionant, creație 
a constructorilor iug.o- 
slavi. O altă ot>eră e- 
dilitară spectaculoasă 
o constituie lucrările 
de modernizare a por
tului fluvial cu com
plexul' său de clădiri 
impunătoare și cu u- 
tilajele sale moderne 
menite să asigure uri 
trafic accelerat de 
mărfuri. De bună sea
mă, evocarea imaginii 
Belgradului contem
poran nu poate fi 
făcută fără a aminti 
de sistemul de benzi de 
asfalt etajate circular 
sau în forma de elip
să care distribuie flu
xul circulației spre 
principalele puncte de 
trafic si în primul 
rînd spre noul pod de 
peste Sava — remar
cabilă realizare tehni
că a specialiștilor iu
goslavi.

Așa cum se prezin
tă, Belgradul de azi 
oferă locuitorilor săi 
un sugestiv tablou al 
perspectivelor lui de 
miine. Aprobat recent 
de forurile de condu
cere ale orașului, pro
iectul „Beograd 2000“ 
constituie rezultanta 
unei vaste activități 
desfășurate de zeci și 
zeci, de arhitecți, eco
nomiști, sociologi, ex- 
perți în circulația ru
tieră și în domeniul 
sanitar, statisticieni, 
planificatori. în bio
grafia străvechii așe
zări celte pe care s-a 
înălțat Belgradul de 
azi, viitoarele decenii 
își vor imprima în
semnele potrivit aces
tui proiect a cărui a- 
plicare va schimba 
mult fața orașului. 
Astfel, încă o dată in 
istoria sa, Belgradul a 
început să se întrea
că cu timpul. Metro
pola anului 2000 se va 
desfășura pe 7 coline 
și va avea peste două 
milioane de locuitori. 
Principalele ei peri
metre urbanistice noi 
se vor întinde sore 
ma'urile Savei și Du
nării.

Să ne imaginăm pa
norama viitorului oraș, 
așa cum am vedea-o 
de pe promontoriul 
de stincă al Kalemeg- 
danului. străjuit de 
celebrp statuie a lui 
Meștrovici. In depăr

tare se vor contura 
noile zone economice, 
situate în afara in
cintei propriu-zise a 
orașului. Cheiurile 
fluviului, cu noile lor 
parcuri, stadioane și 
locuri de reereere, cu 
noile dane ale portu
lui vor semăna foarte 
puțin cu imaginea lor 
de azi. întregul Bel
grad va fi străbătut — 
la suprafață sau sub 
pămint — de liniile 
metroului care va avea 
drept axă principală 
magistrala Zemun — 
Noyi Beograd pină la 
Avala într-o direcție 
și la Vincea în alta, 
încă o magistrală a 
metroului se va în
scrie aproape perpen
dicular pe prima. Pe 
latura unghiului dese
nat de confluența Du
nării cu Sava, se va 
înfățișa privirii o con
strucție inedită, decu
pată parcă dintr-o 
ilustrație la literatura 
de anticipație: o imen
să semisferă de sticlă 
— în fapt viitoarea 
clădire a Operei, al 
cărei proiect, dintre 
140 prezentate în con
curs, a \ fost aprobat 
recent.

însemnările succin
te din corespondența 
de față ne prilejuiesc, 
totodată, evocarea a 
încă unui fapt cu 
multiple semnificații. 
Intre București și Bel
grad, ca și între alte 
orașe românești și iu
goslave, s-au statorni
cit, după cum se știe, 
strinse relații priete
nești; între ele se des
fășoară un larg schimb 
de experiență, schim
buri de delegații care 
se informează reciproc 
și își împărtășesc pre
ocupările în domeniul 
edilitar, al gospodări
rii urbanistice, activi
tăților social-culturale. 
Relațiile acestea din
tre București și Bel
grad, dintre celelalte 
orașe românești și 
iugoslave, înscriu un 
capitol fructuos în ca
drul colaborării ample 
și al prieteniei dintre 
cele două țări socia
liste vecine, contribuie 
la îmbogățirea și di
versificarea continuă 
a acestor relații fră
țești, cărora intîlnirile, 
devenite tradiționale, 
intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito le-au dat de 
fiecare dată noi im
pulsuri, le-au conferit 
noi atribute, le-au des
chis noi perspective.

George 1ONESCU



viața internațională
O. N. U.

Pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului și rasismului 

Dezbaterile din Adunarea Generală

NEW YORK 19. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Vlad, transmite : 
Reluîndu-și dezbaterile în cadrul șe
dințelor plenare, Adunarea Generală 
a O.N.U. a trecut la examinarea 
punctului privitor la modul de înfăp
tuire a Declarației asupra acordării 
independenței țărilor și .popoarelor 
aflate sub dominația colonială.

In discursul său, președintele Co
mitetului O.N.U. pentru decoloni
zare, Salim A. Salim (Tanzania), a 
remarcat că „situația critică și ex
plozivă din sudul Africii, generată 
de refuzul autorităților de la Li
sabona, Salisbury și Pretoria de a 
acorda dreptul la autodeterminare 
popoarelor din această regiune, con
tinuă să amenințe pacea și securita
tea pe continentul african". Subli
niind că autoritățile portugheze în
cearcă să mențină dominația lor co
lonială în Angola, Guineea-Bissau 
și Mozambic prin folosirea, pe scară 
tot mai largă, a forței militare, in
clusiv a armelor chimice, împotriva 
populației din aceste teritorii, vorbi
torul a relevat că, în ciuda acestui 
fapt, mișcările de eliberare națio
nală din cele trei țări continuă lupta 
lor hotărîtă pentru independență, 
obținind noi succese. Pentru soluțio
narea problemei rhodesiene, a con
tinuat el, este necesară organizarea 
unef conferințe constituționale cu 
participarea tuturor liderilor politici 
și a mișcărilor de eliberare națio
nală din această țară, care să per
mită transferarea către poporul 
Zimbabwe a tuturor prerogativelor 
puterii de stat. Măsuri urgente și 
eficace se impun pentru a curma 
ocuparea Namibiei de către R.S.A. și 
a determina retragerea ei completă 
și necondiționată din acest teri
toriu.

Președintele Comitetului pentru 
problemele politice și de securitate 
al O.N.U., Rodha Krishna Ramphal, 
a relevat că politica agresivă a 
alianței dintre autoritățile portu-

GENEVA Sesiunea

Consiliului U.N.C.T.A.D.
GENEVA 19 (Agerpres). — In ca

drul celei de-a XII-a sesiuni a Con
siliului U.N.C.T.A.D., care se desfă
șoară în prezent la Geneva, au fost 
dezbătute problemele comerțului cu 
produse de bază, interesînd în mod 
deosebit țările în curs de dezvoltare. 
LUind cuvintul lrt fcadrul atCstor dez
bateri, delegatul român; Gh. Jstrațe. 
a relevat că delegația română a spri
jinit pe deplin la cea de-a 3-a con
ferință U.N.C.T.A.D. inițiativele țări
lor in curs de dezvoltare orientate 
spre facilitarea accesului produselor 
de bază pe piețele țărilor dezvoltate 
și înlăturarea oricăror bariere din ca
lea schimburilor economice dintre 
state. EI a menționat rolul pozitiv pe 
care îl pot avea acordurile bilaterale 
pe termen lung pentru exportul și 
importul produselor de bază asupra 
stabilizării piețelor și planificării pe 
termen lung.

Obișnuițl cu cerul plumburiu șl 
burnițele reci, proprii in acest sezon 
regiunilor învecinate Mării Nordului, 
bruxellezii s-au pomenit desfătați de 
mîngîierile însorite ale unor zile ce 
amintesc mai degrabă de meleagurile 
îndepărtate ale bazinului meditera
nean. Recunoscători pentru această 
plăcută și cu .totul neașteptată sur
priză, deopotrivă localnici și turiști 
străbat plini de animație renumita 
Grande Place, vast și riguros drept
unghi delimitat de clădiri medievale, 
cu o desăvîrșită puritate a liniilor, 
adevărate simfonii în piatră, ce i-au 
smuls lui Victor Hugo strigătul ad
mirativ : „este cea mai frumoasă 
piață din lume". în numai cîțiva pași 
însă, străduțele înguste, cu nume pi
torești — evocînd vechile bresle — 
care pornesc din această piață, se re
varsă brusc în bulevarde largi, cu e- 
dificii a căror îndrăzneală arhitecto
nică prefigurează viitorul. Este o sin
teză unică ce îmbină vocația de oraș- 
muzeu cu cea de metropolă modernă, 
însemnat centru economic și comer
cial unde pulsează o viață intensă. 
Amabili, serioși și cumpătați, bru- 
xcllezii îți vor împărtăși în dis
cuțiile. ce se înfiripă lesne, fără 
formalisme inutile, din preocu
pările lor legate de necesitatea 
unei mai bune echilibrări intre pre
țuri și salarii, vor comenta, în fel 
și chip, acțiunea recentă a „inde
pendenților", micii meseriași și co- 
mercianți care timp de două zile au 
tras obloanele pentru a da, astfel, 
mai multă greutate cererii lor de re
vizuire a sistemului fiscal, îți vor 
vorbi despre măsurile pentru reali
zarea unei mai bune simetrii econo
mice și politico-culturale între cele 
două comunități, flamandă și valonă, 
de rezultatele de pină acum ale re
centei reforme constituționale, care 
și-a propus tocmai acest țel. Și, în 
mod inevitabil, îți vor aminti de ma
rea pondere pe care o are comerțul 
exterior, în această țară, premisă o- 
biectivă și, totodată, factor de 
impulsionare a unei politici de în
țelegere și colaborare, de largă co
operare internațională.

Din acest unghi de vedere, interlo
cutorii, fie oameni politici sau repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, ga
zetari, oameni de cultură, simpli ce
tățeni, se vor face ecoul sentimente
lor de satisfacție cu care opinia pu
blică belgiană întîmpină aorooiata 
vizită a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU, eveniment de majoră 
semnificație în evoluția raporturilor 
prietenești româno-belgiene.

Concludente sînt în acest sens de
clarațiile unor personalități proemi
nente ale vieții publice belgiene. In 
ciuda programului încărcat — chiar 
a doua zi urma să plece la O.N.U. 
pentru a prezenta de la tribuna Adu
nării Generale poziția Belgiei față 
de principalele problemele in dezba

gheze, rhodesiene și sud-africane 
primește sprijinul masiv al mono
polurilor străine care au interese 
economice și financiare în această 
parte a continentului.

In conformitate cu Declarația asu
pra decolonizării, a declarat repre
zentantul Zambiei, Națiunile Unite 
trebuie să acționeze pentru lichida
rea neintîrziată a flagelurilor colo
nialismului, discriminării și opre
siunii rasiale.

★
NEW YORK 19 (Agerpres). - Re

prezentantul Siriei la O.N.U.. Hais- 
sam Kelani, a protestat, miercuri, 
într-o scrisoare adresată președinte
lui Consiliului de Securitate. împo
triva bombardării, duminică, de că
tre forțele israeliene, ■ teritoriului 
țării sale.

Este necesară continuarea eforturilor 

pentru realizarea securității europene
COMUNICAT COMUN

BELGRAD 19 (Agerpres). — In co
municatul cu privire la convorbirile 
dintre Mirko Tepavaț, secretar fede
ral iugoslav pentru afacerile externe, 
și Joseph Godber, ministru de stat la 
Foreign Office, se arată, printre al
tele, că, abordînd problemele inter
naționale, cele două părți au pus un 
accent deosebit pe problemele euro
pene, inclusiv pregătirile în vederea

AMILCAR CABRAL.

GUINEEA-BISSAU ÎȘI VA 

PROCLAMA 1N CURIND 

INDEPENDENȚA
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— Amilcar Cabrai, secretar general 
al Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, a făcut, în cadrul 
unei conferințe de presă, organizată 
la sediul Națiunilor Unite, o decla
rație in care a evocat succesele obți
nute de mișcarea de eliberare națio
nală. El a declarat că Partidul Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde își 
exercită autoritatea asupra a două 
treimi din suprafața acestui teritoriu. 
Intenționăm, a declarat Cabrai, să 
proclamăm independența Guineei- 
Bissau la sfirșitul acestui an. sau la 
începutul anului viitor. In acest scop, 
a arătat el, au avut loc, recent, ale
geri libere, în baza cărora a fost 
creată Adunarea Națională a tării.

tere — ministrul de externe. PIERRE 
HARMEL, a ținut să primească, cu 
deosebită cordialitate, grupul de 
ziariști români, în fața cărora 
a evocat multiple contacte la di
ferite niveluri între oficialitățile 
celor două țări, vizita premierului 
Ion Gheorghe Maurer, cu doi ani in 
urmă, vizitele reciproce ale miniștri
lor de externe, recentele contacte 
economice. Sînt, a spus d-sa, tot 
atiția pași pe calea unei mereu mai 
depline înțelegeri, tot atîtea jaloa
ne ale unui drum lung și fructuos, 
care își va găsi încununarea prin a- 
propiatele convorbiri la nivelul cel

al colaborării româno-belgiene
CONVORBIRI CU PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII POLITICE

ȘI ECONOMICE DIN BELGIA

i
mai înalt. Interlocutorul a reamintit 
de pozițiile similare sau apropiate 
ale Belgiei și României într-un șir 
de probleme internaționale, de acțiu
nile comune în care cele două țări 
s-au întîlnit, cum ar fi cunoscuta re
zoluție a „bunei vecinătăți" europene, 
adoptată în unanimitate de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite în 1965, 
de colaborarea în cadrul Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
și a altor organisme asemănătoare, 
stăruind, totodată, asupra bunelor le
gături economice, ca tot atitea ele
mente care converg in a face din re
lațiile româno-belgiene, întemeiaie 
pe încrederea reciprocă, un model 
de raporturi între state cu orînduiri 
diferite.

Cunoscut ca unul dintre partizanii 
convinși ai ideii securității europene, 
ministrul belgian s-a oprit îndelung 
asupra acestei probleme, subliniind 
„viziunea creatoare" a politicii ex
terne românești, viziune pe care evo
luția din ultimii ani de pe continen
tul nostru a confirmat-o întru totul. 
Apreciind că România s-a aflat din- 
totdeauna în „plutonul fruntaș" al ce
lor care au crezut și au militat pen
tru procesul apropierii și destinde-

CONFERINȚA 
GENERALĂ UNESCO
PARIS 19. — Corespondentul nos

tru, P. Diaconescu, transmite : Con
ferința generală UNESCO a ales, în 
unanimitate, ca președinte al actua
lei sesiuni, pe șeful delegației japo
neze, Toru Haguiwara.

Directorul general al UNESCO, 
Rene Maheu, a prezentat un amplu 
raport privind activitatea organizației 
și programul său viitor.“El a subliniat 
necesitatea întăririi contribuției 
UNESCO la sprijinirea țărilor aflate 
în curs de dezvoltare, precum și ro
lul care revine UNESCO în dez
voltarea cooperării industriale și în 
promovarea păcii in lume.

Directorul general al UNESCO a 
salutat, cu acest prilej, prezența, pen
tru prima oară la sesiune, a R. P. 
Chineze.

Joi au început dezbaterile genera
le, la care iau cuvîntul șefii delega
țiilor participante.

In ședința de joi dimineață, con
ferința a hotărît — cu 84 de voturi 
favorabile, 6 contra și 22 de abțineri 
— admiterea Republicii Bangladesh 
în organizație.

IUGOSLAVO-BRITANIC
proiectatei conferințe de securitate și 
cooperare în Europa. Părțile consi
deră că procesul de destindere în 
Europa a avansat și a dat deja unele 
rezultate. Ele au subliniat importanța 
continuării eforturilor în scopul con
solidării destinderii in Europa, pen
tru promovarea cooperării intre toate 
țările europene și pentru a se între
prinde pași concreți in realizarea 
securității europene.

REUNIUNEA IA NIVEL ÎNALT
A PIEȚEI COMUNE IĂRGIIE

I

PARIS 19 (Agerpres). — Joi a în
ceput la Paris conferința la nivel 
înalt a Pieței comune lărgite. Parti
cipă președintele Franței, Georges 
Pompidou, și șefii guvernelor celor
lalte opt țări, membre sau candi
date, însoțiți de miniștrii de externe 
și de finanțe. Pe ordinea de zi a 
conferinței sînt înscrise probleme 
privind evoluția economică și mone
tari a C.E.E.. precum și relațiile vii
toare ale acestei grupări cu terțe 
țări.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
șeful statului francez, din a cărui ini
țiativă a fost convocată această con
ferință. Cea mai mare parte a dis
cursului său a fost consacrată pro
blemelor economice și monetare ale 
C.E.E.

Lucrările reuniunii se desfășoară 
cu ușile închise.

rii între popoarele Europei, d-sa s-a 
referit la momentul politic actual 
„cînd marile capitole, sau în orice caz 
tabla de materii a acestui proces, sint 
pe punctul de a fi scrise", punctul 
cel mai important la ordinea de zi 
fiind apropiata reuniune pregătitoare 
de la Helsinki a conferinței general- 
europene. în acest cadru vizita în 
Belgia a președintelui Consiliului de 
Stat al României, schimburile de ve
deri ce vor avea loc cu acest prilej 
dobindesc o importanță deosebită. 
Pot spune că nu cunosc prea multe 
vizite de o asemenea importanță, fă
cute de șefi de state din Europa, in

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

acest moment de explorare a perspec
tivelor destinderii și reducerii de 
forțe pe continent. Sîntem convinși 
că vor fi demonstrate din nou vir
tuțile dialogului direct între cei care 
poartă răspunderea supremă a sta
telor.

Opinia publică din Belgia, care cu
noaște bine tradiționala ospitalitate 
românească, a arătat în încheiere mi
nistrul Pierre Harmel, se pregătește 
să facă președintelui Ceaușescu, om 
de stat în a cărui personalitate se 
Îmbină fericit modestia, profunda ca
pacitate de reflexie, o primire pe 
măsura însemnătății evenimentului. 
Sînt sigur că acest eveniment va avea 
răsunet în fiecare cămin belgian.

Despre unu) din aspectele impor
tante ale. relațiilor româno—belgiene, 
colaborarea economică, ne-a vorbit și 
dl. HENRI SIMONET, ministrul afa
cerilor economice. Reamintind că

VIZITA IN UNIUNEA SOVIETICA 
A DELEGAȚIEI MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

MOSCOVA 19 — Corespondentul
Agerpres, L. Duță, transmite : Joi, 
delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voi tec, pre
ședintele M.A.N., a făcut o vizită la 
Comitetul Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova.

în aceeași zi, delegația Manii Adu

Scrisoarea președintelui I. B. Tito 
și a Biroului Executiv al Prezidiului U. C. I. 

adresată comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. și Bi
roul Executiv al Prezidiului U.C.I. 
au adresat tuturor comuniștilor din 
Iugoslavia o scrisoare în care, po
trivit agenției Taniug, se relevă că 
datoria tuturor organizațiilor și or
ganelor de conducere ale U.C.I. este 
de a reafirma și continua, în activi
tatea lor cotidiană, linia politică a 
celui de-al IX-lea Congres al U.C.I., 
pentru a lupta cu și mai multă ho- 
tărîre pentru construcția socialistă și 
pentru politica de egalitate, frăție și 
unitate a popoarelor și naționalită
ților iugoslave.

Clasa muncitoare și ceilalți oa
meni ai muncii apreciază activita
tea comuniștilor nu în funcție de de
clarații, ci duoă comportarea lor po
litică și socială în practică, după re
zultatele activității lor. Trebuie să 
ne opunem cu și mai multă hotă- 
rire — se spune mai departe în scri
soare — tendințelor de reducere a
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agențiile de presă transmit:
La Varșovia,tn Prezent® po

mului secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, a lui Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului de 
Stat, și a lui Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
avut loc, joi, prima ședință a sesiunii 
de toamnă a Seimului.

Contacte sindicale R.D.G.
R.F.G BerBn a avut 'oc ° 

Ințîlnlre intre o delegație a Federa
ției Sindicatelor Libere Germane dip 
R.D.G., condusă de Herbert Warncke, 
președintele F.S.L.G., și o delegație a 
Federației sindicatelor din R.F. a 
Germaniei, condusă de Heinz Oskar 
Vetter, președintele federației. A fost 
efectuat un schimb de păreri și de in
formații asupra unor probleme ale 
activității celor două organizații. Păr
țile au hotărît să continue contactele 
la nivelul conducerilor.

Convorbiri polono-spn- 
niolO. ® delegație a Ministerului 
Afacerilor Externe din Spania a e-

Belgia este, ca urmare a structurii 
sale economice, „o țară 'deschisă spre 
străinătate" și expunind proiectele de 
dezvoltare și diversificare in conti
nuare a economiei belgiene, d-sa și-a 
exprimat satisfacția față de recentele 
convorbiri cu oficialitățile române, a- 
preciind ca favorabile perspectivele 
lărgirii colaborării și cooperării între 
cele două țări. El s-a referit la po
sibilitatea unor acțiuni de cooperare 
în domeniul producției și în cel al 
desfacerii, cît și la operațiuni de 
cooperare pe terțe piețe. Nu încape 
îndoială că apropiata vizită a pre- 

ședintelui țării dumneavoastră, abor
dînd domeniile colaborării politice, 
se va solda cu rezultate concrete 
și pe tărîmul colaborării economice.

Aceeași problemă a făcut obiectul 
discuțiilor cu dl. BAYOT, director 
general-adjunct al relațiilor econo
mice cu străinătatea din Ministe
rul Afacerilor Externe, și cu dl. 
CLAEYS, șeful Departamentului țări
lor răsăritene din Oficiul belgian al 
comerțului exterior. Manifestîndu-și 
satisfacția față de modul cum sînt a- 
duse la îndeplinire acdrdurile pe ter
men lung existente între cele două 
țări, interlocutorii au pus, de aseme
nea, în evidență necesitatea și și-au 
exprimat dorința de a se găsi, îm
preună cu persoanele competente ro
mâne, mijloacele practice de a rea
liza acțiuni de cooperare. Studiile 
făcute au permis, de altfel identifi
carea domeniilor concrete de realiza
re a acestor acțiuni, cum ar fi. de 
pildă, construcțiile mecanice, elec
tronica și electrotehnica, chimia.

Puține țări au cunoscut o dezvol
tare economică atît de rapidă ca 
România, releva dl. Claeys — lucru 
reflectat de altfel și în creșterea'pon

nări Naționale a depus coroane de 
flori la Mausoleul Lenin și la „Mor- 
mintul soldatului necunoscut", de lin
gă Kremlin. Apoi, membrii delegației 
au vizitat Casa-muzeu și cabinetul de 
lucru din Kremlin, ale lui V. I. Lenin.

Delegația a fost însoțită de Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.

democrației în Uniunea Comuniștilor, 
la discuții fără concluzii, la drepturi 
fără răspunderi și la proceduri for- 
mai-democratice.

Stabilizarea economiei iugoslave 
are de făcut față unor obstacole nu
meroase, subliniază scrisoarea, rele- 
vind necesitatea ca organele de con
ducere și organizațiile U.C.I. să a- 
precieze cu exactitate progresul 
realizat în înfăptuirea programului 
de acțiune al celei de-a Il-a confe
rințe a U.C.I., îndeosebi în ceea ce 
privește reducerea investițiilor în li
mitele mijloacelor disponibile, redu
cerea pierderilor și înfăptuirea con
cluziilor privind politica agrară a 
U.C.I. Sînt. totodată, necesare acțiuni 
organizate pentru înlăturarea surse
lor de obținere a unor venituri fără 
muncă.

Scrisoarea subliniază că rezultatele 
obținute de U.C.I. reprezintă o bază 
sănătoasă pentru unificarea. în con
tinuare, a forțelor din Uniunea Co
muniștilor și din societate.

h a ■ a ■ ■

fectuat o vizită în R.P. Polonă. în 
cadrul convorbirilor purtate la 
M.A.E. al Poloniei au fost discutate 
probleme privind relațiile bilaterale 
și unele aspecte ale situației interna
ționale, îndeosebi pregătirea confe
rinței general-europene.

Noul guvern norvegian, 
prezidat de Lars Korvald, a fost insta
lat oficial miercuri, succedînd cabine
tului Trygve Bratteli, care a demisio
nat după respingerea de către elec
torat — cu prilejul refereofjumului de 
la 25 septembrie — a proiectului da 
aderare la Piața comună. Principala 
sarcină a guvernului, minoritar în 
parlament, o constituie negocierea 
unui acord de schimburi libere cu 
C.E.E.

0 delegație a C.C. al
de WernerP.S.U.G., condusă

Lamberz, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.S.U.G., a- 
flată în vizită la Praga, a fost pri
mită de Oldrich Svestka, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

derii de mașini și echipamente în im
porturile belgiene din țara dumnea
voastră. Interesul nostru pentru dez
voltarea legăturilor cu parteneri ro
mâni reiese cu prisosință și din par
ticiparea largă la Tîrgul Internațio
nal București 1972, la care expun 15 
firme belgiene. Este o coincidență fe
ricită că în preajma vizitei președin
telui Ceaușescu se va ține la Bucu
rești reuniunea anuală a comisiei 
mixte de colaborare economică, in
dustrială și tehnică, ceea ce va per
mite, în mod cert, evidențierea unor 
noi premise de extindere a relațiilor 
de cooperare.

„România a devenit un partener 
economic extrem de interesant", sub
linia la rindul său dl. C. HELSSEN, 
președintele Comitetului economic 
belgo-român, și viitorul rezervă o 
multitudine de căi și forme de con
lucrare fructuoasă, ce își așteaptă 
concretizarea".

Cuvinte tot atît de calde aveam să 
auzim și cu prilejul primirii grupu
lui nostru de ziariști la sediul Parti
dului Socialist Belgian. Cei doi pre
ședinți ai partidului, EDMUND LE- 
BURTON și JOS VAN EYNDE, care 
ne-au vizitat țara în primăvara aces
tui an, au evocat relațiile bune din
tre cele două țări, ca și dintre Partidul 
Socialist Belgian și Partidul Comu
nist Român, exprimîndu-și totodată 
satisfacția față de convorbirile pur
tate cu secretarul general al parti
dului nostru. România s-a bucurat 
întotdeauna în Belgia de o foarte 
mare simpatie, ne-au declarat cei doi 
interlocutori. Fără intenția de a face 
vreo butadă, putem spune că este o 
țară mică ce duce o politică mare. 
Avem toate motivele să credem că 
președintele Ceaușescu va fi primit 
de poporul belgian în modul cel mai 
cordial, cu căldura pornită din inimă, 
pe care o merită acest remarcabil 
bărbat de stat.

Despre România, despre președin
tele ei am auzit de altfel, pretutin
deni, asemenea aprecieri în timpul 
șederii noastre In Belgia, am con
statat o atmosferă de stimă și pre
țuire la adresa țării noastre, a reali
zărilor sale însemnate în construcția 
socialistă, a politicii sale externe, de 
pace și destindere, de promovare a 
unui spirit nou în relațiile dintre 
state, in care forța să fie abolită, iar 
vrajbei și suspiciunii să-i facă loc 
încrederea și respectul reciproc. Este 
o atmosferă alcătuind un cadru din 
cele mai propice apropiatei vizite la 
n'vel înalt care se vestește ca o Con
tribuție importantă la statornicirea 
acelui climat al cooperării și bunei 
înțelegeri pe care U reclamă po
poarele de pe continentul nostru șl 
din lumea Întreagă.

Romulus CAPLES CU
Bruxelles.

Semnarea unui acord de cooperare 
economică și a unui acord comercial 

de credit intre România și Siria
DAMASC 19 (Agerpres). — La Da

masc au fost semnate, joi, un acord 
de cooperare economică și tehnică și 
un acord comercial de credit, a că
ror punere în aplicare va contribui la 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnice în domeniile construcției de 
mașini, chimiei, petrolului, industriei

încheierea unor acorduri 
financiare și comerciale 

sovieto - americane
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Intre 12 și 18 octombrie, la Washing
ton au avut loc lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei sovieto-a- 
mericane pentru problemele comer
țului, creată în conformitate cu în
țelegerea realizată între conducăto
rii sovietici și președintele S.U.A., în 
mai 1972, anunță agenția T.A.S.S.

Au fost încheiate, în acest fel, 
tratativele și au fost semnate acor
durile privind comerțul, reglemen
tarea plăților în lend-lease și cu 
privire la acordarea reciprocă de 
credite. De asemenea, a fost semnat 
un acord privind unele probleme 
ale navigației maritime, pentru care 
au fost purtate convorbiri separate 
între delegații guvernamentale ale 
celor două țări.

Acordul privind comerțul prevede,

Un protocol privind 
schimburile comerciale din
tre Albania și Ungaria pe 
anul 1973 8 fost semnat 13 Ti* 
rana. Protocolul prevede sporirea vo
lumului comerțului bilateral, rela
tează agenția M.T.I.

Ministrul afacerilor ex
terne 01 Japoniei, Masayoshi 
Ohira, care întreprinde o vizită ofi- 
(rfălă 'în S.U.A., a fost primit, miercuri, 
de președintele Richard Nixon.

Premiul Nobel pentru litera
tură 1972 a fost decernat scrii
torului vest-german Heinrich 
Boell. In expunerea de motive, 
colegiul Academiei Regale din 
Stockholm, constituind juriul a- 
cestei distincții internaționale, a 
apreciat „îmbinarea unei largi 
perspective asupra timpului său 
cu sensibilitatea și măiestria ar
tistică".

Guvernul argentinean * 
anunțat oficial data viitoarelor ale
geri generale, programate pentru 11 
martie 1973.

Expoziție de carte româ
nească în Polonia.
voievodală de cultură din Gdansk a 
fost deschisă o expoziție de carte și 
publicații științifice ale editurii Aca
demiei române. Expoziția prezintă 
circa 220 de lucrări cu profil științi
fic din diferite domenii.

Un comunicat al guver
informează cănului malgaș

ministrul de externe Didier Ratsi- 
raka va efectua, în curînd. vizite în 
R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
la invitația guvernelor celor două 
țări.

La Varna a avut loc Festiva
lul internațional al teatrelor de 
păpuși „Delfinul de aur". A luat 
parte și o formație a Teatrului 
de păpuși din Tirgu Mureș, că
reia i-a fost acordată una din 
cele două medalii de argint, 
pentru punerea in scenă a piesei 
„Șase pui de pinguin", a lui 
Boris Aprilov.

„Poporul chilian sprijină 
guvernul său și îl va apăra"

Declarația Comisiei Politice a P.C. din Chile 
cu privire la situația internă

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — Ziarul „El Șiglo", organ al 
Partidului Comunist din Chile, a pu
blicat o declarație a Comisiei Politice 
a P.C.C., cu privire la actuala situa
ție din țară.

După ce amintește încercarea din 
1970 a unor cercuri imperialiste din 
S.U.A. ca, prin asasinarea coman
dantului șef al armatei chiliene, ge
neralul Renâ Schneider, să îmniedice 
preluarea funcției de către președin
tele ales pe cale constituțională. Sal
vador Allende, complot care fusese 
organizat de fonemul nord-americân 
„I.T.T.", declarația relevă că această 
acțiune este continuată, astăzi, de 
către concernul cuprului, expropriat 
în Chile, „Kennecott Copper Corp.", 
pentru a submina economia chiliană.

P. C. din Chile acuză reacțiunea din 
interiorul țării pentru încercarea de 
a coordona complotul din afară cu 
un complot Intern. Uneltele actualei 
tensiuni sînt patronii din transporturi 
care au încercat să lase țara fără 
produse alimentare, combustibil și 

ușoare, mineritului, precum și la ex
tinderea schimburilor comerciale. 
Din partea română, acordurile au fost 
semnate de Emil Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar din partea siriană de Abdel 
Halim Khaddam. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al 
afacerilor externe.

printre altele, că părțile oferă una 
alteia clauza națiunii celei mai fa
vorizate în problemele de vamă, Im
pozite și formalități de import-ex
port de mărfuri. Părțile vor stimula 
stabilirea de legături de afaceri efi
ciente între organizații și firme co
merciale din cele două țări. Acordul 
exprimă dorința părților de a tripla 
în următorii trei ani volumul co
merțului bilateral în comparație cu 
perioada 1969—1971. Părțile au ho- 
tărit crearea unei reprezentanțe e- 
conomice a Uniunii Sovietice la 
Washington și unui birou comercial 
al S.U.A. la Moscova.

S-a ajuns la o înțelegere cu pri
vire la acordarea reciprocă de cre
dite pentru dezvoltarea comerțului. 
Comisia a aprobat schimbul de păreri 
care a avut loc in problemele cola
borării sovieto-americane pentru 
construirea de obiective industriale, 
precum și reglementarea probleme
lor referitoare la impozite plătite 
pentru folosirea de licențe, patente, 
drepturi de autor etc. In interesul 
colaborării în înfăptuirea proiectului 
de valorificare a zăcămintelor de 
gaze naturale în U.R.S.S., comisia a 
adoptat hotărirea de a constitui un 
grup de lucru mixt.

★
La Departamentul de Stat al S.U.A. 

a avut loc solemnitatea semnării a- 
cordurilor dintre guvernele U.R.S.S. 
și Statelor Unite cu privire la comerț, 
la reglementarea deconturilor de 
lend-lease și la oferirea reciprocă 
de credite.

După semnarea acordurilor, Niko
lai Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., a fost primit de 
președintele Richard Nixon. La con
vorbire au participat secretarul de 
stat William Rogers șl ministrul co
merțului, Peter Peterson.

Secretarul de stat William Rogers 
și ministrul comerțului, Peter Pe
terson, și-au exprimat satisfacția, în 
cadrul Utiel conferințe de presă, 
pentru încheierea acordurilor finan
ciare și comerciale sovieto-ameri
cane, calificindu-le „un pas consi
derabil în cooperarea dintre cele 
două țări". William Rogers a afirmat 
că efectele acestor acorduri vor de
păși cadrul economic, contribuind la 
îmbunătățirea relațiilor politice bi
laterale.

La rindul său, Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și-a exprimat speranța că 
premisele create prin semnarea acor
durilor, îmbinate cu interesul cercu
rilor de afaceri din cele două țări, 
vor duce la lărgirea considerabilă și 
întărirea legăturilor economice și co
merciale bilaterale.

R. P. BULGARIA.

DEZVOLTAREA ECONOMIEI 
IN DEZBATEREA CONSILIULUI

DE MINIȘTRI .
SOFIA 19 (Agerpres). — Biroul 

Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia a examinat, miercuri, o infor
mare privind îndeplinirea unor indici 
ai Planului unic al dezvoltării social- 
economice a țării pe luna septembrie 
și pe primele nouă luni ale anului 
curent. Cu acest prilej, a fost relevat 
faptul că planul este îndeplinit cu 
succes, volumul producției industria
le globale fiind, în intervalul men
ționat, cu 8,5 la sută mai mare în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut.

materii prime. Oamenii muncii au 
dejucat insă planurile care urmă
reau paralizarea producției sublinia
ză declarația. Poporul sprijină gu
vernul său și îl va apăra, paralel cu 
acțiunile calme și pline de răspun
dere ale armatei, care a rămas cre
dincioasă misiunii sale constituțio
nale. împotriva complotiștilor, po
porul cere ca legile să fie aplicate 
cu toată rigoarea, se arată în decla
rație.

P.C. din Chile cheamă toți oamenii 
muncii să contribuie la zdrobirea de
finitivă a uneltirilor reacționare în
dreptate împotriva poporului chilian

★

Referindu-se la actuala situație dir 
Chile, comandantul statului major a 
armatei terestre, generalul Carlo; 
Prats, i-a avertizat pe conducători’ 
partidelor politice de dreapta că ar
mata este fidelă guvernului ales pe 
cale constituțională și nu va permite 
acțiuni care să pericliteze ordinea 
Internă.
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