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• OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
cu el msuși...

• „Zilele filmului so
vietic"

• Mina măiastră a 
meșterului din Car- 
pațl

• 0 nouă pagină In 
dezvoltarea priete
niei și colaborării 
româno-slriene

Sub auspiile stimei șî cordialității reciproce 
a început ieri la Bruxelles

VIZITA PIEȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T, 
NIIOLAE CEAUȘESCU, IN BELGIA

SolemniHea primirii
a avutloc într-o

ambianfăprietenească
BRUXELLES. — preșeitele 

Consiliului de Stat al Replicii 
Socialiste România, oolae 
Ceaușescu, împreună cu tarășa 
Elena Ceaușescu, a încep ieri 
vizita oficială în Belgia vizită 
menită să înscrie un /oment 
memorabil în cronica recilor de 
prietenie româno-belgiei adu- 
cînd totodată o con trit ie de 
seamă la cauza destinde S* coo
perării pe continentul uropean, 
la pacea șî înțelegerea ternațio- 
nală.

...După trei ore și jnătate de 
zbor, aeronava prezidtâială ate
rizează pe aeroporti capitalei 
belgiene.

Este ora 11,00, oraocală, 12,00 
ora Bucureștiului. Gdirea aero
gării este împodobi festiv cu 
drapelele României * Belgiei.

La ceremonia so™ participă 
personalități de strnă ale vieții 
politice belgiene 'Van Boogaert, 
prim-viicepreședisie al Senatului, 
A. Van Acker, pvședintele Came
rei reprezentau jior, G. Eyskens, 
primul minisav A. Cools, vice- 
prim-ministru, P. Harrnel, mi
nistrul afatenlor externe, A. 
Vranckx, rrinStrul justiției, L. 
Nameche, ninistrul prevederilor 
sociale, H Simonet, ministrul 
afacerilor comornice, alte persoa
ne oficiale precum și I. Adriaens-

sen, ambasadorul Belgiei la Bucu
rești. Iau parte, de asemenea, 
înalți demnitari belgieni, care îi 
vor însoți pe oaspeții români în 
cursul vizitei lor — general-loco- 
tenent Ludovicus Teysen, aghio
tant al regelui, Jackues Graeffe, 
ambasador al Maiestății Sale Re
gale, maior Bem Jose Charlier, 
ofițer al regelui.

Sînt de față Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României In 
Belgia, și membri ai ambasadei.

La coborârea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția. Elena 
Ceaușescu, sînt întâmpinați de 
Maiestățile lor regale, regele și 
regina belgienilor, Baudouin și 
Fabiola.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și s'jvorânul be'gian se salută cu 
cordialitate, își strâng călduros 
mîinile.

Regele Belgiei și șeful statului 
român iau loc, apoi, pe un podium 
special amenajat. Răsună acordu
rile imnurilor naționale ale celor 
două țări.

Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare reprezen
tând toate armele, în ținută de 
paradă, care prezintă onorul.

(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea din București
Marți dimineața a părăsit Capi

tala îndreptindu-se spre Bruxelles, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face vizite oficiale 
în Belgia, la invitația regelui 
Baudouin I și a reginei Fabiola, și 
în Marele Ducat de Luxemburg, la 
invitația Marelui Duce Jean de 
Luxemburg și a Marii Ducese Jo
sephine-Charlotte.

în aceste vizite, șeful statului ro
mân este însoțit de tovarășii Lite 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau de 
față, la plecare, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ghporghe Stoica, Io
sif Banc, Cornel Burtică, Miron 
Constantânescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Ștefan 
Andrei, Ion Dincă, împreună cu so
țiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față însărcinatul ou 
afaceri ad-interim al Belgiei la 
București, Lionel de Mey, cu soția, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București, al ți membri ai 
corpului diplomatic.

La plecare, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a fost salutat cu 
multă căldură de mii de cetățeni 
al Capitalei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns îndelung, cu 
cordialitate, manifestărilor priete
nești ale mulțimii, care i-a adresat 
urări de drum bun, de succes de
plin î» această nouă solie de pace

și colaborare între popoare, expre
sie a politicii externe a statului 
nostru.

Vizita pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o întreprinde în Belgia 
și în Marele Ducat de Luxemburg 
constituie o nouă etapă în e- 
voluția ascendentă a raportu
rilor de prietenie dintre țara 
noastră și aceste state, în pro
movarea unei cooperări fructuoase 
în interesul înțelegerii între po
poare. al păcii și securității în Eu
ropa și în lume.

(Agerpres)

La sosire, pa aeroportul din capitala Belgiei

Moment al primirii la primăria din Bruxellei

n

Dineu oferii în onoarea președintelui
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu

1

Consiliului de 
blicii Socialiste 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu.

Au participat prințul Albert

în marele salon al Palatului re
gal din Bruxelles, Maiestățile lor 
regele și regina 
Baudouin și Fabiola, 
dineu .în cinstea

belgienilor, 
au oferit un 
președintelui

Stat al Repu- 
România, Nicolae 
a tovarășei Elena

Și

prințesa Paula, A. van Acker, pre
ședintele Camerei reprezentanți
lor, G. Eyskens, primul ministru, 
A. Cools, ' viceprim-ministru, P. 
Harrnel, ministrul afacerilor ex-

1

teme, miniștri, procurorul gene
ral Valter Jganshof, generali și 
ofițeri superiori, guvernatorul pro-

(Continuare în pag- a III-a)

Toastul
regelui

Domnule președinte, printre noi ca expresie sigură

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

România este un stat al cărui di
namism s-a manifestat în mod deo
sebit în cursul ultimilor ani, atît 
pe plan intern, cît și internațional, 
și relațiile sale cu Belgia poartă 
amprenta acestei evoluții.

Contactele dintre țările noastre 
au devenit mai frecvente din ziua 
în care dialogul a fost reînnoit de 
către președintele Consiliului de 
Miniștri al României și de către 
miniștrii noștri de externe, mai 
întâi la Bruxelles și apoi la Bucu
rești. Lipsea însă acestei reînnoiri 
consacrarea propriei dumneavoas
tră vizite.

Astăzi, acest lucru a devenit 
fapt împlinit și sîntem fericiți, 
domnule președinte, să vă avem ca 
oaspete aici, în seara aceasta, îm
preună cu doamna Ceaușescu, și 
salutăm prezența dumneavoastră

a 
unei prietenii destinate să se întă
rească de-a lungul anilor și ca o 
promisiune a înfloririi acestei prie
tenii.

Fără îndoială, relațiile dintre ro
mâni și belgieni nu datează de ieri- 
alaltăieri. Multe lucruri s-au schim
bat însă. Belgia, care a avut atît 
de suferit din cauza războaielor, a 
văzut în ideea europeană posibili
tatea încheierii rivalităților secu
lare și a aderat la aceasta cu en
tuziasmul cunoscut.

România, la rîndul ei, s-a eviden
țiat prin hotărârea cu care și-a luat 
destinele în propriile mîini, rupind 
cu trecutul agricol, pentru a se 
consacra foarte activ dezvoltării 
industriei sale. Succesele acestei o- 
pere sînt numeroase și, uneori, 
spectaculoase.

(Continuare în pag. a III-a)

Maiestate,

înainte de toate, țin să vă mul
țumesc pentru amabila invitație de 
a vizita Belgia și să exprim plă
cerea deosebită a soției mele și a 
mea de a putea cunoaște nemijlocit 
frumoasa dumneavoastră țară, via
ța, munca și înfăptuirile poporului 
belgian. Doresc să vă salut în mod 
cordial și totodată să adresez po
porului belgian sajutul meu cordial 
și un cald mesaj de amiciție din 
partea poporului român.

într-adevăr, între țările noastre 
au existat din cele mai vechi tim
puri raporturi prietenești, care s-au 
menținut, în ciuda încercărilor is
toriei — și sînt bucuros să pot 
aprecia, împreună cu dumneavoas
tră, evoluția ascendentă a acestor 
relații în cursul 
Schimbul de vizite 
namental, precum

ultimilor ani. 
la nivel guver- 
și frecventele

con tac te au determinat mai buna 
cunoaștere reciprocă și intensifi
carea colaborării noastre multila
terale. Menționez cu satisfacție, în 
mod deosebit, amplificarea schim
burilor economice și tehnico-știin- 
țifice desfășurate intr-un spirit de 

,stimă, încredere și avantaj reci
proc. Fără îndoială că această vi
zită va marca o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor economice, 
politice, științifice și culturale din
tre țările noastre, în conlucrarea 
româno-belgiană pe tărîmul efor
turilor pentru pace, cooperare și 
destindere internațională.

Sîntem cu toții martori ai unor 
mari transformări și mutații în 
viața societății contemporane pe 
arena mondială. Se afirmă tot mai 
viguros un nou curs în relațiile 
dintre state, generat de voința im-

(Continuare in pag. a III-a)

Munca unită a țăranilor 
si orășenilor biruie vremea 
neprielnică, umple hambarul 

acestei toamne
<

• Muncitori, ostași, funcțio
nari, studenți și elevi lu
crează alături de cooperatori 
la strîngerea și depozitarea 
recoltei • Pentru însămîn- 
țări se poate lucra și noaptea; 
ceea ce se și face e Prognoza 
timpului și timpul muncilor 

agricole
CITIȚI ÎN PAGINA A ll-A RELATĂRILE 

CORESPONDENȚILOR NOȘTRI
DESPRE ACTUALITATEA AGRICOLĂ

Ca urmare a măsurilor aprobate 

de Conferința Națională a P.C.R. 

LA 1 NOIEMBRIE INTRĂ IN VIGOARE 
DECRETELE CONSILIULUI DE STAT 

privind:
• majorarea pensiilor de asigu

rări sociale de stat, pensiilor 
I.O.V.R. și ajutoarelor sociale

• îmbunătățirea unor prevederi 
ale legislației pensiilor

Publicăm, în pagina a ll-a, 
prezentarea acestor decrete

POPORUL NOSTRU SĂRBĂTOREȘTE ASTĂZI 
ZIUA FORȚELOR ARMATE 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
CITIȚI ÎN PAGINA A IV-Ar

• Ordinul de zi dat cu acest prilej de ministru! 

Forțelor Armate '

• Momente din activitatea de pregătire și din viața 

de zi cu zi a ostașilor armatei noastre sînt evocate 

în reportajul: VIRTUTEA DE OȘTEAN AL REPU

BLICII

® Adunarea lestivă din Capitală

TÎRGUL INTERNAȚIONAL 

BUCUREȘTI -1972
■5

prestigioasă manifestare 
economică desfășurată 

sub egida cooperării active 
internaționale-și-a închis 

ieri porțile
IN PAGINA A VII-A,

un interviu cu președintele Camerei de Comerț, 
ROMAN MOLDOVAN
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Dezvoltarea permanentă și in ritm 
susținut a economiei naționale și, pe 
această bază, sporirea an de an a 
venitului național fac posibilă ridi
carea continuă a bunăstării poporu
lui — scopul fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român. Conco
mitent cu măsurile complexe luate 
de partid pentru majorarea salarii
lor, o atenție deosebită a fost acor
dată Îmbunătățirii pensiilor. După 
cum este știut, Conferința Națională 
a partidului a aprobat măsurile de 
majorare a pensiilor, măsuri hotărîte 
anterior de Comitetul Central al 
P.C.R. Urmare a acestor hotăriri, la 
1 noiembrie vor intra in vigoare de
cretele privind majorarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat, pensiilor 
I.O.V.R. și ajutoarelor sociale, pre
cum și majorarea pensiilor militare 
de stat. In același timp cu aceste 
majorări, prin Decret al Consiliului 
de Stat, au fost aduse modificări co
respunzătoare actualei legislații de 
pensii, astfel ca drepturile persoane
lor ce vor obține pensie în perioada 
de după majorare să fie corelate cu 
nivelul pensiilor majorate. Tot
odată au fost aduse unele modificări 
ale legislației, a căror necesitate a 
rezultat din aplicarea legii pensiilor.

Prin noile reglementări se asigură 
majorarea cu precădere a pensiilor 
mici de limită de virstă și invalidi
tate în cuantum de pînă la 550 lei. 
Aceste pensii se majorează, înce- 
pind de luna viitoare, cu 30 la sută.

Pentru pensiile mai mari de 550 
lei, majorarea se va aplica diferen
țiat, în procente de 25, 15 și 10 la 
sută, urmărindu-se atenuarea dife
rențelor in cadrul acelorași categorii 
de pensionari. în acest fel, pensiile 
pentru limită de vîrstă șl invalidi
tate cuprinse pînă în prezent între 
551 și 714 lei nu vor putea fi mai 
mici de 715 lei — cît va deveni, prin 
majorarea cu 30 la sută, pensia de 
550 lei. In categoria pensiilor ce se 
majorează cu 25 la sută se înca
drează, în afară de pensiile stabilite 
pînă la 31 iulie 1959, și acele pensii 
care s-au stabilit după această dată, 
dar care au fost calculate pe baza 
salariilor folosite la recalcularea 
pensiilor din anul 1959. Astfel, o 
pensie de 1100 lei, stabilită in anul 
1958, va beneficia de o majorare de 
25 la sută, adică va primi începînd

de luna viitoare o majorare 
lei, totalul pensiei devenind 
de 1 375 lei.

Conform noilor prevederi 
începînd cu 1 noiembrie se 
rează și pensiile de urmaș, în 
cu situația 
decedat.

Potrivit modificărilor aduse legis

de 275 
deci

legale, 
majo- 
raport 

avută de susținătorul

Prin modificare* procentelor de 
calcul se asigură unor importante 
categorii de pensionari, proveniți 
din muncitori de Înaltă calificare, 
maiștri, ingineri, tehnicieni, oameni 
de știință, artă și cultură, cadre de 
conducere, un raport mai echitabil 
intre nivelul pensiilor și media sala-

o creștere a nivelului pensiilor. 
Dacă pentru unele cazuri, la pensio
narea după 1 noiembrie 1972 din 
calcul nu ar reveni o pensie cel pu
țin egală cu pensia de același fel 
sti-.bilită în anul 1972, legea creează 
posibilitatea ca, alegînd ca bază de 
calcul salariile de pină Ia 1 noiem
brie 1972, să se acorde în mod su-

pensia este de 1 664 lei, 1! va rezulta 
din calcul o pensie de 1 204 lei. Pen
sionarul respectiv, prin modificarea 
intervenită în lege, are însă dreptul 
să aleagă ca bază de calcul salariile 
de pină la 1 noiembrie 1972, ■ situație 
în care va avea un salariu mediu tot 
de 1 650 lei, căruia îi va corespunde 
o pensie de 1 203 lei. La acest cuan-

raport cu Încetarea activi 
riate. De exemplu, de pe i 
salariat care a decedat di 
de 1* Încetarea activității s<™ 
rămas soția și 2 copii în virf, 
și 9 ani. Dat fiind că, Ia data _ 
lui, susținătorul avea virsta dej 
și o vechime in muncă de ț 
17 ani, iar decesul s-a produs

la-

DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT PRIVIND:

Majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat,
pensiilor I.O.V.R., ajutoarelor sociale

și îmbunătățirea unor prevederi ale legislației pensiilor
lației pensiilor, Începînd cu 1 no
iembrie, nici o pensie de asigurări 
sociale de stat pentru limită de 
vîrstă cu vechime integrală (25 ani 
pentru bărbați, 20 de ani pentru fe
mei) nu va putea să reprezinte mai 
puțin de 60 la sută din salariul tari
far folosit ca bază de calcul la stabi
lirea pensiei, față de 50 la sută, cit 
a fost prevăzut în legea pensiilor în 
vigoare pînă la 1 noiembrie. In mod 
corespunzător au fost majorate și 
procentele de calcul pentru pensiile 
de invaliditate.

riilor tarifare realizate de aceștia în 
ultima perioadă a activități) lor.

Este cunoscut faptul că în baza 
de calcul a pensiilor se include me
dia salariilor pe 60 de luni din 
ultimii 10 ani de activitate. Pensiile 
stabilite pînă la 1 noiembrie 1972 au 
avut în baza de calcul aproximativ 
3 ani de salarii majorate în cinci
nalul anterior. In anii următori, nu
mărul de luni cu astfel de salarii 
majorate, ce se vor include în baza 
de calcul a pensiei, va fi din ce în 
ce mai mare, ceea ce va conduce la

plimentar, la pensie, un spor de 10 
la sută. Astfel, unui pensionar înscris 
Ia pensie la 1 octombrie 1972, care 
a avut un salariu mediu pe cinci 
ani anteriori pensionării de 1 650 lei 
și 35 ani vechime în muncă, i-a re
venit o pensie de 1 203 lei ; la aceasta 
1 se va adăuga și majorarea de la 
1 noiembrie 1972 de 121 lei, totalizind 
deci suma de 1 324 lei. Colegului său 
de muncă cu aceeași vechime, care 
îndeplinește condiția de pensionare 
la 1 decembrie 1973, cind salariul 
mediu pe baza căruia i se calculează

turn ae va adăuga majorarea da 
121 lei (sporul de 10 la sută conferit 
de noua reglementare), astfel că 
pensia cuvenită la 1 decembrie 1973 
va fi de 1 324 lei.

Față de prevederile anterioare, 
noile dispoziții legale prevăd, de ase
menea, dreptul urmașilor de a li se 
acorda pensie de pe urma susțină
torului decedat și atunci clnd vechi
mea in muncă a acestuia este mal 
mică decît vechimea integrală — dar 
nu mai puțin de 10 ani — indiferent 
de data cind a survenit decesul in

mult de 90 zile de la încetarea ac
tivității, urmașii acestuia nu aveau 
pină In prezent dreptul la pensie. 
Prin modificarea adusă legii pensii
lor, Începînd cu 1 noiembrie șl astfel 
de cazuri vor fi înscrise La pensie de 
urmaș.

De asemenea, s-a considerat nece- 
aară adoptarea unor măsuri care să 
oonducă la ocrotirea copiilor a căror 
mamă salariată, oare nu avea vechi
mea In muncă necesară pentru obți
nerea unei pensii, a deoedat cu oca
zia nașterii unui copil, acordindu-li-se

pensie prin asimilarea acestei situații 
cu aceea a pierderii vieții intr-o ac
țiune de salvare a unei alte vieți 
omenești.Intrucît rațiunea pensiei de urmaș 
este de a suplini mijloacele de exis
tență, care prin pierderea susținăto
rului dispar sau se diminuează, s-a 
introdus in decret precizarea că pen
sia de urmaș se va acorda țirtindu-se 
seama, pe lingă actualele condiții 
prevăzute de lege, și de condiția ca 
urmașul să fi fost în întreținerea sus
ținătorului decedat. De asemenea, in 
viitor pensia pentru soția (soțul) fără 
copii va fi condiționată și de o du
rată a căsătoriei cu pensionarul pen
tru limită de virstă de cel puțin cinci 
«ini premergători decesului ; in cazul 
In care decesul susținătorului s-a 
torat unui accident de orice natură 
sau unei boli profesionale, pensia de 
urmaș se va acorda indiferent de du- 
•ata căsătoriei.

De dreptul pe care 11 au în prezent 
ivalizii de război, încadrați în grâ
ul I, de a primi, pe lingă pensi* 
O.V.R., și pensia de asigurări so
lie pentru timpul lucrat după inva- 
Utatea de război, vor beneficia șl 

■ alizii Încadrați în gradul II de in- 
iditate. ......'entru aplicarea — Începînd de la 
oiembrie 1972 — a majorării pen- 
>r de asigurări sociale de stat, 
V.R. și ajutoarelor sociale, prc- 

și a prevederilor de modificare 
tislației pensiilor s-a alocat, din 
tul statului, pe ultimii ani al 
halului, o sumă suplimentară do 
1 5 miliarde și jumătate Ici.
vurile cu privire la majorarea 

Pjor, precum și cele de lmbunâ- 
tșa legislației, concretizmd hota- 
r*'Uongresu.lui ai X-lea și ala 
c<hnței Naționale a Partidului 
^■°ist Român, constituie o nouă 
do\ a grijii partidului și statului 
Pensporirea continuă a nivelului 
*1® al pensionarilor și familiilor 
lor, tum și de promovare consec
vent, principiilor echității socia
liste n acest domeniu.

In ‘stă săptămînă se vor repu
blica țuietinul Oficial actele nor- 
mative^vind pensiile de asigurări 
sociale stat ș) militare, cu toate 
modifite intervenite.

Munca unită a țăranilor si orășenilor

La însămînțări, timpul bun
chiar și noaptea este folosit

ÎN JUDEȚUL OLT, 
o primă constatare : 
insămințarea griului 
este întîrziată. Pină în 
ziua de 24 octombrie 
s-au semănat 22 135 ha 
din cele 83 000 prevă
zute. Intrucît sînt zone 
în cale se poate lucra 
intens, la indicația 
roului comitetului 
dețean de partid, 
tractoare echipate 
grape și discuri, 
cu semănători, 275 
pluguri au fost 
jate din nord în sud. 
Altă măsură se referă 
la organizarea schim
bului II șl executarea 
tuturor lucrărilor pre
gătitoare și de însă- 
mînțărl în schimburi 
prelungite și pe timp 
de noapte, asigurarea 
hranei calde în 
cimp mecanizatorilor 
și membrilor coopera
tori care deservesc 
mașinile agricole etc. 
In vederea folosirii 
mai eficiente a trac
toarelor, în stațiunile 
pentru mecanizarea a- 
griculturii Drăgănești- 
Olt, Vișina și Caracal 
s-au făcut cupluri de 
cite trei semănători 
S.U. 29 care sint trac
tate de un singur trac
tor. Se realizează ast
fel o 
sporită de 28—30 hec
tare față de 10—12 hec
tare cit se însămințea- 
ză cu o singură se
mănătoare S.U. 29. în 
felul acesta, la coope
rativele agricole Dră
gănești-Olt. Stoenești. 
Vișina Veche și altele 
s-a înregistrat un ritm

bi- 
ju- 
360 
cu

235 
cu 

diri-

viteză zilnică

sporit la semănat, iar 
tractoarele au fost 
mai bine utilizate. La 
cooperativele agricole 
Fărcașele și Dăneasa 
s-a încheiat semănatul 
griului pe toate cele 
410 și respectiv 430 ha 
prevăzute. „Dar, avînd 
in vedere faptul că alte 
unități nu pot să-și 
realizeze suprafețele 
prevăzute, ne spunea 
ing. Nicolae Popescu, 
președintele cooperati
vei agricole Fărcașele, 
noi vom insâmînța încă 
200 ha cu griu". A- 
ceeași hotărire au 
luat-o și cooperatorii 
din Dăneasa. Mult a- 
vansate la semănat 
sint și cooperativele 
agricole Slăveni, Stoie- 
nești, Dobrosloveni, 
Călinești, lanca etc.

...Pe înserat, 
una din tarlalele 
perativei agricole 
Drăgănești-Olt. 
canizatorii din 
mul schimb își 
cheiaseră activitatea ; 
urmau cei din schim
bul II format din trac
toriștii brigăzii viticole 
și mecanicii de atelier. 
Toate mijloacele me
canice erau echipate 
cu instalații electri
ce : tractoarele erau 
dotate cu faruri și în 
spate, la fel 
mănătorile.
și noaptea, 
președintele 
cafei, am i 
pină acum peste 400 ha 
cu griu. Am înregis-

pe 
coo- 
din 

Me- 
pri- 
in-

l ca și se- 
„Lucrînd 

spunea 
Stan Ma- 

însămînțat

trat o viteză zilnică de 
17 ha pe semănătoare, 
iar calitatea lucrărilor, 
chiar pe timp de noap
te, este bună".

La Radomirești, 
aceeași noapte, 
punctul denumit 
rapet erau 8 semănă
tori și 9 discuri, 
crăm din plin, 
trerupere" — 
mecanizatorul 
ghe Stanciu. 
executarea 
agricole și pe timpul 
nopții este un fapt 
general. Graba nu tre
buie să însemne negli
jarea calității. Spunem 
aceasta deoarece 
cooperativa 
Cioroiu, de 
s-a găsit in 
tori sămință 
tă ; la cea din comuna 
Ștefan cel Mare, se- 
mănătorile lucrau fără 
tuburi, <• insămințarea 
făcîndu-se prin... îm- 
prăștiere. La Bălă- 
nești, semănătorile 
și-au încetat lucrul la 
orele 16, pentru că... 
nu se adusese sămință 
în cîmp. „Pentru ase
menea neglijențe, ne 
spune Lucian Popescu, 
directorul adjunct al 
direcției agricole jude
țene, inginerii șefi de 
la cooperativele agri
cole Slătioara, Brinco- 
veni-Deveselu și Bălă- 
nești au fost sancțio
nați". Este și firesc. 
Acum, nimănui nu i se 
poate admite nici un 
rabat la calitate.

,Lu- 
fără în- 
spunea 
Gheor- 
Așadar, 

lucrărilor

la 
agricolă 

exemplu, 
semănă- 
netrata-

Cind există dorința de a face 
totul pentru a pune la adăpost 
recolta ze găsesc cele mai in
genioase soluții, lată o inedi
tă... sanie de noroi. Au născo
cit-o cooperatorii din Comi- 
șani-Dîmbovița, pentru a scoa
te de pe terenurile băltite, pînă 
la drumul accesibil camioane

lor, porumbul recoltat

Foto : M. Cioc

Și aici ostașii răspund „prezent"!
Mesajul însuflețltor adresat de 

secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, lucrăto
rilor din agricultură cu prilejul „Zi
lei recoltei" a antrenat la marea 
bătălie și pe ostașii forțelor noas
tre armate. Militarii își îndeplinesc 
cu cinste șl această misiune, răs- 
punzind „prezent" pe fronturile de 
lucru din Bărăgan, din Cimpia Du
nării, din Insula Mare a Brăilei, ca 
și din alte zone ale țării. Iată eileva 
secvențe din această bătălie pentru 
stringerea grabnică a recoltei aces
tei toamne.

...I.A.S. Prundu, JUDEȚUL ILFOV. 
Recolta de pe mai mult de 5 000 
hectare cu porumb este strinsă și 
trimisă spre hambare cu ajutorul 
ostașilor. Subordonații locotenent- 
colonelului Ion Enescu au cerut să 
muncească și noaptea, la lumina re
flectoarelor. Aproape o sută de mi
litari, care înainte de încorporare 
lucrau ca mecanici agricoli, au luat 
în primire tractoarele. Șoferii trans
portă zilnic în coloană spre bazele 
de recepție sute de tone de porumb 
și legume. Numele celor mai vred
nici 1 Greu de ales. Iată. totuși, 
cițiva dintre aceștia : maiorii Vlad 
Marin, Gh. Scoarță, maistrul mili
tar clasa a IV-a I. Mihăiță, sergen
ții majori Gh. Cocan, Gh. Caracos- 
tea, M. Cazacu, caporalul I. Frunză 
și soldații M. Daria, Gh. Bordinici 
șl L Foenaru.

Inginerul I. Roșea ne spunea : 
„Cu ostașii prezenți la cele 9 ferme 
ale I.A.S.-ului sint sigur că vom 
termina recoltarea in bune condiții, 
fără pierderi".

...Una din nopțile trecute. Bruma 
amenința să compromită recolta de 
legume. Plantonul a dat „alarma". 
Era ora 2 noaptea. împreună cu in
ginerul Marin Mihăilă, șeful fermei 
nr. 9 Greaca, o grupă de nouă mili
tari, străbătind noroaiele, au aprins 
focurile pentru a împiedica lăsarea 
brumei. Rezultatele acestui efort ? 
40 de hectare cu legume au fost 
salvate. Dimineața, ostașii și-au 
schimbat îmbrăcămintea și, cot la 
cot cu ceilalți, au trecut la depă- 
nușat.

...Insula Mare * Brăilei. Aici îl 
întîlnim pe sergentul Gheorghe 
Cibi, un bărbat voinic, de prin 
părțile Neamțului.

— Compania din care fac parte a 
obținut la inspecție calificativul ge
neral foarte bine. Într-o singură zi. 
în acest punct am descărcat 1200 
tone.

Schimbăm cîteva cuvinte și cu 
caporalul Ion Crăciunescu, șofer :

— In cele 11—13 ore de muncă pe 
zi, reușesc să fac 3—1 transporturi. 
În luna octombrie am depășit pla
nul cu 34 la sută. N-aș fi reușit 
acest lucru fără munca neobosită a

militarilor. Aceștia încarcă mașini
le în lan în 25—30 minute, față de 
45 minute cit este norma.

— Frumos porumb crește pe aici, 
ne spune fruntașul V. Mihăilă. N-ar 
fi păcat să se irosească ? De aceea 
muncim cu toții să-1 știm cit mai 
repede pus la adăpost.

Același gind ii animă și pe mili
tarii care lucrează pe cele 6 000 ha 
ale orezăriilor I.A.S. Stăncuța. în 
condiții grele, în apă și noroi, lu- 
crind cu secera pentru a recolta 
orezul culcat de ploi, ei reușesc să 
depășească zilnic planul cu 50 la 
sută. Subunitățile de sub comanda 
locotenentului major I. Costea. lo- 
cotenențîi V. Darabăț, Iorgu Hur- 
gheș, I. Zăpor obțin in mod con
stant rezultate foarte bune. Dar, 
despre felul in care își fac datoria 
acești ostași, aflăm dintr-o scrisoa
re .trimisă de conducerea I 
Stăncuța unităților din care 
parte și ofițerii Mihai Chiriac, 
cu Bichescu și alții. Spicuim 
o frază : „Ne impresionează 
nea, disciplina fi hărnicia de 
dau dovadă ostașii".

Reporterul se oprește aici cu re
gretul că nu poate consemna toate 
faptele ostașilor care, in aceste zile, 
înving intemperiile pentru a grăbi 
strinsul recoltei.

I.A.S. 
; fac 

lan- 
doir 

ordi- 
carc

STAREA TIMPILUI
Șl LUCRĂRILE AGNCOLE

Ce spun meteorologi...

Nici o piedică nu e
de neînvins

Cooperatorii, mecanizatorii și spe
cialiștii din agricultura JUDEȚU
LUI ILFOV au răspuns cu mult en
tuziasm mesajului adresat de se
cretarul general al partidului, cu 
prilejul „Zilei recoltei", muncind eu 
toate forțele pe ogoare, la stringerea 
recoltei și la semănat. Zilnic, zeci și 
zeci de mii de cooperatori, mecaniza
tori din I.A.S. și S.M.A., salariați din 
întreprinderi și instituții, militari, stu- 
denți și elevi string porumbul, sfecla 
de zahăr și legumele, însilozează fu
raje. în pofida condițiilor încă grele 
de lucru, pînă la această dată unită
țile agricole din județ au strîns po
rumbul de pe 95 700 ha din 183 800 
ha cultivate și au semănat 58 300 ha 
din celei 174 732 ha prevăzute cu cul
turi păioase de toamnă.

O dată cu încetarea ploilor, ritmul 
de lucru s-a intensificat. O imagine 
a muncii pline de dăruire ne oferă 
cooperatorii din comuna Nana, care 
au organizat temeinic munca și folo
sesc din plin toate mijloacele de care 
dispun. De pe acum se poate spune 
că ei au reușit să ciștige bătălia re
coltei. încă de duminică, conduce
rea cooperativei a anunțat că recol
tatul porumbului s-a terminat pe 
toate cele 1 100 ha cultivate, iar în
treaga producție se află bine depozi
tată. Cooperatorii din Nana au ter
minat și semănatul griului pe cele 
600 ha prevăzute a fi însămințate in 
această toamnă. De asemenea, au 
terminat recoltatul porumbului co
operativele agricole din Petrlchloa- 
ia, Gălbinaș, Budești, Vidra, 39 De? 
cembrie și altele. In total, 20 de coo
perative agricole din județ au în
cheiat culesul porumbului. Această 
importantă lucrare este pe termina
te și in cooperativa Jilavele. In a- 
ceastă unitate, toți cooperatorii au 
lucrat și pe timp de ploaie, ziua la re
coltat știuleții, iar noaptea la trans
portul cocenilor. Astfel a fost pregă
tit din timp patul germinativ și, nu
mai in 3 zile bune de lucru, s-a reu
șit să se însămînțeze aproape întrea
ga suprafață prevăzută cu griu. Or-

zul și secara masă verde au șl răsă
rit.
‘ Numeroase asemenea exemple de
monstrează că acolo unde munca este 
bine organizată, pînă în cele mai mici 
amănunte, unde toate forțele existen
te sint folosite cu chibzuință, condi
țiile atmosferice nu constituie un 
obstacol de netrecut. Zilnic există o 
amplă mobilizare de forțe pentru 
stringerea grabnică a producției din 
cîmp. In ziua de 24 octombrie, ală
turi de cooperatori și mecanizatori 
au lucrat Ia stringerea recoltei a- 
proape 11 000 de salarlațl din Capi
tală și din orașele Oltenița, Buftea, 
Giurgiu, Urziceni.

Vecinii
Sute de oameni pe tarlalele coope

rativei agricole din comuna Cașin, 
JUDEȚUL BACĂU. Cooperatorii și 
mecanizatorii culeg porumbul și car
tofii. Se taie și transportă cocenii, se 
ară și seamănă. Foarte mulți dintre 
cei care lucrează cu atita sirguință, 
în condiții destul de grele, alături de 
cooperatori, sînt din localitatea vecină 
— Mănăstirea Cașin. Au coborit din 
coasta muntelui laolaltă, țărani, mun
citori forestieri, cadre didactice, 
funcționari, in frunte cu primarul, 
Nicolae Dimulescu. care este șl secre
tarul comitetului comunal de partid, 
să dea o mină de ajutor vecinilor lor. 
Stăm de vorbă cu Ion Irimia, funcțio
nar principal al consiliului popular 
al comunei Mănăstirea Cașin.

— Noi, vecinii, ne-am ajutat și 
alte ringuri la nevoie. Poți să stai 
brațele încrucișate în aceste zile 
să nu participi la strinsul recoltei
pe cîmp? Am hotărît să mai lăsăm 
alte treburi care pot suferi aminare 
și. să participăm Ia culesul porumbu
lui. cartofilor și al criorlalte culturi.

Așa sînt vecinii. Zeci șl zeci de 
oameni care, în mod obișnuit, au alta

în 
cu
Și 

de

La Institutul de me
teorologie și hidrolo
gie, o discuție cu tov. 
O. BERBECEL, nu a- 
tit despre evoluția 
vremii, cit mai ales 
despre starea solului. 
In cursul zilei de 
marți, cerul era se
nin în toată partea de 
sud a țării, iar în rest 
prezenta innorări. 
Ploi slabe in partea 
de vest. Soarele și 
vintul au intensificat 
procesul de zvintare 
a solului. Pe lingă 
apa care se scurge 
gravitațional, în cursul 
unei zile, solul pier
de cite 15—20 metri 
cubi de apă la hectar. 
Aceasta face ca, in 
scurtă vreme, multe 
terenuri să devină 
apte pentru semănat.

Cum se prezintă la 
această dată solurile ? 
In Transilvania și în 
Moldova, unde sint 
multe terenuri cu 
pantă domoală, posi
bilitățile de lucru la

semănat sini foarte 
bune. Se poate lucra 
și in cimpia Jijiei, de
oarece solul mai are 
capacitate de inmaga- 
zinare a apei. Lucră
rile s-au putut și se 
pot desfășura în con
diții bune in Județele 
Constanța și Tulcea. 
în județele Satu-Mare 
și Bihor, deși a plouat 
ușor, se poate însă- 
mința intrucît solul 
se zvintă repede. Es
tul și vestul țării con
stituie zonele fn care 
trebuie însămințate 
suplimentar supra
fețe mai mari cu griu. 
In ziua de 24 octom
brie s-a putut insă- 
mința și în sudul ță
rii. Este vorba de zona 
cuprinsă Intre riul Ia
lomița și Dunăre, ex- 
ceptind luncile riurl- 
lor ; în județul Ilfov, 
zona cunoscută sub 
numele de cimpia 
Burnasului, o fișie de 
teren din județele Te
leorman și Olt, care

se extiqe și ae lățește 
in jud.țUe Doij și 
Mehediiți. pe măsură 
ce terenul se zvîntă, 
și alte suphfețe devin 
apte pentri semănat.

Se prevedto creștere 
a temperatuii și in
tensificarea vîntului, 
ceea ce faorizează 
zvîntarea soklui, a- 
jungîndu-fse a faza 
cind pămintulnu se 
mai lipește de unelte 
și deci se poatț lucra 
intens. Intruch solul 
are temperatura de 8 
grade, este un notiv 
ca griul să fie semă
nat repede pentru t 
avea timp să încol
țească. Recolta anului 
viitor este sigură dacă 
această lucrare se e- 
fectuează pînă la 1 
noiembrie. Trebuia 
folosită această „fe
reastră" de timp bun, 
poate ultima din a- 
ceastă perioadă, pen
tru a se încheia semă
natul griului.

...și ce recomandă specialiștii
în primul rînd, o scurtă privire a- 

supra stadiului la zi al lucrărilor agri
cole.

RECOLTAREA CULTURILOR TlR- 
ZII. Pină la 24 octombrie, potrivit 
datelor centralizate la minister, în 
întreprinderile agricole de stat po
rumbul a fost recoltat de pe 47 la 
sută din suprafețele cultivate, orezul 
— 41 la sută, soia 24 la sută, iar in 
cooperativele agricole recoltarea po
rumbului s-a făcut în proporție de 55 
la sută, a sfeclei de zahăr — 61 la

îndeletniciri muncesc acum laolaltă 
cu cooperatorii. Au adus din Mănăs
tirea Cașin și vreo 30 de atelaje. Cu 
ele se cară recolta in hambare sau 
în bazele de recepție. Cu acest ajutor, 
cooperatorii din Cașin au terminat 
pină la această dată recoltatul stru
gurilor, au strîns și transportat po
rumbul de pe 170 hectare din cele 
300 cultivate, au recoltat și sortat car
tofii de pe întreaga suprafață. Din 
urmă, tractoriștii ară și insămin- 
țează. Pe o suprafață de 200 hectare, 
din cele 330 planificate, griul a și 
fost așezat în patul germinativ.

...Seara, tirziu. Parte dintre vecinii 
din Mănăstirea Cașin au plecat spre 
casele lor. Ion Mitroi, Ion Jitea, îm
preună cu mulți alți muncitori fo
restieri au rămas însă cu atelajele 
lor la Cașin.

— Nu plecăm de aici pînă cind, îm
preună cu vecinii noștri, n-om găta 
de strîns totul in hambare. Atunci o 
să *vem și noi tihnă — spunea Ion 
Mitroi.

Și-au rămas în continuare să-i 
ajute pe vecini.

sută, cartofilor — 83 la sută șl a ora
lului — 29 la sută.

La teleconferința care a avut Ioc la 
minister, în seara zilei de 24 octom
brie, s-a făcut precizarea ca, paralel 
cu intensificarea recoltării, să se a- 
corde cea mai mare atenție depozi
tării produselor. Trebuie avut în ve
dere că, o dată cu incălzirea vremii, 
crește pericolul deprecierii produselor 
agricole depozitate in condiții neco
respunzătoare. La 12 grade, în silozu
rile de cartofi pot apărea focare de 
infecție. De aceea, se impune sorta
rea cu grijă a produselor. Stringerea 
recoltei nu poate fi considerată în
cheiată decit atunci cind toate produ
sele sînt depozitate cu grijă, fără pe
ricol de depreciere.

ÎNSAMÎNȚĂRILE DE TOAMNA. 
În Întreprinderile agricole de stat 
griul a fost insămînțat pe 37 la sută 
din suprafețele prevăzute a se cultiva, 
iar în cooperativele agricole — în pro
porție de 41 la sută. Sînt posibilități 
ca, în zilele următoare, să se intensi
fice lucrările, deoarece in cooperati
vele agricole au fost făcute arături 
pentru insămînțări pe 72 la sută din 
suprafețe, iar în I.A.S. — pe 76 la 
sută. In teleconferința amintită s-a 
recomandat : concentrarea eforturilor 
pentru a se grăbi semănatul pe toate 
terenurile apte. Spre a se intensifica 
lucrările, terenul să fie discuit de 
2—3 ori. Atenție la calitatea lucrări
lor. Pentru a se asigura îngroparea 
uniformă a semințelor, pe urma trac
toarelor să se monteze cuțite tip 
„labă de gîscă" de la cultivatoare. 
Cei care lucrează pe semănătoare să 
aibă răzuitori (otice) pentru a curăța 
brăzdarcle. După semănătoare să se 
lege o grapă ușoară de mărăcini.

COMBATEREA DĂUNĂTORILOR. 
Pe unele suprafețe, îndeosebi unde 
s-a semănat griu după griu, se con
stată atac de zabrus. Se recomandă 
controlul semănăturilor în curs de ră
sărire și aplicarea măsurilor de com
batere. Este obligatorie tratarea se
mințelor.
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r/ta președintelui Nicolae Ceaușescu in Belgia

Intflnire cu corpul diplomatic, In spiritul Înțelegerii și colaborării international*

DINEUL OFICIAL
(Urmare din pag. I)

vinciei de Brabant, rectorul Uni
versității din Bruxelles, membri ai 
Senatului și ai Camerei Reprezen
tanților, alte persoane oficiale. Au

participat, de asemenea, persoane
le oficiale române care îl însoțesc 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita sa în Belgia.

Cei doi șefi de stat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și regina

Fabiola, cu prințul Albert și prin
țesa Paula, s-au fotografiat înain
tea începerii dineului, și i-au pri
mit apoj pe invitați.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cor-

■

dialitate, regele Baudouin șl pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Au fost intonate Imnurile națio
nale ale celor două țări.

Toastul
regelui Baudouin

(Urmare din pag. I)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu
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Un călduros bun venit la primăria
din Bruxelles /

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoanele o- 
ficiale care 11 însoțesc pe șeful Sta
tului român au fost, marți după-a- 
miază, oaspeți ai primăriei din Bru
xelles.

Coloana oficială, escortată de mo- 
tocicliști, sosește in Grande Place, u- 
nul din locurile cu care se mîndresc 
cetățenii capitalei belgiene. Această 
piață se numără printre cele mai 
mari și mal frumoase din Europa.

Aici s-au adunat, spontan. Ia a- 
ceastă oră a după-amiezii, numeroși 
localnici șl turiști, care au tinut să-I 
salute cu toată cordialitatea pe șeful 
statului român.

în Intîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu a venit primarul 
orașului Bruxelles. L. Cooremans.

O gardă militară prezintă onorul, 
înaltul oaspete este invitat apoi în 

sediul primăriei, unde îi sint pre
zentați membrii Colegiului consilie
rilor comunali, ai Comisiei de asis
tență publică, ai Casei publice de 
împrumuturi și asociații lor.

Adresîndu-se șefului statului ro
mân. PRIMARUL ORAȘULUI BRU
XELLES a spus :

îmi este deosebit de plăcut ea, în 
numele autorităților Consiliului ca
pitalei, să vă urez dumneavoastră un 
bun venit în clădirea primăriei. Pre
zenta dumneavoastră constituie un 
eveniment exceptional : căci, dacă 
noi am avut plăcerea de a primi in 
anul 1967 o delegație a primăriilor 
din tara dumneavoastră și in 1970 o 
delegație a Marii Adunări Naționale, 
este pentru prima dată, după cel 
de-al doilea război mondial, cind avem 
onoarea de a primi pe șeful statului 
român.

Iată de ce doresc să evoc aici călă
toria pe care am făcut-o, în aprilie 
1966, in România, cu cițiva dintre co
legii mei belgieni, la invitația muni
cipalității Bucureștiului. Am fost im
presionați de programul dezvoltării 
economice, sociale și urbanistice pe 
care il realizează poporul dumnea
voastră. Am putut constata roadele 
infăptuirii acestui program amplu.

Sub impresia acestor realizări, evo
cate pe scurt, ținem să vă exprimăm, 
domnule președinte, bucuria pe care 
ne-ați făcut-o prin venirea dumnea
voastră, precum și dorința de intărire 
a relațiilor fructuoase statornicite, in 
diverse domenii, intre cele două țări.

Răspunzînd, PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : A? 
dori să mulțumesc pentru cuvintele 
amabile pe care le-ați rostit aici. Este 
adevărat că între România și Belgia, 
ale căror relații datează de mult, se 
dezvoltă, după cel de-al doilea război 
mondial, raporturi multiple de cola
borare, cu toate deosebirile de orân
duire socială. Aceste relații constituie 
o expresie a dorinței popoarelor noas
tre de a colabora în condiții de pace, 
pentru edificarea unei lumi mai bune, 
în care fiecare națiune să se poată 
dezvolta corespunzător voinței sale, in 
care fiecare popor să poată trăi în 
siguranță și libertate.

Sper că vizita pe care o facem în 
aceste zile în Belgia, la invitația 
Maiestății Sale, intilnirile pe care le 
vom avea cu primul ministru, cu 
membrii guvernului, cu populația din 
Bruxelles, cu autoritățile și populația 
din alte orașe pe care urmează să le 
vizităm vor constitui o nouă expre
sie a dorinței popoarelor noastre de 
a intări colaborarea lor și de a con
tribui la realizarea securității și pă
cii in Europa și in întreaga lume.

In acest spirit, aș dori, Încă o dată, 
să vă mulțumesc și să vă urez succe
se în realizarea misiunii dv. de a 
asigura condiții bune pentru toți lo
cuitorii din Bruxelles. (Aplauze).

Pentru prietenia dintre popoarele 
noastre ! (Aplauze).

Șeful statului român semnează în 
Cartea de aur a primăriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu se 
întreține, apoi, cordial cu oficialită
țile municipalității orașului Bruxeles, 
vizitează cu interes sălile primăriei.

Dar, urmîndu-ne fiecare calea 
născută din condițiile istorice di
ferite, am fost și sîntem printre cel 
mai hotărîți să promovăm apropie
rea dintre țările mici și mijlocii de 
pe acest continent european, care 
se găsește divizat de mai bine de 
un sfert de secol.

Am convingerea că, acțianînd în 
acest fel, răspundem aspirațiilor 
profunde ale compatrioților noștri 
și deschiderea, nădăjduiesc apro
piată, la Helsinki, a convorbirilor 
preliminare pentru Conferința pen
tru securitate europeană va confir
ma, cred, convergența punctelor 
noastre de vedere și temeinicia coo
perării noastre deja îndelungate în 
acest domeniu. Căci, încă din 1966, 
noi am prezentat împreună la Or
ganizația Națiunilor Unite un pro
iect de rezoluție zis al „Grupului 
celor nouă", prin care preconizam, 
împreună cu alte șapte țări euro
pene, atît din Est cît și din Vest, 
stabilirea, la nivel regional, a unor 
relații de bună vecinătate între 
state cu regimuri diferite. Inițiati
va noastră fiind primită favorabil, 
am deschis calea spre destinderea 
intereuropeană, pe care avem da
toria absolută să o stabilim, o dată 
pentru totdeauna, în viața popoare
lor noastre.

Trebuie să nădăjduim, de ase
menea, că în curînd vor începe ne
gocierile exploratorii în vederea u- 
nei reduceri reciproce și echilibrate 
a forțelor militare în Europa. ■

în ceea ce privește cooperarea 
noastră bilaterală, un pas foarte 
important a fost realizat prin sem
narea unor convenții diplomatice,

care reglementează, pe baze noi, 
raporturile consulare, comerciale, 
culturale și tehnice. Fiecare fază a 
perfectării acestor convenții a pri
lejuit, în special în ultimele luni, 
contacte personale din ce în ce mai 
numeroase, care au dat posibilita
tea unora și altora să se cunoască 
și să se aprecieze mai bine.

în sfîrșit, pe plan economic. Bel
gia a fost fericită să poată contri
bui la programul dumneavoastră 
de industrializare. Convorbirile ca
re urmează să aibă loc cu prilejul 
vizitei dumneavoastră în Belgia 
vor permite să se precizeze formu
lele și să se sporească volumul a- 
cestei colaborări. Sînt încredințat 
că ceea ce s-a realizat pînă în pre
zent constituie deja o legătură so
lidă și trainică între țările noastre.

Acesta este, pe scurt, bilanțul e- 
lementelor pozitive al cooperării 
noastre. Fie ca ea să se,amplifice 
în viitor sub semnul păcii, pe care, 
cu aceeași ardoare și noi, și dum
neavoastră voim să o vedem sta
tornicită definitiv în Europa și în 
lume. Deoarece nu ar fi dureros ca. 
în momentul în care se ridică gla
suri pentru a denunța amenințările 
pe care o creștere dezordonată le 
face să planeze asupra umanității, 
oamenii să nu se poată înțelege 
pentru a le remedia cu toții îm
preună. sub semnul fraternității re
găsite ?

Doamnelor și domnilor,
Vă invit să ridicăm paharele în 

sănătatea Excelenței 
lui președinte și 
Ceaușescu, pentru 
Republicii Socialiste 
pentru prietenia belgo-română î

(Urmare din pag. I)

Sale, domnu- 
a doamnei 
prosperitatea 
România și

lntîlnire cu Grupul parlamentar Belgia-România

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a de
pus, marți la amiază, o coroană de 
garoafe roșii și albe la Mormîntul 
soldatului necunoscut. Pe panglica 
tricoloră era scris : „Din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat ai Re
publicii Socialiste România".

La 11 noiembrie 1922, la baza Co
loanei Congresului din Bruxelles a 
fost înhumat un soldat belgian necu
noscut, adus de pe front. O flacără 
arde zi și noapte în amintirea solda- 
ților căzuți in război. Coloana Con
gresului a fost ridicată in 1859, ca 
omagiu adus Congresului național 
din 1831, care a elaborat constituția 
belgiană. Pe un piedestal sînt patru 
statui care simbolizează, fiecare, cele 
patru principale libertăți belgiene : 
libertatea cultelor, libertatea de aso
ciere, libertatea presei și libertatea 
învățămintului. In vîrful ooloanei se 
află statuia regelui Leopold I.

Pînă Ia desfășurarea acestui mo-

ment solemn, coloana prezidențială, 
însoțită, de la Palatul regal, de o 
gardă călare a soldaților in frumoase 
costume, a străbătut o arteră deve
nită un adevărat culoar viu, format 
din locuitori ai capitalei, sosiți să-1 
intîmpine pe înaltul oaspete.

La ceremonie au participat P. Van- 
denbboeynants, ministrul apărării 
naționale, colonel L. Nerinck, coman
dantul militar al provinciei de Bra
bant. L. Cooremans, primarul orașu
lui Bruxelles, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale române, precum și 
ambasadorul țării noastre in Belgia.

După depunerea coroanei de flori, 
șeful statului român a păstrat un 
moment de reculegere.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să aprindă flacăra amin
tirii, în timp ce muzica militară in
tona cîntecul „Ultima gardă".

Șeful statului român a semnat apoi 
In Cartea de aur.

In după-amiaza zilei de marți, 
președintele Consiliului de' Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a primit 
membri ai Grupului parlamentar 
Belgia-România.

La primire au participat Edmond • 
Mach tens — sen ator socialist, pre
ședintele Grupului parlamentar 
Belgia-România, Roland Gillet — 
deputat liberal, Constant de Clerq
— senator social-creștin, Van Geyt
— deputat comunist, vicepreședinți 
ai grupului, Robert Urbain — de
putat socialist, secretar al grupu
lui, Andre Baudson — depu
tat socialist, Herve Brouhon — de
putat socialist, Jean Debucquoy — 
senator socialist-creștin, Richard

. Gondry — deputat socialist, For
tune Lambiotte — senator so
cialist, Jacques Lepaffe — se
nator f. d. francofon, Joana The
resia Nauwelaers — senator socia
list, membri,

Luînd cuvîntul, EDMOND MA- 
CHTENS, președintele Grupului, a 
spus : Majoritatea dintre noi am 
fost oaspeții României și am fost 
încintați de ospitalitatea dumnea
voastră, care, uneori, a fost cople
șitoare. Persoanele cu care ne-am 
întîlnit au fost remarcabile șl spe
răm ca, in săptăminile viitoare, să 
reluăm aceste relații, despre care 
păstrăm amintiri plăcute.

întreaga noastră delegație este 
onorată de prezența dumneavoastră 
și a soției dumneavoastră aici, de 
faptul că ați putut să ne acordați 
cîteva clipe din timpul dumnea
voastră așa de măsurat.

Dacă îmi permiteți, să evoc un 
moment. Mă aflam la București în 
timpul sărbătoririi Zilei dumnea
voastră naționale — 23 August. 
Am asistat la această manifestare 
de entuziasm general timp de ore 
întregi. Astfel de cortegii pot fi or
ganizate pretutindeni, însă ceea ce 
nu se poate obține peste tot sînt 
acele gesturi de speranță, de entu
ziasm, de devotament, acele brațe 
ale bărbaților și femeilor, purtind 
copii mici și deîilînd prin fața tri
bunei în care se afla președintele 
ce conduce întreaga țară. Acest gest 
nu-1 voi uita niciodată, căci pentru 
ei trebuie stabilită pacea in lume 
și noi să ne aducem contribuția la 
aceasta. Spun aceasta pentru cole
gii mei care nu au fost de față și 
pentru a releva cît de mult ați fă
cut dumneavoastră pentru Româ
nia. Am dorit să relev aceste fapte 
drept o rugăminte ca dumnea
voastră să continuați opera aceas
ta de pace și libertate universală.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
spus :

Eu aș dori, în primul rind, să 
exprim bucuria mea de a mă în- 
tîlni cu membri ai Grupului par
lamentar Belgia — România. Aș 
dori să mulțumesc pentru cuvinte
le rostite aici de domnul președin
te la adresa prieteniei dintre po
poarele noastre.

Vizita pe care noi o facem In 
Belgia este o expresie a relațiilor 
bune dintre țările noastre, a fap
tului că ele s-au dezvoltat mult în 
ultimii ani. Vom avea convorbiri 
cu reprezentanții guvernului, cu 
primul ministru și cu alte perso
nalități belgiene. Sîntem aici ca

Invitați al Maiestății Sale; știu 
Parlamentul belglăfn are un 

important — ca în toate țările, 
altfel — în dezvoltarea relații- 
de colaborare și prietenie, in

' că 
rol 
de 
lor
așezarea acestora pe principiile 
respectului și egalității. în acest 
sens, eu aș dori să apreciez rela
țiile bune dintre reprezentanții 
parlamentelor, ai opiniei publice in 
general, activitatea bună pe care 
o desfășurați dumneavoastră în ca
litate de președinte, pe care o des
fășoară întregul grup și aș dori 
să vă asigur că această activi
tate este privită cu multă bucu
rie și își găsește, de asemenea, 
corespondent similar în România. 

Știu că mulți dintre dum
neavoastră ați vizitat România. 
Sint convins că, în viitor, schim
burile de delegații se vor intensi
fica în toate 
tate, că, deși 
sînt membre 
tare diferite, 
recția depășirii acestei stări de lu
cruri, vom conlucra pentru reuși
ta conferinței europene, pentru a- 
șezarea relațiilor dintre statele eu
ropene pe principii noi — de res
pect, de egalitate, de neamestec in 
treburile interne — și vom putea, 
intr-adevăr, să ne aducem și noi 
contribuția la o lume mai bună și 
mai dreaptă. In spiritul acesta a- 
preciez activitatea grupului dum
neavoastră și activitatea pe care 
ne propunem s-o desfășurăm șî noi 
în România și sperăm că, in a- 
ceastă privință, precum și pe li
nie guvernamentală, relațiile din
tre România și Belgia vor înscrie 
pași mai mari. Probabil că, in 
cursul acestei vizite, vom ajunge 
la unele concluzii mai bune 
ceastă privință, care iși vor 
găsi expresia și în unele 
mente, comune cu guvernul 
neavoastră.

încă o dată doresc să spun că 
mi-a făcut o deosebită plăcere să 
ne întîlnim, să cunoaștem munca 
pe care o desfășurați pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele noastre și să vă urez 
din toată inima succese în activi
tatea de dezvoltare a colaborării 
dintre cele două țări, aceasta fiind 
în interesul popoarelor noastre, în 
interesul tuturor popoarelor lumii 
și al cauzei păcii în generat (A- 
plauze).

După cîte am reținut, nu toți 
dintre dumneavoastră ați vizitat 
România. Eu aș dori să vă invit pe 
toți, dar, în primul rînd, Să îi in
vit pe cei ce nu au fost în Româ
nia, să vină să vadă țara noastră, 
poporul român si să se convingă că 
este, intr-adevăr, bine să acționăm 
pentru prietenie între popoarele 
noastre, să se convingă că poporul 
român dorește intr-adevăr priete
nia, colaborarea, dorește relații de 
pace cu Belgia, cu poporul belgian, 
cu toate popoarele.

Femeile și bărbații care demon
strează de ziua 
au încredere în 
care 
tă să 
fundamentale pentru 
României și s-au 
drumul pe care îl arătăm a asi
gurat ridicarea rapidă a țării. Si
gur. este adevărat, nu am ajuns la 
nivelul Belgiei, dar ne-am propus 
să a ajungem. Am fixat termenul

devreme 
vom rea- 
prin 1985

urmează

domeniile de activi- 
România și Belgia 
a două blocuri mili- 
vom acționa în di-

în a- 
putea 
docu- 
dum-

noastră națională 
partidul nostru, 

conduce țara, 
soluționeze

care cau- 
problemele 
dezvoltarea 

convins că

maxim pînă în 1990, însă o serie de 
organizații de partid șî apoi o se
rie de colective de oameni ai mun
cii au propus și au introdus corec
turi. Am acceptat aceste corecturi, 
pentru că ele sint democratice, sînt 
ale poporului, care a spus că este 
prea departe pînă in 1990 ; el și-a 
propus să realizeze mai 
actualul cincinal și, dacă 
liza aceasta, probabil că 
vom ajunge Belgia.

întregul popor român
politica noastră pentru că ea este 
îndreptată spre asigurarea bună
stării lui, este o politică de colabo
rare și de pace — și întotdeauna 
România a dorit pace și colaborare 
cu toate popoarele.

Oricare dintre dumneavoastră 
va veni, oricare cetățean belgian 
va veni în România cu gînduri 
prietenești, va fi primit ca atare și 
dorim ca realmente să dezvoltăm 
acest schimb de vizite și să conlu
crăm mai mult. Puteți fi sigur că 
in România veți găsi întotdeauna 
un sprijin activ nu numai la parla
mentari, ci la întregul nostru popor. 
Nu mai spun de parlamentari care 
constituie expresia poporului și tre
buie să slujească interesele poporu
lui. (Aplauze).

Aș invita întregul birou. în frun
te cu președintele, la sărbătorirea 
zilei noastre naționale. Anul acesta, 
sărbătorim 25 de ani de la procla
marea republicii ; anul viitor vom 
sărbători 29 de ani, iar, în 1974 — 
30 de ani de la eliberare. Dacă nu 
puteți veni anul viitor, atunci în 
1974 vă așteptăm ca oaspeți. Dar, 
pînă atunci, oricind sinteți bine 
veniți. Mai cu seamă pe cei care nu 
ați fost niciodată în România v-aș 
ruga să veniți cît mai curînd. 
(Aplauze).

perioasă a popoarelor de a trăi în 
pace și înțelegere, de a-și consacra 
resursele progresului și prosperită
ții, de a evita declanșarea unor noi 
conflagrații, de a lichida raportu
rile internaționale bazate pe forță 
și inegalitate, pe dictat și ingerințe 
în treburile altora. România, care, 
după cum cunoașteți, face eforturi 
mari și constante pentru a se ridi
ca la un nivel superior de civiliza
ție materială și spirituală, 
profund 
acestui 
neobosit 
laborare 
tribuția la eforturile generale pen
tru destindere și apropiere între 
națiuni.

Considerăm că pentru consolida
rea păcii mondiale o importanță 
primordială are realizarea 
securități trainice pe 
european — căruia îi ______
România, și Belgia. înfăptuirea 
securității corespunde 
vitale ale tuturor popoarelor 
Europa, ca de altfel intereselor în
tregii lumi. Noi concepem securi
tatea europeană ca un sistem de 
relații interstatale noi, care să nu 
fie îndreptate împotriva nici unei 
națiuni și care să asigure convie
țuirea și conlucrarea activă a tutu
ror statelor pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, a dreptului fiecărei națiuni de 
a-și hotărî soarta așa cum dorește. 
Securitatea europeană trebuie să 
statueze, după părerea noastră, 
lăturarea pentru totdeauna 
viața continentului a politicii 
forță, amenințare cu forța sau 
timidare, asigurînd punerea la 
dăpost a fiecărei națiuni de peri
colul unei agresiuni sau ăl presiu
nilor din afară. O importanță deo
sebită ar avea în acest sens redu
cerea treptată a forțelor armate 
din Europa, precum și alte măsuri 
de dezangajare militară, inclusiv 
desființarea blocurilor militare 
opuse.

Afirmarea în viața continentului 
nostru a unor atari principii de re
lații și colaborare între națiuni 
ar marca, fără îndoială, o etapă 
nouă în istoria popoarelor, în exis
tența întregii omeniri. România 
acționează pentru ținerea cît mal

este 
interesată în dezvoltarea 

curs pozitiv, promovînd 
o politică activă de co
și pace, aducîndu-și con-

unei 
continentul 
aparțin și

intereselor
din'

în- 
din 
de 

in- 
a-

grabnică a unei conferințe gene- 
ral-europene care să netezească 
drumul spre înfăptuirea acestor 
deziderate. Realizarea acestui o- 
biectiv reclamă contribuția activă 
a tuturor statelor de pe continent, 
participarea fiecărei națiuni la 
lărgirea cooperării, la soluționarea 
problemelor litigioase pe cale po
litică.

îmi exprim speranța că Româ
nia și Belgia, care au cooperat de 
atîtea ori în cadrul O.N.U. și al 
altor organizații internaționale, var 
conlucra rodnic și în viitor în 
scopul întăririi securității pe con
tinent, în slujba cauzei păcii și co
laborării între popoare.

în fața omenirii stau numeroase 
probleme de însemnătate majoră, 
la soluționarea cărora România 
este hotărîtă să-și aducă contribu
ția activă.

Am în vedere stingerea flăcări
lor războiului care mai ard în 
lume, înlăturarea stărilor de în
cordare și animozitate, stăvilirea 
cursei înarmărilor, dezarmarea ge
nerală și, în primud rind, înlătura
rea pericolului unui război termo
nuclear. Realizarea acestor aspira
ții presupune participarea tot mai 
intensă la întreaga viață Interna
țională a tuturor națiunilor lumii, 
fie ele mari, mijlocii sau mici, 
abordarea problemelor spinoase în 
concordanță cu interesele tuturor 
popoarelor.

în cursul actualei vizite, ca ur
mare a convorbirilor pe care le 
vom avea, vor fi perfectate noi în
țelegeri între statele noastre. îmi 
exprim încă o dată convingerea că 
se vor deschide noi și tot mai largi 
căi de' apropiere și colaborare re
ciproc avantajoasă între România și 
Belgia. Aceasta va fi o dovadă în 
plus că două țări cu orînduiri so
ciale diferite pot conviețui în pace 
și bună înțelegere, pot coopera în 
modul cel mai fructuos, atît pe 
plan bilateral, cît și pe arena mon
dială, dacă își clădesc raporturile 
pe stimă și respect reciproc, pe e- 
galitate în drepturi și neamestec în 
treburile interne.

Animat de această convingere, 
ridic paharul în sănătatea Maiestă
ții Sale Regele Baudouin, a Ma
iestății Sale Regina Fabiola, pen
tru prosperitatea și fericirea po
porului belgian, pentru prietenia și 
colaborarea româno-belgiană I

SOLEMNITATEA SCHIMBULUI DE DECORAȚII
La Castelul regal Laeken a avut loc, 

marți, solemnitatea schimbului de de
corații între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa Baudouin, regele belgienilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
înminat suveranului belgian ordinul

„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I.

La rîndul său, regele Baudouin a 
înmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu „Marele colan al ordinului 
Leopold".

Schimbul de decorații românești șl 
belgiene reprezintă o nouă expresie a 
bunelor relații, în continuă dezvoltare; 
dintre cele două țări și popoare.

Primirea șefilor misiunilor
diplomatice acreditați la Bruxelles

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a primit marți 
după-amiază, la reședința sa din 
Palatul regal, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Bruxelles, îm
preună cu soțiile.

Au venit să aducă omagiul lor 52 
de ambasadori și 27 de însărcinați cu 
afaceri, reprezentînd țări de pe toate 
continentele, mărturie grăitoare

prestigiului de care se bucură pe are
na internațională președintele Nicolae 
Ceaușescu, politica de pace, prietenie 
și colaborare promovată de România 
socialistă.

După 
care au 
le ce-1 
Nicolae 
Belgia, șeful statului român s-a în-, 
treținut cordial cu reprezentanții di
plomatici a numeroase țări.

solemnitatea prezentării, la 
participat persoanele oficia- 

însoțesc pe președintele 
Ceaușescu în vizita sa în

In mijlocul membrilor Grupului parlamentar Belgia — România
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN BELGIA

ZIUA FORȚELOR ARMATE
ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Bruxelles-ul sub flamurile 
celor două tricoloruri

încă din primele clipe ale sosirii 
pe pămintul Belgiei, solii poporului 
român s-au bucurat de o primire 
deosebit de cordială. In întregul șir 
al manifestărilor oficiale din prima 
zi a vizitei și-au găsit expresie 
prietenia cu adinei tradiții dintre 
cele două țări și popoare, respectul 
și considerația față de personalita
tea marcantă a președintelui Consi
liului de Stat al României, a cărui 
neobosită activitate consacrată păcii 
și înțelegerii internaționale, apro
pierii și prieteniei între popoare 
este larg cunoscută și apreciată pre
tutindeni.

încă din cele mai vechi timpuri, 
Intre popoarele noastre s-au stator
nicit bune raporturi și, în ciuda tu
turor încercărilor la care le-au su
pus timpurile vitregi, ele s-au men
ținut și s-au consolidat. în anii din 
urmă, legăturile pe multiple planuri 
dintre Belgia și România s-au am
plificat, cunoscînd o evoluție conti
nuu ascendentă, pe fundamentul 
trainic al stimei și respectului reci
proc.

Este de aceea de înțeles de ce 
șeful statului nostru, purtător al 
mesajului de prietenie și al dorinței 
de pace și bună colaborare al po
porului român, a fost întîmpinat șl 
salutat cu atîta căldură și bucurie 
de populația Bruxelles-ului.

Este o frumoasă zi de toamnă. Bă- 
trîna așezare se prezintă în toată 
măreția ei. Bruxelles-ul îmbină în 
înfățișarea sa vestigiile unei vechi și 
înfloritoare civilizații cu o arhitec
tonică modernă, corespunzătoare ro
lului său de azi ca important cen
tru industrial și spiritual al Belgiei.

Bruxelles-ul are profunde rezo
nanțe In istoria și cultura belgiană. 
Aici a petrecut ceasuri de medita
ție Erasmus ; aici au trăit si creat 
mari artiști și scriitori ca Bruegel 
cel Bătrîn si Van Dyck. Emile Ver- 
haeren, Maeterlinck, Charles de 
Coster. Orașul se mindreste și cu 
monumente celebre, pe care trece
rea timpului le înnobilează mereu 
cu muzee ce adăpostesc comori de 
o valoare inestimabilă Sînt. mărtu
rii ale hărniciei si talentului unui 
popor, cu o istorie si cultură stră
veche. care și-a adus contribuția sa 
la tezaurul civilizației umane.

încă din mersul coloanei de ma
șini, care a străbătut distanta de la 
aeroport, distingem silueta grațioa
să a Coloanei Congresului, ridicată 
In semn de omagiu adus Congre
sului național din 1831, care a ela
borat constituția belgiană. în cursul 
după-amiezii, privirea ne-a fost, 
de asemenea, reținută de monu
mentala clădire a Primăriei, una 
din podoabele arhitectonice ale 
orașului.

în această zl, pe frontonul unor 
clădiri istorice, pe marile artere 
flutură In bătaia vintului stindar
dul românesc — roșu, galben, al
bastru — și stindardul belgian — 
roșu, galben, negru.

în piața Palatului regal — 
numeroși localnici, tineri și vîr- 
stnici, țin să-1 salute cu căldură pe 
conducătorul poporului român și 
să-i ureze bun sosit pe pâmintul 
țării lor. Ei rostesc, cu caldă sim
patie, cuvintele „Vive Ceaușescu", 
Vive la Roumanie", („Trăiască 
Ceaușescu", „Trăiască România").

Aceleași sentimente le-am regă
sit exprimate printr-o serie în
treagă de alte manifestări care 
stau, la rindul lor. mărturie, des
pre ecoul larg al vizitei președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei în Belgia, despre simpatia nu
trită aici față de țara noastră, față 
de poporul român.

în semn de deosebită prețuire 
față de înaltul oaspete, la Bruxelles 
a apărut volumul „SCRIERI POLI
TICE" de NICOLAE CEAUȘESCU 
— volum ce se află expus acum la

CORESPONDENTA 
DE LA TRIMIȘII SPECIALI 

„AGERPRES”

loc de onoare In vitrinele multor li
brării belgiene.

După cum s-a mai relatat, citito
rii belgieni au primit cu interes a- 
pariția în ultima vreme a lucrărilor 
„România : ora adevărului" și 
„România în plină dezvoltare".

Pot fi, de asemenea, menționațe și 
alte fapte semnificative. La o școală 
din Bruxelles s-au ținut, cu prilejul 
acestui moment sărbătoresc al sosi
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
lecții speciale de istorie, artă și li
teratură română.

Presa situează și ea vizita șefului 
statului român în centrul preocupă
rilor sale, subliniind însemnătatea 
acestui eveniment pentru dezvolta
rea continuă a raporturilor româno- 
belgiene.

Cotidianul de largă circulație „LE 
SOIR", anunțind sosirea președin
telui României, îi consacră un por
tret, în care se relevă printre cali
tățile sale de conducător „o extra
ordinară clarviziune politică"’. Ace
lași ziar, care, de altfel, publicase 
cu cîteva zile în urmă două ample 
reportaje despre România, scrie, în 
articolul inserat, în deschidere, pe 
prima pagină — „Idei foarte apro
piate asupra securității europene și 
relații bilaterale destinse" — că 
viitoarele convorbiri dintre preșe
dintele Ceaușescu și partea belgiană 
debutează sub bune auspicii. „A- 
ceastă vizită, continuă cotidianul, 
reprezintă consacrarea multiplelor 
contacte stabilite de mai mulți ani 
intre România și Belgia, atît pe plan 
politic cit și in domeniile economic, 
tehnic și cultural".

TELEVIZIUNEA BELGIANA a

transmis, în color, cu 48 de ore 
înainte de sosirea președintelui 
Ceaușescu, un film dedicat Româ
niei socialiste. Primul buletin de 
știri politice de marți dimineața al 
RADIODIFUZIUNII BELGIENE a 
început cu o știre consacrată vizitei 
președintelui Consiliului de Stat. 
Crainicul afirma că președintele 
României socialiste „este un condu
cător plin de energie, patriot, care 
ți-a ciștigat stima și respectul pe 
plan internațional, ca urmare a po
liticii promovate de România".

Cel mai mare cotidian de limbă 
neerlandeză ..HET LAATSTE 
NIEUWS" a publicat fotografii ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. înso
țite de date biografice, informîn- 
du-și totodată cititorii pe o în
treagă pagină despre realizările 
țării noastre pe multiple planuri. 
Ziarele „LE PEUPLE", „VOLKS- 
GAZET", din Anvers, inserea
ză, de asemenea, fotografia șe
fului statului român, ultima din
tre publicații consacrind un amplu 
articol personalității președintelui 
Ceaușescu.

„Conducătorul României vizitează 
țara noastră între 24 și 26 octom
brie" — sub acest titlu „LE JOUR
NAL ET INDEPENDANCE" din 
Charleroi publică un amplu articol 
în care, printre altele, se subliniază 
că „vizita se înscrie in cadrul bu
nelor relații care unesc de mai 
mulți ani România și Belgia". Zia
rul scoate în evidentă că președin
tele Ceaușescu va fi, în curînd. 
oaspetele importantului obiectiv 
economic local „A.C.E.C." din acest 
puternic centru industrial al Bel
giei. Totodată, cotidianul și-a In
format cititorii despre realizările 
României, publicînd articolul „In 
plină dezvoltare". „România a cu
noscut în ultimii 25 de ani o evo
luție economică ieșită din comun, 
care îi permite să întrevadă per
spective deosebit de luminoase". 
Ziarul adaugă : „România întreține 
relații economice cu 110 țări ale 
lumii, față de numai 2» în 1950. De 
mai mulți ani, exporturile româ
nești prezintă o tendință constantă 
de creștere și constituie. din acest 
punct de vedere, un puternic sti
mulent al dinamismului producției 
naționale în multiple sectoare". 
După ce arată că primul loc în re
lațiile economice ale României re
vine țărilor socialiste, ziarul remar
că faptul că țara noastră „își inten
sifică și diversifică relațiile'comer
ciale cu țările Europei occiden
tale. Din acest punct de vedere, 
actuala dezvoltare și cooperare cu 
Belgia constituie un exemplu 
elocvent al acestei evoluții bine
venite".

Toate aceste manifestări oglindesc 
dorința sinceră a poporului belgian 
de a întîmpina și a înconjura cu 
toată stima și căldura pe Înaltul sol 
al poporului român.

ORDIN DE ZI
al ministrului Forțelor Armate

ale Republicii Socialiste România
Aniversăm, astăzi, Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 

România — sărbătoare prin care poporul nostru aduce un cald oma
giu tuturor ostașilor țării care, luptind vitejește, împreună cu bravii 
ostași sovietici, au eliberat, în urmă cu 28 de ani. ultima brazdă a 
pămintului străbun de sub ocupația fascistă. Evocirtd acest memorabil 
eveniment, precum și contribuția României la înfringerea Germaniei 
naziste, sărbătoarea de la 25 octombrie reprezintă, totodată, simbolul 
prețuirii pe care națiunea noastră, partidul și guvernul o acordă luptei 
neînfricate a poporului român pentru libertate și independentă, stră- 
juitorilor de astăzi ai patriei socialiste.

în acest an, Ziua Forțelor Armate este aniversată în condițiile pu
ternicului entuziasm constructiv cu care întregul popor, însuflețit de 
istoricele hotărîri ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român, de apropiata împlinire a unui sfert de veac de la procla
marea republicii, înscrie noi și remarcabile realizări în vasta operă 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Urmind pilda mobilizatoare a oamenilor muncii, militarii de toate 
gradele obțin succese de seamă in munca de instruire ca și în activi
tatea desfășurată pe șantiere sau In alte sectoare ale economiei na
ționale. îndeplinind, astfel, cu cinste sarcinile încredințate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — comandantul suprem al armatei. Coman
danții, organele și organizațiile de partid și ale U.Ț.C. militează cu 
perseverentă și pasiune comunistă pentru perfecționarea întregului pro
ces instructiv-educativ. in vederea formării unor luptători iscusiți, de
votați fără margini patriei, poporului și partidului, cu o înaltă con
știință ostășească și cetățenească.

Demni urmași ai tradițiilor glorioase făurite de înaintași, mindri 
de prezentul luminos și viitorul comunist al tării. înfăptuind neabătut 
politica marxist-leninistă a partidului și statului, militarii armatei 
noastre își dăruiesc întreaga energie și pricepere ridicării pe trepte 
tot mai înalte a capacității combative a unităților și marilor unități, 
apără cu fermitate. îmnreună cu gărzile patriotice si cu alte forma
țiuni populare, cuceririle revoluționare ale poporului, independenta 
și suveranitatea României socialiste. Totodată, forțele noastre armate 
sint gata oricind ca. împreună cu armatele țărilor membre ale Tra
tatului de Ia Varșovia, ale tuturor statelor socialiste, să apere cauza 
socialismului și a păcii.

Cu prilelul zilei de 25 octombrie, adresez calde felicitări întregu
lui personal al armatei și-i urez noi și importante succese în înde
plinirea exemplară a tuturor misiunilor încredințate de partid și 
guvern.

în cinstea celei de-a 28-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România.

ORDON:
La 25 octombrie, ora 21.00. la București se vor trage, în semn de 

salut, 21 de salve de artilerie !
★

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socia
listă România !

Trăiască ForțeHe Armate ale României socialiste !
Ministru! forțelor armate 

general ae armată 
ION IONITA

Adunarea festivă din Capitală
Marți după-amiază a avut, loc, In 

Capitală, adunarea festivă consacrată 
Zilei Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România.

La adunare au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul Forțelor Ar
mate, Ion Stănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru de interne, Ion Din- 
că, secretar al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri, veterani din răz
boiul antifascist, reprezentanți ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au luat parte, de asemenea, atașați 
militari ai unor misiuni diplomatice 
la București.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația Zilei Forțelor 
Armate a vorbit generalul-colonel 
Marin Nicolescu. adjunct al ministru
lui Forțelor Armate. Subliniind în
semnătatea zilei de 25 octombrie 
1944, vorbitorul a arătat că această 
dată, scumpă poporului nostru, rea
mintește momentul istoric cind, cu 
28 de ani în urmă, ostașii români, 
luptind cu eroism legendar, alături 
de ostașii glorioasei armate sovieti
ce, au desăvirșit eliberarea țării da 
sub ocupația cotropitorilor fasciști.

Sărbătorirea Zilei Forțelor Arma
te. a spus vorbitorul, simbolizează 
recunoștința profundă a poporului 
nostru față de vitejia și spiritul de 
jertfă manifestate de soldații, subo
fițerii și ofițerii români în războiul 
antihitlerist, exprimă înalta prețuire 
pe care partidul și statul, națiunea 
noastră socialistă le acordă armatei 
țării. Pentru militarii de toate gradele, 
această sărbătoare constituie un mi
nunat prilej de afirmare a adeziunii 
lor ferme față de politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Ro
mân, a hotărîrii lor neabătute de a 
îndeplini exemplar misiunile și sar
cinile ce le sint încredințate. Ei iși 
exprimă, totodată, recunoștința fier
binte față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ăl Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, comandantul

suprem al Forțelor Armate, pentru 
grija deosebită cu care se ocupă de 
înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, de dezvoltarea ca
pacității sale de apărare și întărirea 
armatei noastre populare.

După ce a evocat pe larg contri
buția României la războiul antihitle
rist, vorbitorul a spus : La cea de-a 
28-a aniversare a Zilei Forțelor Ar
mate, poporul nostru aduce un fier
binte omagiu tuturor fiilor săi care 
au luptat pentru înfringerea fascis
mului, pentru libertatea și fericirea 
patriei. El păstrează sentimente de 
profundă recunoștință față de Uni
unea Sovietică, care a purtat pe 
umerii săi greul războiului antihi
tlerist, a adus o contribuție hotărâ
toare la eliberarea României, la sal
varea omenirii de robia fascistă. Tot
odată, oamenii muncii din patria 
noastră, prețuind lupta celorlalte po
poare pentru zdrobirea Germaniei 
naziste, dau o înaltă apreciere apor
tului tuturor țărilor din coaliția anti- 
hitleristă, al milioanelor de luptători 
din rezistență la victoria asupra 
fascismului.

Scoțind în evidență activitatea 
neobosită desfășurată 
domeniul construcției 
bitorul a subliniat 
și' guvernul acordă 
atenție perfecționării 
mate, pregătirii întregului popor pen
tru apărarea cuceririlor noastre revo
luționare. a independenței și suvera
nității naționale.

Răspunzind grijii ce II se poartă, 
mindri de prezentul socialist al pa
triei și însuflețiți de viitorul ei comu
nist, militarii noștri își consacră efor
turile, talentul și priceperea înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor ce le re
vin din documentele Conferinței Na
ționale a partidului, obținerii unor re
zultate superioare în toate comparti
mentele vieții ostășești. In același 
timp, militarii participă, alături de 
oamenii muncii, la construirea unor 
obiective economice, pe mari șantiere 
industriale, la amenajări pentru iri
gații. la construcția de șosele, poduri 
și căi ferate, la strîngerea recoltei In 
campaniile agricole de vară și de 
toamnă. Prin aceasta ei își aduc ne
mijlocit contribuția la dezvoltarea e- 
conomică și socială a țării.

în continuare vorbitorul a spus : 
Faptul că întregul sistem de pregătire 
a forțelor armate, toate laturile acti
vității ostășești au la bază linia poli
tică generală a Partidului Comunist 
Român sporește tăria și forța ar
matei noastre populare.

Militarii noștri sînt educați în apl- 
ritul patriotismului fierbinte, al tra
dițiilor revoluționare ale poporului 
român, al internaționalismului prole

de partid în 
militare, vor- 

că partidul 
o deosebită 
forțelor ar-

TELEGRAME DE Lft BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JANOS KADĂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

îmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Ungariei prietene, 
»ă vă adresez dumneavoastră și întregului popor ungar un cald salut 
tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese pe calea socialismului, 
a progresului și înfloririi patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului 

Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FRANZ JONAS

Președintele federal al Republicii Austria

VIENA

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Austria, am plăcutul prilej 
de a vă adresa un cald salut prietenesc și a vă transmite dumneavoastră 
și întregului popor austriac prieten urările noastre cordiale de progres, 
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GUSTAV HEINEMANN

Președintele federal al Republicii Federale a Germaniei
BONN

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Federale a Germaniei, 
doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului țării dumneavoastră un 
cordial salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Solemnitatea 
primirii a avut loc 

intr-o ambianță 
prietenească

✓
(Urmare din pag. I)

In încheierea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și re
gele Baudouin se retrag în salonul 
oficial, unde se întrețin cu cor
dialitate. Președintelui Consiliului 
de Stat și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentate aici 
persoanele oficiale belgiene venite 
in intîmpinare.

La rindul său. șeful statului ro
mân face prezentarea personalită
ților care îl însoțesc : Ilie Verdeț, 
George Macovescu, Ioan Avram.

Conducătorii României și Belgiei 
iau loc. după aceea, într-o mașină 
escortată de motocicliști, indrep- 
tindu-se spre Bruxelles. Pe marile 
artere, pe frontispiciul unor impu
nătoare clădiri, flutură tricolorul 
românesc. Coloana de mașini stră
bate largile artere ale capitalei bel
giene.

Cortegiul oficial se oprește la 
Palatul regal, unde se află reșe
dința înalților oaspeți. Numeroși 
cetățeni, virstnici și tineri, a- 
flînd de sosirea în Belgia a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, au ținut să-l întîmpine 
și să-1 salute călduros.

In marea piață a Palatului, o 
fanfară militară și detașamente 
ale forțelor terestre dau onorul 
șefului statului român. Se trag 
salve de tun.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de
Ion MARG1NEANU 
Nicolae VAMVU

Fotografii : M. Andreescu

tar ; lor le sînt cultivate prietenia și 
frăția de arme cu militarii armatelor 
țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturor țărilor socia
liste. • fiind g|ța oriqjnd să-și aducă 
cdntribuțiâ lâ apărarea păcii. împo
triva" oricărui 'atac imperialist.

Integrindu-se cu toate forțele în 
ambianța muncii creatoare, plină de 
dinamism, desfășurată de întregul 
popor în întimpinarea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, pen
tru înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Conferința Națională a 
partidului, a spus în încheiere vorbi
torul, armata noastră nu precupețește 
nici un efort pentru a sluji cu abne
gație și devotament interesele patriei, 
cauza socialismului.

La adunarea festivă au rostit 
cuvintări de salut Ion Gârtone, secre
tar al comitetului de partid, coman
dant al gărzii patriotice de Ia Uzine
le „Electronica", Teodor Frunzetti, 
membru al comitetului U.T.C., co
mandant de grupă de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei din 
liceul ..Matei Basarab", generalul- 
maior Marcel Mihăilescu, veteran din 
războiul antihitlerist.

In încheierea adunării festive, corul 
și orchestra ansamblului artistic 
„Doina" al armatei au prezentat un 
spectacol, care a cuprins selecțiuni 
din finala primei ediții a Festivalu
lui cintecului ostășesc „Te apăr și te 
cint, patria mea".

Zile de toamnă. Ore de 
bilanț pe armată. Mulți 
dintre cei care raportează 
sint cadre formate la școala 
bărbăției ostășești. Se â- 
nalizează rezultatele în
registrate în îndeplinirea 
planului pregătirii de lup
tă și politice. Din cu- 
vintul participanților, din 
datele, cifrele, faptele în
fățișate se reliefează hota- 
rirea neabătută a militari
lor din toate armele, de la 
soldat pînă la general, de a 
înfăptui sarcinile care-i re
vin armatei din documen
tele Congresului al X-lea, 
ale Conferinței Naționale a 
partidului, entuziasmul și 
fermitatea manifestate in 
îndeplinirea, la nivelul celei 
mai inalte exigențe, a ce
rinței comandantului su
prem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se obține 
numai rezultate bune și 
foarte bune la toate eșaloa
nele și in toate domeniile 
vieții ostășești.

îi asculți pe participants 
la bilanț și vezi parcă a- 
evea poligoane automati
zate, săli de . lnvățămînt 
programat, investiții de in
teligență ostășească mate
rializate in noi procedee 
de luptă pe cimpurile de 
aplicații tactice. Și vezi, 
mai ales, oamenii, demni 
de drapelele sub care slu
jesc, conjugind înscrisul de 
pe faldul tricolor : „PEN
TRU PATRIA NOASTRĂ, 
REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA !” cu diaman
tul virtuții ostășești. Iată, 
deci, ARMA DE TĂRIE vi
sată de Luceafărul poeziei 
românești...

„.La punctele de observa
re, comandanții' de baterii și 
divizioane își consultă, rind 
pe rind, cronometrele. Toți 
urmează să susțină un exa
men de înaltă măiestrie. 
Un examen in care se vor 
verifica precizia loviturilor, 
repartiția obiectivelor pe 
baterii, tragerea prin o- 
chire directă.

La ordinul comandantu
lui începe pregătirea de

foc. Uraganul de artilerie 
se dezlănțuie cu întreaga 
lui forță. Țintele care mar
chează inamicul sint 
spulberate din primele mo
mente. Sub sprijinul arti
leriei, tanchiștii și infante
riștii iși desfășoară atacul 
impetuos. Concentrările 
succesive și barajele de foc 
ale artileriei ii slăbesc „i- 
namicului" rezistența, po
sibilitatea de a-și manevra 
forțele și mijloacele. Totuși,

cei mai buni comandanți de 
subunitate din regiment. U- 
nul dintre comuniștii 
corpului nostru ofițeresc, 
care exercită o puternică 
inriurire asupra întregii 
vieți militare, insuflind 
personalului armatei elan 
și energie în înfăptuirea 
nobilelor sale țeluri.

...Platoul, deasupra că
ruia aterizează parașutiștii 
militari, este destul de re
dus ca dimensiuni. De

transmite, la rîndul său, da
tele raportate de sergentul 
Vlad Ilie din adincimea 
dispozitivului „inamic". 
Misiunea aceasta de cer
cetare a pus multe pro
bleme. Deplasarea pină 
la „Steiul dungat", cu 
stația de radio în spate, a 
decurs mai greu decit și-ar 
fi putut închipui. Numai 
dirzenia și rezistența sa fi
zică l-au ajutat să învingă 
obstacolele pe care te-

Virtutea de oștean 
al Republicii

dinspre dreapta se contu
rează un contraatac. Bate
ria de rachete antitanc 
dirijate, comandată de ma
iorul Eugen Dirvoreanu. 
intră In acțiune. Precizia 
operatorilor își spune cu- 
vîntul. Printre ei — sergen- 
tul-major Constantin Ce
tate. Așa cum s-a angajat 
cu prilejul intrării lui in 
rindul comuniștilor, se do
vedește un maestru al lan
sărilor precise : racheta și 
ținta.

...Adunare de partid în- 
tr-un regiment. Se dezbate 
proiectul de Norme ale 
muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității 
socialiste. La cuvînt, cel 
mai tînăr comunist a! orga
nizației — locotenentul 
Vasile Modireanu. Vorbește 
despre rolul deosebit pe 
care organizația de partid 
l-a avut in viața sa. în că- 
lirea sa politică, ideologică, 
morală. Locotenentul Mo
direanu este unul dintre

aici, necesitatea unei pre
cizii deosebite in manevra
rea parașutelor. Printre 
parașutiștii care iau con
tactul cu stinca vineție, 
intrind în dispozitivul de 
luptă, se află și frații Ște- 
lea. Virgil și Pătru rotau. 
Toți trei au lucrat, înainte 
de încorporare, pe șantie
rul naval de la Galați. în 
aceeași echipă. Una dintre 
cele mai bune. Aici, în ar
mată, subunitatea lor e 
fruntașă. între comuniștii 
care prin cuvîntul și mai 
ales prin faptele lor au 
fost dinamizatorii elanului 
ostășesc în îndeplinirea 
exemplară a tuturor înda
toririlor, în urcușul subuni
tății spre cotele cele mai 
înalte ale măiestriei mili
tare, frații Tofan s-au găsit 
întotdeauna în primele rin- 
duri.
...- „ȘOIMUL" sînt „LAN

CEA"...
Căpitanul Aurel Cazacu 

recepționează atent și

renul muntos i le-a 
creat Comandantul compa
niei. căpitanul Cazacu. știa 
că ratarea misiunii sale 
ar fi pus sub sem
nul întrebării reușita ac
țiunii întregii unități. Ar 
fi fost prima misiune 
neîndeplinită din cele în
credințate pină atunci com
paniei sale care a obținut, 
de curînd, pentru a șasea 
oară consecutiv, titlul de 
„Subunitate de frunte". Dar 
fiul lui Ion Cazacu — unul 
dintre cei peste o jumătate 
milion de ostași români 
participanți la războiul con
tra Germaniei naziste, unul 
dintre cei 300 000 de militari 
ai armatei noastre, decorați 
cu ordine și medalii de răz
boi românești, sovietice, 
cehoslovace și ungare pen
tru vitejia dovedită în bă
tăliile împotriva fasciștilor, 
unul dintre cei mai bine de 
170 000 de eroi ai țării care 
și-au dat tributul de singe 
pe frontul antihitlerist, că

zut In februarie 1945 pe 
crestele Înzăpezite ale Ja- 
vorinei, in luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei — 
fiul acestui erou, comunis
tul Aurel Cazacu, nu putea 
rata nici misiunea aceasta. 
Și n-a ratat-o.

...Cind și-a auzit numele, 
căpitanul Marin Purcaru a 
tresărit. Iar cind generalul, 
care conducea activitatea co
misiei pentru inspecție, l-a 
felicitat pentru calificativul 
general „foarte bine", obți
nut de subunitatea sa, a 
trăit o emoție mai puternică 
decit atunci cind a condus 
focul bateriei sale in poli
gon. Emoție și bucurie în a- 
celași timp. Pe fondul sen
timentului de demnitate 
ostășească. Comunistul Ma
rin Purcaru. intipărindu-și 
în conștiință înalta apre
ciere pe care secretarul ge
neral al partidului nostru a 
adresat-o de Ia tribuna Con
ferinței Naționale, și anume 
aceea că „armata noastră 
iși îndeplinește cu cinste 
rolul de apărător ai națiunii 
socialiste, al independenței 
și suveranității patriei", s-a 
angajat ca prin întreaga sa 
activitate să fie întotdea
una demn de această apre
ciere. Asemenea lui s-au 
angajat și alți comandanți 
de subunități — ofițerii co
muniști Gheorghe Cinipia- 
nu, Ion Păsărică, Ștefan 
Popescu, Vasile Moraru, 
Ion Oancca, Vasile Avram... 
Angajamentul lor — ca și 
al tuturor celorlalți ofițeri, 
subofițeri, maiștri militari, 
gradați șl soldați — se con
cretizează în, faptele de 
laudă cu care ostașii țării 
se prezintă de ziua lor, ra- 
portînd că sint, în orice 
moment, în măsură să-și 
îndeplinească cu cinste mi
siunile încredințate, să facă 
scut de granit independen
ței și suveranității patriei 
socialiste.

Locotenent-colonel 
Adrian MIERLUȘCA
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA TĂ CU EL ÎNSUȘI...
(----------------------

în 1943 aveau treispreze
ce ani si veniseră din toa
tă tara 6ă învețe la Școa
la de elevi meseriași C.F.R.- 

'• Galați.
In atelier învățau cum se 

repară o cuplă sau se mon
tează o frînă automată, 
cum se îndreaptă, se su
dează și se. desfundă o țea
va, cum se bandajează un 
furtun. Peste drum. în 
gară, aceiași elevi deprin- 
deau alte cunoștințe. Tot 
In specialitate. Trebuiau să 
se ferească de ochii san
tinelelor germane, învățind 
cum se taie un furtun, cum 
se înfundă o țeavă, cum se 
strică o frînă.

...Haine roase, galențl, 
fum în hală, amenințarea 
temniței — iată tot ce a- 
veau. Războiul continua. Se 
apropia frontul. Atelierele 
trebuiau evacuate. Școala 
de asemenea. Trenul lor a 
luat drumul Simeriei. Lin
gă Ploiești, la Buda. l-au 
prins bombardamentele. A- 
tunci a fost rănit Andrees- 
cu. Nu se mai putea con
tinua. Au fost învoiți ..sine 
die". Era In aprilie 1944.

Cînd s-au întors, după 
opt luni, n-au mai recu
noscut atelierele, orașul, 
în curtea atelierelor mun
ții de moloz abia pridideau 
să absoarbă păcura răma
să nearsă și revărsată din 
rezervoarele sparte de la 
depou.

— Ce facem ?
Comuniștii au dat cu- 

vîntul de ordine : »
— Redeschidem ateliere

le. La treabă.
Treabă : dimineața patru 

ore de teorie. Nu într-o 
clasă, ci acolo unde mun
ceau. In halele improviza
te din scînduri și din zi
durile rămase Întregi. 
După-amiază. lăsau caie
tele și puneau mina pe cio
can — patru ore de prac
tică. Alte patru ore la de
molat zidurile din centru.

încet, dar sigur, lucruri
le începeau să se schimbe. 
Nu însemna că era mai pu
țin greu. Mereu mai mul-

te vagoane trebuiau repa
rate. începuseră să vină și 
locomotive. După-amiaza 
din nou In centru, la de
molări. începuse foametea. 
Cind nu exista pătratul de 
„chirpic" — mai mult tărî- 
te decît mălai — la canti
nă se servea mîncare de 
cartofi cu... cartofi. Erau 
tineri, își spuneau : „va 
trece". Din nou dimineața, 
din nou după-amiaza. Du
minica „schimbau aerul". 
Se adunau singuri la poar
ta atelierelor șl plecau 
cu steagul roșu In frunte și 
cu Internaționala pe buze.

durii» atelierelor, două 
afișe anunțau abdicarea 
regelui, proclamarea Repu
blicii. N-au mai intrat in 
secții. Acolo, pe terenul 
dintre hala de vagoane șl 
strungărie. Internaționala a 
răsunat întreagă. Glasul u- 
nit al tuturora îl dirija 
nea loader Lovin, secreta
rul.

Revelionul de atunci a 
fost cel mai frumos din cite 
cunoscuseră. De bucurie 
și-au acoperit cu tablă zin- 
cată mesele de la cantină.

Zilele treceau. Intr-una 
au fost chemați cite unul la

Ctnd grupul devine mări
șor mă apropii. Fețe tine
re, ochi strălucitori, umeri 
puternici — doar părul u- 
nora trădează anii : „peste 
patruzeci". Unul singur mă 
cunoaște. Cîtiva s-au mai 
văzut și acum cinci ani, 
cind s-au mal reîntîlnit. 
Alții nu s-au văzut de a- 
tunci, din ’47.

— Nu-mi spune cine ești, 
lasă că-mi amintesc eu...

Fac parte din grupul ne- 
cunoscuților, al celor de care 
trebuie „să-și aducă amin
te". Plecăm Împreună. O- 
biectiv — „Atelierele C.F.R."

prezenta doar 4.8 la șută 
din total, In 1964 ea a 
devenit 67 la sută. în 1969 
producția crescuse cu 620 
îa sută față de anul în care 
tinerii fuseseră chemați la 
județeană și îndrumați : 
„tu să înveți..." Acum, ex
plicațiile le dă loan Coman, 
secretarul comitetului de 
partid din uzină.

— Cum stăm cu planul? 
întreabă cineva.

— Realizat pe cele nouă 
luni. Angajamentele luate 
în cinstea aniversării Re
publicii — de asemenea. 
Cincinalul II vom îndeplini

DRUMUL
„PROMOȚIEI ’47“

Mergeau la țară și repa
rau unelte. Seara reciteau 
sătenilor din versurile lui 
Neculuță.

în vara lui ’47 au termi
nat școala. S-au fotografiat 
cu haină și cravată negre 
— haina și cravata lui 
„Foto Maksay". Au scris 
sus pe tablou „Absolvenții 
școalei de elevi meseriași 
C.F.R. Galați, promoția 
1947", Iar jos și-au notat 
dorința : „La revedere în 
1957". N-au plecat însă ni
căieri — au muncit mai 
departe. Programul era cel 
vechi, minus teoria.

Intr-o dimineață de sfir- 
șit de decembrie, atelie
rele i-au întîmpinat alt
fel. In stînga și dreap
ta porții, lipite pe gar-

județeană și li se spunea : 
„Te duci să înveți". La 
început li s-a părut ciudat 
„Cum, adică eu...“. Liceul, 
universitatea, li se păreau 
undeva departe, inaccesi
bile. Dar disciplina îi o- 
bliga — între timp majo
ritatea fuseseră primiți în 
partid...

★

...Sîmbătă. 7 octombrie 
1972. tn fața hotelului 
„Dunărea" din Galați. Am 
aflat că promoția ’47 și-a 
dat întîlnire aici. Stau și 
privesc prin geamul holu
lui. E abia 10,30. Observ 
deja cîtiva bărbați care 
discută aprins, rîd, se ră
sucesc pe călcîie de parcă 
ar fi... pionieri. „Ei sînt".

Ghizi ad-hoe — gălățenii, 
cei plecați atunci și întorși : 
Aurelian Neguț, Ion Iu
lian, Gheorghe Gheorghiu. 
Sîntem conduși către gară. 
O pasarelă ne poartă in 
fața unei firme : U.M.N.G. 
— Uzina mecanică navală 
Galați. Aici au fost ate
lierele lor, numai că au... 
trecut anii. în '51—’52 se 
reparau aici vagoane și lo
comotive. In 1955 „Fabrica 
de piese de schimb" și-a 
extins halele cu încă 18 500 
mp. In 1960 se numea U- 
zina mecanică Galați, iar 
azi — U.M.N.G.

Nu-s intîmplătoare schim
bările de nume. Reflectă 
ceea ce se produce, adică 
utilaj naval. Și, dacă tn 
1962 producția navală re-

și noi ca toată lumea : în 
patru ani și jumătate. Dar 
știți ce va reprezenta acea 
jumătate de an din ’75 ? 
Exact valoarea producției pe 
care o realizăm acum în 18 
luni. Ne dezvoltăm, ne di
versificăm producția, vom 
realiza echipamente elec
trice...

Sînt căutați foștii colegi, 
îmbrățișări, replici : „Ce 
facem ? Ce face toată lu
mea — muncim".

...Sîmbătă, 7 octombrie 
’72, ora 20. Saloanele res
taurantului „Potcoava de 
aur” — Galați. Sintem din 
nou împreună. Am folosit 
după amiaza pentru a face 
o mică statistică. Mă in
teresează ce au devenit 
cei cărora li s-a spus „să 
înveți..." Iată rezultatul z 
21 de ofițeri — majoritatea

ofițeri șuperiori ; 19 tehni
cieni ; 8 ingineri ; 5 lăcă
tuși ; 5 activiști de partid; 
3 funcționari superiori 
C.F.R. ; 2 maiștri ; 1 zia
rist ; 1 profesor ; 1 inginer 
agronom ; 1 mecanic de lo
comotivă ; 1 medic. Șapte 
au decedat, iar de trei nu 
i-au aflat amănunte.

Se toastează, își urează 
între ei mulți ani, sint 
gata să-1 ridice pe sus pe 
inginerul Apostolide care 
acum, la peste 70 de ani, a 
ținut să-i revadă. De mais
trul Chicuș au aflat abia 
spre seară c-ar fi bolnav. 
Numărul „necunoscuților" 
scade mereu. Dansează, fac 
glume, se deapănă amintiri, 
sint reamintite clipele pe
trecute împreună... Vinul 
rămîne în pahare. Nu știu 
cine-i de vină : colitele, 
sau amintirile ?

...Ion Stanciu a rămas cel 
mai bun „dansator”. E pri
mul dintre ei care s-a că
sătorit ; în schimb, Anghe- 
luță e cel care are cei mai 
mulți copii — cinci. Se 
vorbește despre o invenție 
a lui Hioară, despre ceea 
ce mai au de gind să facă 
pentru ei, pentru copiii lor 
ajunși la virsta muncii 
responsabile, unii dintre 
ei aflați prin facultăți.

Cineva spunea că prin 
destin înțelege alcătuirea 
lăuntrică a omului și di
recția, aspectul pe care il 
îmbracă existența lui da
torită acestei alcătuiri, di
recție care depinde, de
sigur, și de oamenii din 
jur, de felul cum este plă
mădit fiecare de aceștia 
— și de sine însuși. Ei, 
„promoția Iui ’47“; sînt 
prima generație de oameni 
ai țării stăpîni pe propriul 
lor destin. Nu numai cei 
pe care îi văd și îi ascult 
aici, la „Potcoava de aur" 
ci toți, toate , promoțiile 
din ’47. Au învățat de la 
înaintași.

Acum au devenit ei pro
fesori...

Mircea BUNEA
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OGLINDA
— Prima dată mi- 

am zis (rememorea
ză maistrul Dumitru 
Vlăsceanu) că o să-l 
dăm noi pe brazdă. 
Cum ? Punindu-l să 
socotească munca fie
căruia, să vadă singur 
că aici nu-i loc pentru 
chiulăi.

— Rezultatul ?
— Cu unii, metoda 

asta dă rezultate. Omul 
in cauză se rușinează 
și caută să se îndrep
te. Cel despre care vă 
vorbesc insă n-a sim
țit că trebuie să-i ardă 
obrajii și a căutat in 
continuare să ne tragă 
pe sfoară.

— Adică ?
— Unde era mai 

greu, tot pe la coadă. 
Că in fiecare meserie 
sint și treburi care-ți 
cer efort. Chiar și 
aici, la noi, cit sintem 
de automatizați.
- Și ?
— La o abatere — 

intirziase citeva ore 
la schimb — l-am 
sancționat. „Meștere, 
nu mai fac", zice. „Mi- 
ai mai spus asta. Și 
sancțiunea, să știi, e și 
pentru cuvintul călcat, 
nu numai pentru întir- 
ziere". „Meștere, eu 
sînt și cu sportul și...“ 
Laminoristul acesta, 
am uitat să vă spun, 
face și sport și e foar
te bine pregătit pro
fesional. tmi place să 
lucrez cu astfel de oa
meni. Numai că, pe 
cit de pregătit in 
meserie, pe atit e 
de bun și de gură. 
Dacă-l asculți pină la 
capăt, mai că-ți vine 
să crezi că albul e ne

gru și negrul e alb. A- 
șadar, trece o zi, două, 
trei, și iar intirzie.

— Nu v-asteptați ?...
— De Obicei îmi place 

să cred ca oamenii în
țeleg și singuri o da
torie sau alta. Rostul 
meu ar fi doar să le 
reamintesc, să veghez 
ca totul să decurgă in 
ordine. Îmi place să 
cred asta pentru că 
cei mai mulți așa sint.

— Ce-a urmat ?
— Nu, nu o nouă 

sancțiune. Ar fi fost 
lucrul cel mai simplu. 
Convoc oamenii din e- 
cliipa lui. Unii, care-l 
știau cum „muncește", 
s-au arătat sceptici. 
„Leneșul e leneș, ori
ce ai face !“ Alții l-au 
mustrat destul de as
pru. ,.E cu gindul nu
mai la spor.t. Nu 
prea-i plac laminoa- 
rele !...“ „Dar ce, mi 
înfurii, acolo. la 
sport n-are de-a face 
tot cu oameni ?“ Și-l 
întreb pe cel in cauză: 
„Ce sport faci omule, 
să nu murim proști ?“ 
tmi zice. „Bine, zic 
și eu. Uite ce propun: 
acolo poate că e con
siderat bun. Aici insă 
e așa cum e. Eu zic 
să le înfățișăm antre
norilor, colegilor in
tr-o scrisoare, cum e 
aici. Să știe și ei". 
„Mă nenorociți !“ sare 
ca ars omul nostru. 
„Poftim ?“ „N-o să-mi 
faceți una ca asta ! 
Uite, îmi iau angaja
mentul că“... „Ți l-ai 
mai luat". „De data 
asta nu-l mai calc. 
Dacă nu m-oi ține de 
cuvint, atunci..."

- Și?
— Și, nimic... Omul 

își vede de treabă, e 
bun la. muncă și Ia 
sport și de asta eu nu 
doresc să-i pomeniți 
numele. Cum se zice: 
s-a îndreptat I

— De ce credeți eă 
n-a voit să trimiteți 
scrisoarea aceea ?

Maistrul Vlăsceanu 
ne privește drept in 
ochi :

— Să nu credeți că 
nu m-am gindit la 
asta. Prima dală am 
spus că-i vorba de or
goliu. Cine dorește să 
fie făcut de rîs ? Apoi 
mi-am zis așa : la u- 
nii oameni există și 
o parte nevăzută a 
ființei lor. De pildă, 
am avut de-a face cu 
muncitori exemplari 
aici, dar cum erau a- 
casă să nu mai vor
bim... Sau, invers, ca
zul înfățișat. Acolo, la 
sport, bănuiesc că o- 
mul era bun, prețuit. 
Pentru că nimeni nu 
știa cum e dincoace, la 
muncă. Cu alte cu
vinte, una e „firma" 
de aici șl alta cea de 
acasă sau, mă rog, in 
afara locului de mun
că. Dar oglinda nu 
poate în același timp 
să fie și strimbă și 
dreaptă. Eu zic că a- 
tunci cînd ajungem 
să știm cite ceva și 
despre partea asta, 
nevăzută, a omului, a- 
tunci ii putem fi mai 
bine de folos, îl pu
tem. ajuta să se trans
forme, să fie om ade
vărat, oriunde ar fi.

Iile TANASACHE

CONFESIUNEA 
UNEI VIEȚI

„Imi vine greu să mă destăinui, dar vreau 

să fiu sincer pină la capăt"

Rlnduril» trimise conțin atîta a- 
devăr de viață Incit orice recoman
dare a lor e de prisos. De aceea le 
și publicăm aici, fără nici un co
mentariu.

„Tovarășe redactor,
Am stat mult timp pină m-am 

decis să aștern această scrisoare. Ce 
m-a determinat să vă scriu ? In
tr-un cuvînt, intimplarea cu Gheor- 
ghe Miu, din București, despre care 
s-a scris in „Scinteia". Aș fi vrut 
să stau de vorbă cu acest băiat, să-i 
arăt că nu mai puțin cu 17 ani in 
urmă apucasem și eu pe un drum 
urît.

După ce am terminat 7 clase pri
mare, părinții m-au înscris la o 
școală medie de energie electrică. 
Aici, „m-am luat" cu niște colegi, 
din cei rău văzuți in școală. Am în
ceput să fumez, să merg cu ei pe la 
diferite cafenele, să practic jocuri 
de noroc. Rezultatul ? S-a văzut la 
sfirșitul anului, cind am rămas re
petent.

După o mustrare serioasă din 
partea părinților, m-am inscris din 
nou la aceeași școală. Și din nou, 
luindu-mă cu vechii mei tovarăși, 
am părăsit școala. M-am angajat in 
diferite locuri, fără să stau mai 
mult de 2—3 săptămini. Am circulat 
pe trenuri clandestin, âm fost a- 
mendat de nenumărate ori. Amen
zile se trimiteau, bineințeles, acasă. 
După o perioadă de aproape doi ani 
de vagabondaj m-am reintors, flă- 
mînd și desculț. Părinții, de data 
aceasta, mi-au făcut o mustrare ca 
niciodată. Nu m-au lovit. Tatăl 
meu, deși imi este vitreg, m-a luat 
deoparte și mi-a spus „Măi, copile, 
ești mare de acum. Vreau să vor
besc cu tine ca intre bărbați. Ce ai 
de gind să faci in viață" ? „Vreau 
să invăț o meserie”, i-am răspuns. 
M-a băgat la o școală profesională. 
Exact la două luni am fugit de la 
școală la Constanța, să mă fac 
ospătar, după ce am furat de acasă 
niște pături și saci goi, să-mi fac 
rost de bani de drum. îmi vine 
foarte greu să destăinui aceste 
lucruri, dar vreau să fiu sincer.

La Constanța am lucrat prin port 
pină în vară, iar vara am intrat 
barman la un local, unde in 3 săp
tămini am făcut o lipsă de 2 300 de 
lei. Am fugit și de aici. M;am re
intors acasă cu inima in dinți. De 
rigorile legii nu puteam scăpa. 
M-am angajat la uzina „Indepen
dența", ca muncitor necalificat. In
tre timp, am fost judecat și con
damnat la 6 luni, cu suspendare.

Din salariu mi se opreau amen
zile și imputațiile din peregrinările 
mele de mai înainte. După 5 luni 
m-am căsătorit, iar după încă 4 
mi-am făcut lichidarea și am ră
mas fără serviciu un an și jumă
tate, în care timp soția mea lucra, 
iar eu umblam din crișmă în criș- 
mă. îmi doream haine frumoase, 
ceas de mină, dar serviciu nu a- 
veam. Din salariul soției nu pu-

X_____________________ -

team trăi 3 inși — intre timp ve
nise pe lume și o fetiță. Foștii mei 
colegi de serviciu erau oameni la 
casa lor. își înitemeiaseră familii. 
M-am angajat ca ospătar sezonier, 
dar după o scurtă perioadă de timp 
am fost prins luind suprapreț de la 
consumatori. Am fost judecat și 
condamnat la 2 ani închisoare co- 
recțională. Intre timp, cit eu exe
cutam pedeapsa, soția mea a di
vorțat. M-am reîntors acasă. Sin
gur și trist. Atunci mi-am dat pen
tru prima dată seama că nu am 
realizat nimic in viață. M-am dus 
la „Independența" să mă angajez 
din nou, dar mi s-a spus că de oa
meni ca mine nu mai au nevoie. 
Atunci am mers la secretarul de 
partid. I-am arătat prin ce am tre
cut, fără să-i ascund nimic. „Vino 
după masă la ora 17, la comitetul 
de partid", mi-a zis.

Și m-am dus. Erau acolo tova
rășul secretar de partid, președin
tele sindicatului, alti tovarăși. M-au 
Întrebat unde mi-ar plăcea să lu
crez. Le-am spus că în turnătorie. 
Am fost angajat. La început, co
lectivul din care făceam parte nu 
prea avea încredere in mine, pen
tru că aflase cine am fost. Cu 
timpul, insă, au început să-mi vor
bească, mă luau cu ei pe la diferite 
spectacole culturale, la meciuri, in 
excursii. De multe ori mi se ce
rea părerea in diferite probleme de 
producție. M-au chemat la ei co
muniștii din echipă, știind că am 
și ceva școală, și m-au sfătuit să 
mă calific. Am urmat o scoală e- 
chivalentă cu școala profesională, 
între timp s-a înființat oțelăria in 
uzină. Am trecut aici, împreună cu 
alti colegi. M-am recăsătorit. Am 
un salariu frumos. Vâra merg cu 
soția la mare, prin diferite sta
țiuni. Peste scurt timp imi termin 
casa.

Datorez totul comuniștilor din 
fabrică, cave m-au ajutat enorm de 
mult. Pe mine m-au făcut om co
muniștii și dorința mea de a în
vinge răul născut în mine. Am un 
cămin și o familie. Au trecut 17 
ani de cind am plecat pe acest 
drum nou. Multi dintre cei care 
m-au ajutat la începutul drumului 
sînt astăzi la pensie. Mă întilnesc 
cu ei în diferite ocazii și stăm de 
vorbă. Ei nu-mi amintesc nimic din 
ceea ce a fost. In schimb, eu le 
sint recunoscător.

Tovarășe redactor, aceasta ar fi 
în mare povestea vieții mele, pe 
care mulți dintre cei care cutreieră 
cafenelele și bulevardele fără nici 
un rost n-aș dori să o repete — 
pină la un anume punct. Le doresc 
acestora să înțeleagă că tot ce 
mi-am dorit am obținut prin mun
că. Prin muncă, cinste și voință.

Dacă sinteți de părere că este 
util să publicați scrisoarea asta, vă 
rog să nu dați în vileag numele 
meu. Doar inițialele : M. B. Vă 
doresc multă sănătate și am să vă 
mai scriu".

CONȚINU IT A TE
Moldoveanul acesta 

bălai, cu fața blinda 
scăldată în albastrul 
ochilor în care parcă 
și-au muiat pensulele 
pictorii străvechilor 
mănăstiri sucevene, 
mi-a reapărut in viață 
cu propria sa oglindă 
de acum aproape 20 de 
ani. O oglindă vie, re
producere fidelă a a- 
celorași trăsături ; po
tolire de apă adîncă, 
încrincenare de Ceah
lău granitic, bunătate 
de soare și vrednicie 
de descălecător- ho- 
tărît să dureze peste 
țara lui vatră de 
viață nouă și trainică.

Așa l-am văzut, prin 
1953, cînd abia poposi
se la Bicaz, in locul 
acela cu nume de cre
mene scăpărătoare, 
unde venise cu cîtiva 
soți de-ai săi. dul
gheri, meșteri mari, 
calfe și zidari, cu se
cole de meserie în 
circă și in palme, cu o 
nerăbdare frenetică de 
a se apuca imediat de 
lucru. Pe atunci era 
abia un pui de bărbat, 
venit pe un mare șan
tier să-și facă ucenicia 
la meseria de om. 
M-am uitat îndelung

la el gindind ci va fi 
păcat de nu ne vom 
mai revedea vreodată.

Și aproape așa s-a 
întâmplat. Anii au tre
cut, „Bicazul s-a mîn- 
tuit" de mult — cum 
îi place lui să spună—r- 
cei ce l-au făurit s-au 
risipit pe alte șantiere, 
ori au plecat cu „ce
tele" la Argeș, apoi pe 
Dunăre, la Porțile de 
Fier, la Lotru, pe So
meș sau pe Olt. Abia 
aici, în forfota noilor 
șantiere de pe cel mai 
mindru riu românesc, 
îl regăsesc, în fruntea 
unei brigăzi de meș- 
teri-dulgheri, mari 
croitori in scîndură 
pentru cofrajele în 
care betonul armat 
este pus să învețe 
virsta veșniciei. Și tot 
aici, mi-a apărut. îna
intea ochilor, ca intr-o 
nălucire, propria sa o- 
glindă vie de acum a- 
proape 20 de ani. Ghi- 
nuță cel Mare și Ghi- 
nuță cel Mic. Fiu-său, 
căci el îi era oglinda, 
reproducea cu fideli
tate. dar în altă vreme 
și la alte puteri, ceea 
ce fusese în tinerețe 
tatăl său care, la rin- 
dul lui, deprinsese a 
face să clnte lemnul

sub teslă de la moșii și 
strămoșii lui, mari 
meșteri suceveni. „Cel 
mic", cum i se spune 
pe șantierul primei 
hidrocentrale de pe Olt 
lui Ghinuță Vasile Doi, 
are acum virsta tată
lui său cind acesta 
abia coborîse din munți 
să scalde în albastrul 
ochilor cenușiul de 
cremene al Bicazului. 
„Cel mare" se apropie 
de 40 de ani, și pină 
acum a croit haină din 
pădurile de brad ale 
țării pentru mai toate 
marile hidrocentrale 
construite in ultimii 20 
de ani.

Ii privesc îndelung 
pe amindoi, bucuros să 
pot vorbi in același 
timp cu trecutul și cu 
viitorul. Dar iarăși ne 
despărțim, și nu știu' 
cită vreme va mai tre
ce pină cînd o nouă o- 
glindă a continuității 
să-mi fie pusă in față 
pentru a ne privi în ea 
propriul chip ca in
tr-un album al vieții 
rămasă să dăinuie pes
te timp prin opera 
minții și a brațelor 
noastre.

loan 
GRIGORESCU

Habar n-are de cînd 11 
căutăm și nici ce ne inte
resează în mod direct oe la 
el. Vrem să-i veriiicăin sin
ceritatea, dar și atitudinea 
lui față de viață, față de 
muncă, față de meserie, 
față de propriul său destin 
la urma-urmei. îl aș
teptam să apară. Să se re
angajeze undeva. Și iată-1 
acum, sosit de numai trei 
zile, aflat în perioada de 
probă, solicitînd postul de 
frezor la întreprinderea de 
prefabricate din beton 
Craiova.

— Cum te numești ?
— Constantin Găman.
— Cîți ani ai ?
— Nouăsprezece.
— Ce calificare posezi ?
— Frezor, rabotor...
— Unde ai fost calificat ?
— La școala profesiona'â 

de petrol și chimie din lo
calitate.

— Ce vechime ai ?
— Am lucrat un an la 

Combinatul chimic-Cra- 
iova...

— ...care ți-a suportat 
școlarizarea 1

— Da, care a suportat 
școlarizarea.

— Și pentru ce ai plecat 
de acolo ?

— Nu voiau să-mi dea o 
categorie mai mare de sa
larizare.

— Aveai dreptul la ea ?
— Am cerut-o.
Pină una-alta marcăm că, 

fără să fie prea mult preo
cupat nici dacă merită, nici 
dacă legislația permite, tî- 
nărul căruia încă nu i se 
murdăriseră bine miinile cu 
ulei a fost in stare (susține 
el) să formuleze preten
ții (? ! ?). Iar dacă (susține 
tot el) pretențiile nu i-au 
fost satisfăcute, a trîntit 
ușa Întreprinderii.

Să fim bine înțeleși : ceea 
ce Constantin Găman pre
tinde că a pretins nu-s nici 
drepturi cuvenite, din ofi
ciu sau la aprecierea cuiva

nici avantaje acordate în 
unele părți, iar în altele nu, 
nici expresia conștiinței 
propriei lui valori. Nu are 
nici un argument. Pur și 
simplu (repetăm — susține 
el) așa i-a venit : să pre
tindă !

Am tot specificat în pa-

făcut să-1 așteptăm mai 
multe săptămîni. să vedem 
cum își orinduiește el 
destinul.

...Era în după-amiaza zi
lei de 25 iulie. Zi de plata 
chenzinei, dar și jumătatea 
ultimei decade a lunii. Pe
rioadă de vîrf în producție,

chega nitam-nisam. De alt
fel, el însuși — D. Trușcă — 
a simțit nevoia să procede
ze „detectivește". S-a pre
făcut că nu remarcă absen
ța celor șapte și, cu un aer 
indiferent, trimitea pe cîte 
un ucenic să cheme la el 
ba pe unul, ba pe altul din-

lei. în toiul schimbului, 
cinci meseriași de preț 
jucau „la mai mare". Prin
tre ei se afla și C. 
Găman.

Maistrul a aplicat sanc
țiunile legale. Vinovății 
s-au supus fără să cricneas- 
că. Și Găman. Dar pedepsele

Cînd miza
e însuși destinul tău...

ranteză că acestea sint sus
ținerile lui, deoarece nu a- 
celași e și adevărul. Altele 
sint motivele plecării Iui 
Găman de Ia combinatul 
chimic. Dar, pină să ajun
gem la ele, deducem că, 
dacă tinărul frezor așa vor
bește, Înseamnă că așa și 
gindește.

Era cazul să aducem In 
discuție și ceea ce a dat 
Constantin Găman colecti
vului de muncă față de care 
a fost atit de „generos" in 
a cere. îl lăsăm să ne mai 
spună ce grozav era, cit l-a 
regretat, cit il mai regretă 
încă maistrul, cite lucruri 
ar fi el in stare să facă, in
tenții lăudabile de altfel, 
dar s-a făcut timpul să-1 
mal Întrebăm și altceva. 
Direct :

— Sancțiuni ai avut ?
Pricepe pe loc rostul in

vestigației noastre. Am a- 
juns la momentul care ne-a

de eforturi concentrat» ale 
tuturor muncitorilor din 
serviciul piese de schimb al 
combinatului. După șase 
seara, maistrul Dumitru 
Trușcă a observat că mai 
multe mașini stau nefolo
site. Mașini încredințate u-

tre dispăruți. Aceștia ve
neau de undeva de afară, 
răspundeau la vreo între
bare fără noimă și se întor
ceau la strung sau la freză. 
Dar numai de formă, pen
tru că, atunci cînd li se pă
rea că maistrul nu-i atent,

anchetă socială
nor muncitori prezenți la 
pontaj. Existenți în hală la 
începutul turei. Șapte oa
meni — cinci muncitori și 
doi elevi — se făcuseră ne- 
văzuți. Oricît de fără pre
cedent, pretinde maistrul, 
ar fi fost situația noi cre
dem că un asemenea „tupeu 
de grup" nu se putea in

se furișau din nou prin ușa 
halei. Șeful turei îi urmă
rea cu coada ochiului. Voia 
să afle unde-s aciuați.

Iar cînd a aflat, a „pi
cat" asupra lor. Uce
nicii puși de pază nici 
n-au mai apucat să dea a- 
larma. I-a surprins cu 
„potul" pe genunchi. 401

pecuniare nu puteau fi su
ficiente. Trebuiau luate și 
alte măsuri educative. A- 
tunci la gazeta satirică a 
serviciului piese schimb — 
„Ariciul" — a apărut o... 
caricatură. Tn ea erau zu
grăviți cei șapte care au 
dovedit o atitudine înapo
iată față de muncă. Ei 
bine, dacă penalizarea 
a fost suportată, opro
briul colectivului s-a do
vedit usturător. Unul din
tre cei in cauză și-a 
prezentat demisia, apoi s-a 
răzgîndit. Tatăl altuia a 
venit să-1 roage pe secre
tarul de partid să ia ca
ricatura de pe panou, că 
se află în sat, iar băiatul 
lui trebuie să se însoare. 
Ceilalți au plecat ochii și 
au înghițit cu noduri. 
Doar C. Găman a procedat 
„tranșant" i a trîntit ușa.

A preferat să stea cîte- 
va săptămîni acasă Acum

vorbește cu dezinvoltură 
că „merita o categorie su
perioară". Dar într-un an 
de zile nu s-a făcut re
marcat prin nimic altceva 
decît prin abaterea relata
tă. L-am rugat să ne spu
nă un fapt meritoriu 
din activitatea lui in a- 
telierul mecanic uzinal 
pe care l-a părăsit. N-a 
reușit. L-am întrebat ce 
știe despre rezultatele 
colectivului din care a 
dezertat. Nu cunoștea, 
n-a mai păstrat contactul. 
Ne-am interesat și-l infor
măm noi asupra „ultime
lor noutăți".

în primele trei trimes
tre ale acestui an, servi
ciul din care a făcut parte 
și-a îndeplinit planul la 
produtția pieselor de 
schimb în proporție de 
1(19,5% ; valoarea recondi- 
ționărilor — spre exem
plu — a ajuns la 4.2 mili
oane de lei (depășindu-se 
cu 1,7 milioane lei produc
ția anului trecut) ; au fost 
asimilate în aceste prime 
nouă luni 76 de repere, 
ceea ce aduce economii 
valutare de aproximativ 
10 milioane de lei : mais
trul principal loan Grecii 
a înlocuit în timp record 
o piesă grea de 7 tone si 
jumătate, respectiv treap
ta TV șî V a unul com
presor de amoniac, lîngă 
care citise el o lozincă ce-l 
obsedează și acum : „Pro
ducția acestui agregat în
tr-un minut valorează 125 
lei"... Și așa mai departe.

Ca să ne facem înțeleși 
de C. Găman, întrebăm i 
ce are oare mai multă va
loare în ochii lui ? Un 
„șase-șase" la zaruri — ori 
destinul profesional, pus 
ca miză intr-un ioc unde 
nimic nu se ciștigă. ci to
tul se pierde 1

Sertfiu ANDON
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Uleie filmului sovietic r

• IERI SEARA: FILMUL „IMBLINZIREA FOCULUI" • REGIZORUL Șl SCENA
RISTUL ACESTEI PELICULE, DANUL HRABROVIȚKI, ÎMPĂRTĂȘEȘTE CITITORILOR 
CITEVA OPINII DESPRE CREAȚIA SA Șl DESPRE PREOCUPĂRILE ACTUALE ALE 

CINEMATOGRAFIEI SOVIETICE

Ieri seara a avui loc, la cinematograful „Capitol”, deschiderea tradițio
nalelor „Zile ale filmului sovietic", organizate, ea in fiecare an, in preajma 
aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, aniversare care în acest 
an coincide cu împlinirea unei jumătăți de veac de Ia crearea statului so
vietic. în cadrul galei inaugurale a rulat filmul „Imblinzirea focului”, realizat 
după un scenariu propriu de regizorul DANIIL HRABROVIȚKI, membru 
al delegației cinematografice din U.K. S.S., care ne vizitează țara cn prilejul 
acestei prestigioase manifestări.

Am solicitat cunoscutului cineast să ne vorbească despre filmul său șt 
despre citeva aspecte actuale, de ordin mai general, ale vieții cinematografice.

sau „Clasa muncitoare merge în rai*, 
al lui Elio Petri, Încununate cu ma
rele premiu. Completind o idee for
mulată mai înainte, aș spune că răs
punderea cineastului față de timpul 
său presupune angajare socială, un 
răspuns matur la întrebările mari ale 
contemporaneității sau cel puțin e- 
fortul de a da un astfel de răspuns, de ........... ... .......

am, 
pă-

„Cu tot ce am, aparțin 
acestui păinint” se con
stituie ca o solidă 
structură dramatică, în 
două acte, propunîn- 
du-ne, prin intermediul 
poeziei, reconstituirea 
universului spiritual al 
patriei de-a lungul e- 
roicei noastre istorii, 
incepînd cu evocarea 
acelor unice mărturii

dulo, se Inspiră din a- 
ceastă idee, propunin- 
du-ne drept fundal 
permanent al desfășu
rării acțiunii poetice o 
schelă modernă, pe 
aripile căreia se joacă 
mereu, simbolic și 
deosebit de expresiv 
sub raport plastic. A- 
ceeași idee, a construc
ției, a dictat și concep-

carnet teatral

— Filmele prezentate în aceste zile 
publicului din România se numără 
printre cele mai noi producții ale 
studiourilor din U.R.S.S. ; unele din
tre ele nici nu sînt încă cunoscute 
spectatorilor sovietici — ne-a spus, 
pentru început, Daniil Hrabrovițki, 
arătând că actuala selecție este me
nită să contureze, prin creații ale u- 
nor cineaști din diferite generații, o 
imagine a preocupărilor variate, dar 
unitare prin esența lor umanistă, ale 
autorilor de filme din Uniunea So
vietică. însă principala menire a u- 
nei manifestări de genul acestor „Zile 
ale filmului sovietic” — a subliniat în 
continuare interlocutorul — este de a 
contribui la o și mai profundă cu
noaștere și prietenie între popoarele 
noastre. Sînt convins că schimbul re
ciproc de filme poate juca un rol deo
sebit de important în această cunoaș
tere și în această prietenie, că. în 
genere, cinematograful are mai mult 
decît oricare dintre arte capacitatea 
de a apropia oamenii, de a cultiva 
stima, respectul reciproc între indi
vizi, între popoare. Pentru că limba
jul cinematografic este universal.

— Ecoul avut de ultimul dv. 
film, in Cehoslovacia, in Franța, 
Italia sau Japonia confirmă 
convingător, o dată mai mult, 
universalitatea limbajului cine
matografic — și sint încredințat 
că „imblinzirea focului” se va 
bucura și de adeziunea caldă a 
publiculut din țara noastră. Este 
o dezbatere pe tema eroismului, 
a dăruirii și sacrificiilor omului 
de știință — o temă de care 
v-ați mai apropiat in realizări 
anterioare, de pildă, in calitate 
de scenarist, in filmul „Nouă 
zile dintr-un an“.

— înainte de a mă dedica cinema
tografului am fost ziarist — fiind, 
în ultima perioadă, comentator știin
țific al revistei „Ogoniok”. De aici o- 
rientarea spre realitățile vieții știin
țifice a unora dintre filmele mele. In 
oe privește „Imblinzirea focului”, 
dezbaterea artistică urmărește — e- 
vocînd viata exemplară a unui sa
vant sovietic contemporan — trei is
torii care se unifică într-una sin
gură : istoria construcției de rache
te, istoria statului sovietic, istoria 
omului de știință al zilei de azi. E 
vorba, de fapt, despre excepționala 
realizare a statului nostru după 
război — pătrunderea omului în Cos
mos, despre drumul deloc simplu, de
loc liniar și deloc scutit de sacrificii 
care a dus la deschiderea acestei 
noi ere a omenirii ; e'vorbe despre 
evoluția științei dintr-un instrument 
ăi' războiului într-un instrument al 
civilizației — în ultimă instanță des
pre responsabilitatea Omului față de 
timpul său.

— Ce ne puteți spune despre 
responsabilitatea cineastului față 
de timpul său ?

— Este o problemă cardinală. Am 
parcurs calea de la îndeletnicirea de 
gazetar, de prozator la aceea de re
gizor — și cred că voi rămîne fidel 
cinematografului pină la sfîrșitul vie
ții — pentru că filmul îmi oferă cea 
mai largă posibilitate de a comunica 
direct cu milioane și milioane de 
oameni de pe toate meridianele și 
de a le împărtăși gindurile mele. 
Toți cineaștii au această posibili
tate. Esențial este însă cum o folo
sesc, ce își propun să comunice prin 
filmele lor.

Filmul, ca artă, trebuie să afirme 
Idealuri, idei generoase, să ofere e- 
xemple demne de urmat, să insufle 
încredere în forța și frumusețea 
morală, în imensele posibilități ale 
omului îndreptate nu spre răul, ci 
spre binele umanității. Acesta este 
crezul meu artistic, și — fără falsă 
modestie — dacă un film ca „Im
blinzirea focului” găsește ecou în 
conștiința spectatorilor sovietici și a 
celor din alte țări înseamnă că prin 
sensurile sale se înscrie, așa cum am 
dorit, în tradiția ilustrată de filme 
ca „Zboară cocorii”, „Balada solda
tului”, opere care răspund aspirației 
marelui public spre o artă a adevă
rului, a nobleței sufletului omenesc. 
Răspunderea cineastului față de 
timpul său implică, după părerea 
mea, slujirea adevărului, implică o 
încredere și un respect fără margini 
față de spectatori.

— Ați spus mai înainte că 
esențial este ce iși propun ci
neaștii să comunice prin filmele 
lor...

— Intr-adevăr. Am avut prilejul 
să călătoresc, în ultima vreme, prin 
mai multe țări și să văd într-un in
terval scurt — Ia Paris sau la 
Tokio — o serie de filme not 
Am văzut opere ale unor maeștri 
reputați, ca și filme 
succes comercial, am 
filme care mi-au fost recomandate 

spus, de pildă : 
„Portocala meca-

cu răsunător 
văzut cîteva

expres. Mi s-a 
„Du-te la filmul 
nică“, al lui Kubrik; n-ai să mai vezi 
niciodată atîta violență și atita 
cruzime”. Sau „du-te la filmul „Po
vestiri din Canterbury”, al lui Pas- 
solini ; n-ai să mai vezi niciodată 
atîta pornografie”. Recomandările au 
fost exacte — aceste filme, și altele 
încă, mi-au creat imaginea unui ci
nematograf mai mult sau mai puțin 
iresponsabil, oricum maladiv, un ci
nematograf care prezintă Omul ca pe 
o ființă respingătoare, redus irever
sibil la o condiție animalică. Și dintre 
nemernicii sau obsedații care popu
lează acest gen de filme eu, ca spec
tator, trebuie să-1 aleg pe cel mat 
puțin odios și să-mi fac 
erou ! Am avut senzația 
respectivi încearcă să 
ideea pleirii civilizației,
Omul însuși e antrenat, fără scăpare, 
spre desființarea lui ca om și că ac
tele subumane, antiumane decurg, 
fără vina cuiva, din această stare de 
lucruri. Cu o astfel de concepție 
poți justifica orice barbarie — inclu
siv ce s-a întîmplat la Lidice, la O- 
radour sur Glane sau la Song 
My. Această orientare pernicioasă 
de negare a omului și a omeniei — 
care ar putea duce cinematograful 
occidental în cel mal grav impas — 
primește replica unor cineaști sensi
bili față de contradicțiile și proble
mele reale ale lumii lor și — refe- 
rindu-mă tot la filme recente — mi 
se pare semnificativ ecoul avut anul 
acesta, la Cannes, de filme ca „Afa
cerea Matei”, al lui Francesco Rost

*

din el un 
că autorii 
acrediteze 
ideea că

a-ți invita semenii la meditație, 
în continuarea discuției, Daniil 

Hrabrovițki s-a referit la unele 
preocupări actuale ale studiouri
lor sovietice, la necesitatea unei 
orientări mai ferme spre filmul 
de actualitate, subliniind :

— Copiii și nepoții noștri ne vor 
judeca după cărțile și filmele noas
tre ; imaginea pe care o vor avea 
despre viața și despre țara noastră, 
despre munca și despre spiritualita
tea poporului nostru este aceea pe 
care o creăm azi, în operele noastre, 
însemnătății pe care o are filmul de 
actualitate prin ecoul său imediat i se 
adaugă aceea de mesaj adresat celor 
de mîine. Trebuie să înțelegem aceas
tă funcție a artei cinematografice în 
spiritul bogatei tradiții făurite de 
maeștrii anilor ’30, autori ai unor fil
me strălucite — de la „Lenin în Oc
tombrie” și „Trilogia lui Maxim”, 
pînă la „Deputatul de Baltica” sau 
„Cei din Kronstadt” — filme care își 
păstrează nealterate forța ideilor, 
căldura umană, puterea de a emoțio
na. Aceste filme au jucat un rol co- 
virșitor în formarea generației de 
cineaști din care fac parte, generația 
celor care la virsta de 18 ani am fost 
chemați să ne apărăm patria, chiar de 
pe băncile școlii. Cu admirație față de 
maeștrii noștri și cu încrederea fer
mă în talentele tinere, aflate în curs 
de maturizare, vreau să arăt că a- 
ceastă generație de artiști — în rîn
durile cărora se numără Ozerov, Bon- 
darciuk, Alov și Naumov, Ciuhrai și 
mulți alții — poartă pe umeri sarcina 
cea mai grea privind dezvoltarea 
continuă a artei cinematografice so
vietice. Sarcină pe care ne străduim 
s-o onorăm avînd de partea noastră 
claritatea țelurilor, 
creație și experiența 
știința răspunderilor noastre de ar
tiști și de cetățeni, a îndatoririlor 
față de poporul nostru și față de 
omenire. Sper ca selecția prezentată 
în cadrul „Zilelor filmului sovietic” 
să aducă dovezi edificatoare asupra 
acestor nobile preocupări, ca publi
cul românesc să trăiască satisfacția 
lntîlnirii cu opere autentice.

D. COSTIN

experiența de 
de viață, con-

de 
că

O generoasă inițiati
vă, elocventă pentru 
preocuparea ce guver
nează in general acti
vitatea scenei brașo
vene, condusă de ar
tistul poporului Sică 
Alexandrescu, în direc
ția consolidării unui 
profil repertorial de 
autentică ținută artis
tică și educativă, a fă
cut ca debutul actualei 
stagiuni în orașul care 
se mîndrește a fi depo
zitarul unei strălucite 
tradiții de cultură vi
brant patriotică să fie 
înscris de un spectacol 
de poezie intitulat 
grăitor „Cu tot ce 
aparțin acestui 
mint”.

Este de relevat, 
la început, faptul
acest spectacol vine să 
materializeze, intr-o 
ipostază demnă de toa
tă atenția, numeroasele 
intervenții și 
din cercurile 
și din presă 
actualitatea, caracterul 
instructiv-educativ și 
structura profund con
temporană ale formu
lei spectaculare desem
nate sub genericul de 
TEATRU DE POEZIE.

Ceea ce deosebește 
spectacolul de la Bra
șov de reprezentațiile 
propuse atenției pu
blicului, în stagiunea 
trecută îndeosebi, în 
diversele teatre care 
și-au insoris, delibe
rat, în repertoriu cul
tivarea 
ceea ce 
formula 
șovene, 
ția teatrului 
construi un 
dramaturgie 
pornind de Ia realiza
rea unui scenariu a- 
nume. Semnat de Di- 
mitrie Roman și Ște
fan Alexandrescu, sce
nariul spectacolului

discuții 
teatrale 
privind

poeziei, 
impune 

scenei 
este

Și i in 
bra- 

ambi- 
de a 

edificiu 
original.

*

„CU TOT CE AM
APARȚIN

ACESTUI PĂMÎNT”
la Teatrul dramatic Brașov

ale geniului popular 
care sint „Miorița” și 
legenda „Meșterului 
Manoie”.

Pornind de aici, au
torii scenariului au 
înscris ca idee de bază 
a spectacolului ideea 
construcției — mate
riale și spirituale — și 
a continuității acestei 
idei in întreaga și fră- 
mîntata noastră istorie, 
văzută ca o expresie 
viu grăitoare a dragos
tei de țară.

Scenografia Însăși, 
semnată de Ion Cristo-

ția costumelor, inspi
rate reușit de linia ele
gantă a salopetei mun
citorești.

Scenariul recompune, 
astfel, în imagini pline 
de sugestie, momentele 
semnificative pentru 
istoria luptei poporului 
nostru pentru indepen
dență națională și so
cială, pentru dreptate 
și o viață fericită. In- 
vingind dificultățile 
presupuse de succesiu
nea numeroaselor epi
soade, intr-un același

La spectacolul de gală au asistat 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S., func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți V. S. Tikunov, În
sărcinat cu afaceri ad-tnterim al U- 
niunii Sovietice la București, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, alți membri 
ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul Mi
hai Iacob a vorbit despre succesele 
cinematografiei sovietice și a prezen-

tat filmul galei, distins cu Marele 
Premiu, mențiunea specială a Uniu
nii internaționale a asociațiilor de ci
neaști (UNIATEK) și cu premiul Aso
ciației actorilor dramatici din R.S. 
Cehoslovacă la Ediția din 1972 a Fes
tivalului internațional de la Karlovy- 
Vary. Conducătorul delegației de 
cineaști sovietici care se află 
in vizită in țara noastră, N. N. Kark- 
lins, președintele Comitetului pentru 
cinematografie al R.S.S. Letone, ar
tista emerită Alla D. Darionova și re
gizorul filmului, Daniil Hrabrovițki, au 
■dresat un călduros salut publicului.

(Agerpres)

Astăzi, la cinematograful Capitol din Capitală
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t atr
• A.R.I.A. prezintă (la Opera Ro
mână) spectacolul „Visul 
nopți de vară” susținut de 
Shakespeare Company” — 
20.
• Teatrul de operetă s 
inimioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Cui i-e frică 
de Virginia Woolf ? — 20 ; (sala 
Studio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri șl deficiențe in domeniul 
dragostei — 20.
• Teatrul de comedie s Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Vica
rul — 20.
e Teatrul „C.I. Nottara” (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30 ; 
(sala Studio) : Sora cea mare — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu” ; Intr-un ceas 
bun 1 — 19,30.

unel 
„Royal 
Anglia

Spun.
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** i ț
I

i

A VENIT UN SOLDAT DE PE FRONT"

Producție a studioului Mosfilm. Scenariul : Vasili Sușkin. Regia : Nikolai Gubenko. 
După povestirea lui S. Antonov. Cu : Mihail Gluzski, Irina Miroșnicenko, Nikolai 
Gubenko, Lena Smirnova, Misa Rodiakov, O. Larionova, I. Șarin, L. Stoianova, 

A. Rumianțeva
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MlNA MĂIASTRĂ

A

MEȘTERULUI

DIN

CARPAȚI

(----------------------------
încă o dată, anonimatul 

artei populare se dovedeș
te o anacronică prejude
cată de folcloriști roman
tici. Nu oricine cîntă, nu 
oricine țese, nu oricine 
rostește orații de nuntă, 
nu oricine crestează lem
nul sau frămintă lutul, 
ivește capodopere. Genia
litatea artei populare — 
nu numai românești — e o 
genialitate de artiști cu 
nume, de mari personali
tăți cu un destin propriu, 
cu carieră artistică auto
nomă, cu stil personal, un 
stil confundat cu marele 
stil, cu unicul stil al artei 
pe care o slujesc, arta 
populară. Numai o neșan
să istorică a făcut ca nu
mele acestor creatori de 
geniu să nu se păstreze ; 
numai o șansă istorică — 
cea a epocii socialiste — a 
făcut ca numele acestor 
artiști să iasă din penum
bra anonimatului și să 
strălucească. Ei existau 
de fapt dintotdeauna ; do
vadă — inflorescența de 
nume mari afirmate în 
acești ani, dovadă chiar 
această a 80-a aniversare 
a meșterului Nicolae Cer
na t.

Prof. Mihai Pop. direc
torul Institutului de et
nografie și folclor al Aca
demiei, a avut dreptate a- 
firmînd recent că dacă 
Fănică Luca, celebrul na
ist, nu era Îndemnat să 
destăinuie tainele instru
mentului său la cîteva ge
nerații de ucenici, arta na
iului murea la noi, iar azi

V ______

nu l-am fi avut, poate, pe 
Gheorghe Zamfir. La fel, 
spunem noi, dacă nu s-ar 
fi stimulat interesul pen
tru ceramica de Hurez, de 
Marginea, de Kuti, de 
Vama, aceste centre cu 
adevărate genealogii de 
olari ar fi căzut în uitare, 
iar meșteșugul ar fi murit 
definitiv, așa cum ar fi 
murit — în alte centre — 
arta împletitului, a cojo- 
căritului, a picturii pe 
sticlă, a crestăturilor in

decor și cu o unică dis
tribuție, omogenizată 
sub ideea de grup, 
regizorul Ștefan Ale- 
xandrescu a aflat, de 
fiecare dată, în desfă
șurarea arhitecturală a 
grupurilor, soluții in
genioase pentru a pre- 
întîmpina sentimentul 
monotoniei și a izbutit, 
in cele mai multe îm
prejurări, să traducă 
scenic, cu autentică 
plasticitate, metafora 
poetică. Așa ne-au a- 
părut reușit traduse 
scenic momentele e- 
xemplificatoare pentru 
legenda 
Manole” 
„Anul 
1848”, de 
partea I 
lului, 
evocînd insurecția ar
mată sau zilele Confe
rinței Naționale a par
tidului.

Meritul principal al 
regiei, transmis 
tregii desfășurări

„Meșterului 
sau pentru 
revoluționar 
pildă, din 

a spectaco- 
sau momentul

în-
- _ a spectacolului, este de a 
fi făcut vibrantă a- 
ceastă traversare a is
toriei și aș sublinia 
preocuparea pentru a- 
decvarea expresiei sce
nice la transcrierea u- 
nui bogat univers poe
tic, izvorît din apelul 
la o adevărată antolo
gie a liricii noastre 
patriotice, ca și din a- 
pelul la bogata lite
ratură muzicală, de 
asemenea de inspirație 
patriotică.

Astfel conceput șl 
construit, slujit cu sin
ceră dăruire de între
gul colectiv al teatru
lui, spectacolul „Cu 
tot ce am, aparțin a- 
cestui pămint” s-a 
impus In fața spec
tatorilor ca o pagină 
vie, de înaltă și nobilă 
poezie patriotică.

Dinu SARARU

J

Antologie reprezentativă pentru

Dintre ultimele a- 
pariții ale editurii 
„Kriterion” se remarcă 
culegerea de versuri a 
lui Horvăth Istvăn 
(Tornyot raktam ; 
„Am clădit un turn") 
care stă mărturie unei 
creații lirice îndelun
gate și oferă o 
teză 
supra 
scrise 
30 de 
1970). Poezia lui Hor- 
vâth Istvăn este bine
cunoscută de prietenii 
versului, pentru since
ritatea și simplitatea 
tonului său, pentru 
răspunsurile pe care 
Ie dă în probleme fun
damentale ale vieții. 
Cunoscut din tălmăci
rile in românește ale lui 
Petre Solomon, poetul 
a intrat și în conștiința 
cititorului român prin 
profunzimea versului 
său, prin credința în 
frăția oamenilor de pe 
meleagurile noastre : 
„Tudore Munteanu, 
frate / întru ardelea
na soarte /... / Mîna-ți 
dau și iți grăiesc : / 
... Impreună-am dus 
necazul / Și ne-am 
girbovit grumazul. / 
Ni-s la fel și viitorul / 
Și trecutul — nu-i duc 
dorul” — scria auto
rul în 1944.

Actuala selecție re
levă continua îmbogă
țire a conținutului și 
arsenalului artistic al 
poeticii, originalitatea 
versurilor sale de me
ditație. Pentru că lirica 
lui Horvăth 
constituie o 
mare a acelui 
că un autentic 
al frumosului 
menește în permanen
ță uneltele, devenind 
din ce în ce, in mai 
mare măsură el în
suși. în același timp, 
poetul, mergînd in pas 
cu timpul, se întoarce 
adesea la sursa de in
spirație primordială,

sin- 
edificatoare a- 

unei opere 
in timp de 

ani (1941—

la bucuriile dinții sau 
pornind de la 
moriile 
a da o nouă stră
lucire realităților con
temporane. Se spune 
că poetul scrie în
totdeauna același vers, 
întotdeauna versul cel 
mai frumos și, tot
odată, un vers nou ; 
de altminteri, durata 
In timp a poeziei se 
constituie tocmai din

me-
lui pentru

note de
lectură

Istvăn 
confir- 
adevăr 
creator 
își pri-

această continuitate 
dialectică a creației 
poetice. In poezia lui 
Horvăth Istvăn aceas
tă continuitate asigură 
bogăția de conținut și 
tensiunea de idei.

Horvăth Istvăn a de
butat ca un poet al 
satului, ca un cronicar 
al strădaniilor și fră- 
mîntărilor țărănimii, 
pornind de la amin
tirile sale din co
pilărie, ridicîndu-și 
glasul pentru o lume 
mai dreaptă, sperată. 
Pe atunci, Horvăth 
Istvăn era un poet 
care se frămînta sub 
impresia nemijloci
tă a propriilor lui 
trăiri, a experienței 
sale de viață, găsin- 
du-se uneori singur 
în fața problemelor și 
„secretelor timpului”. 
Evoluția sa ulterioară 
— după 23 August — 
a depășit în mod ho- 
tărit și strălucit a- 
ceastă fază a sponta
neității lirice. Astăzi 
el încearcă să cuprindă 
în poezia sa fenome
nele întregii vieți, ilus- 
trînd că satul său 
natal este o părticică a 
patriei noastre, Româ-

nia socialistă. Revolu
ția socialistă l-a ridicat 
pe Horvăth Istvăn din 
rindurile talentelor na
tive în rîndurile lup
tătorilor conștienți, ale 
poeților cetățeni cu o 
înaltă ținută morală 
și etică, mereu nemul
țumiți de sine. Ast
fel, actualul Horvăth 
Istvăn seamănă cu cel 
de acum trei decenii, 
fiindu-i însă mult su
perior nu numai ca 
măiestrie artistică, dar, 
in primul rînd, prin 
cunoașterea și viziu
nea • asupra lumii. El 
nu mai este rapsodul 
unei singure pături 
sociale, ci al întregului 
popor, nu mai este 
creatorul unor versuri 
idilice, ci poet care 
cîntă, deopotrivă, satul 
și orașul nou, munci
torul și țăranul, pe care 
Ii privește într-o largă 
perspectivă, într-o vi
ziune realistă. Această 
lirică nouă în conținut, 
păstrîndu-și proaspăt 
tonul de cînt popular, 
este caracteristica 
principală a creației 
unui poet mereu pre
ocupat de evoluția ver
sului său.

Caracterul modern 
al poeziei lui Horvăth 
Istvăn izvorăște din 
actualitatea inspirației, 
din bagajul bogat pe 
care îl păstrează încă 
din cîntecele de acasă. 
Poet luptător, căută
rile și lupta sa sînt 
alimentate de viață. 
Lupta pe care o duce 
cu sine Însuși nu are 
un sfirșit, după cum 
nu are sfirșit lupta pe 
care o duce pentru fe
ricirea celor mulți. 
Pămîntul natal, patria, 
omenirea trăiesc și 
respiră, deopotrivă, în 
poezia sa, publicată 
recent într-un frumos 
volum antologic in 
limba maghiară.

MÂRKI Zoltăn
y

de destinul codrilor și al 
lemnului. A început să 
cresteze lemnul de mic, 
apoi și-a asumat răspun
deri de ocrotitor. păzind 
codrul cu pușca în spate, 
ca pădurar. Iubirea lui 
față de codru s-a mani
festat prin gingășie, prin 
tandrețe, prin sfială. El 
n-a pus la lucru, ca să 
realizeze minunea artei 
sale, nici toporul, nici bar
da, nici alte scule grele, 
ci un virf de briceag cu

G'induri la expoziția de sculptura 
Jn lemn și la decorarea artistului 

octogenar Nicolae Cernat

lemn. Trăim, deci, o epocă 
de adevărată renaștere a 
artei populare, in cadrul 
căreia sărbătorirea sculp
torului din Șugag, Nicolae 
Cernat, capătă o semni
ficație exemplară.

Cine e meșterul din Șu
gag ? Dacă nu I-aș fi în- 
tilnit în sala Dalles, din 
Capitală, printre obiectele 
albe, fin incizate, prezen
tate aici la inițiativa Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, as fi spus 
că e un flăcău ; intr-atit 
e de tînără, robustă, plină 
de candoare și fantezie 
arta lui. Nicolae Cernat a 
copilărit cutreierînd pădu
rile de pe valea Sebeșului, 
iar destinul lui s-a legat

care tai o ramură. „De 
rupi din codru-o rămurea / 
Ce-i pasă codrului de ea”.

Nicolae Cernat n-â op
tat pentru drumul artei 
monumentale a lemnului
— porți, case, turle, furci 
de fintîni etc. — ci pentru 
arta miniaturii în lemn, 
mici obiecte legate de am
bianța casei și a familiei
— furci de tors, căuce, 
fuse, linguri, blidare, flu
iere, toiege etc — obiecte 
care n-au cerut codrului 
nici un sacrificiu, dar care 
au fost ridicate dincolo de 
orizontul utilului prin- 
tr-un gest de suavă împo
dobire. Meșterul știe să 
vorbească cu lemnul ca 
nimeni altul. Mi-am dat

seama de asta observind 
cum se pricepe să taie 
creanga sau ramura din 
care va scoate o bită de 
cioban sau un fus, cum 
știe să folosească nodurile 
și vinele, viața intimă a 
lemnului, punind-o să gră
iască artistic.

Motivele cu care împodo
bește obiectele sint clasice 
pentru întreaga arie a Car- 
paților,’cu un substrat de 
sensuri care pogoară pînă 
în cea mai adincă mitolo
gie. Sint motive abstracte, 
geometrice, care urcă din 
arta neolitică a Daciei pînă 
la noi și care sint tot ati- 
tea certificate ale continui
tății noastre ca popor. Do
minant e motivul Soarelui, 
figurat ca rozetă, romb 
sau cerc concentric, moti
vul Lunii, care iși aso
ciază predilect spirala 
sau meandrele, dar și 
motivul bradului, frun
zei, florii, pe care le re
găsim și în alte comparti
mente ale ornamentației 
populare, pe scoarțe, mara
me, împletituri. Desigur, 
ce-i al lemnului e al lem
nului ; meșterul popular nu 
încalcă nicicum canoanele 
artei sale, el e fidel tradiției 
pină acolo îneît singura li
bertate pe care și-o îngă
duie e libertatea unei exe
cuții impecabile ca precizie 
și rafinament.

Și ce splendid grăiește 
lemnul sub lama acestui 
meșter. Ce zvelt se arcuiesc 
cozile de linguri, cu termi
nații in boboc de floare sau 
aripi de pești, cum țlșnesc

furcile de tors ca niște pă-
sări măiestre, cum se
avîntă. ca niște coloane 
fără J sfirșit, fusele, ba
nalele fuse ce vor fi
acoperite cu borangic sau 
lînă !... E curios cum, în 
miniatură, Nicolae Cernat 
reușește să recupereze mo
numentalul, un monumental
de un anume tel, realizat 
prin simplitatea liniilor și 
ritmul savant al motivelor.
Puse în perspectivă, obiec
tele meșterului capătă di
mensiune și încep să zboare 
către cerul artei mari.

Ele au și zburat, de fapt, 
din sat, de la Șugag, locul 
unde au fost făurite, spre 
marile muzee și colecții din 
țară și de peste hotare, 
unde duc veste despre arta 
unui meșter de la Carpați, 
care nu mai este de mult 
anonim. încununare a ca
rierei acestui artist : cu pri
lejul împlinirii virstei 
de 80 de ani, Consiliul 
de Stat, prin decret unic, 
semnat de președintele 
Nicolae Ceaușescu. a confe
rit ordinul Meritul cultural 
clasa a II-a, lui Nicolae 
Cernat, pentru devota
mentul cu care a slujit 
și slujește arta populară 
românească.

Strîngindu-î mîinile și 
adăugind urările noastre, 
am strîns mîinile care să 
ducă mai departe această 
artă, nu numai miinile 
meșterului octogenar, dar 
și pe cele ale ucenicilor din 
Șugag și din alte colțuri de 
țară.

Paul ANGHEL

[FAPTUL
DIVERS

| Premiu 
pentru

I găsirea unui 
I erou de
| reportaj...

Un student are o interesantă 
idee pentru un reportaj cu care 
vrea să participe la concursul 
de publicistică, poezie și gra
fică politică, inițiat de revista 
„Viața studențească" in cinstea 
aniversării republicit, intitulat l 
Republica — biografie și istorie. 
Dorind să afle evenimentul con
semnat de presă in ziua naște
rii lui, pentru a-i urmări evo
luția in timp, a răsfoit ziarul 
„Scinteia" din septembrie 1949 
și, spre bucuria sa, a găsit un 
subiect foarte adecvat: un scurt 
reportaj relata despre un prim 
muncitor student, pe nume 
DAN MIRCEA, șef de echipă 
la întreprinderea numită pe 
atunci „Industria electrică". în
cercările la ministere, la Tele
foane, la Evidența populației de 
la Miliție, pe la diferite arhive 
au rămas fără rezultat deocam
dată. O singură referință : «ti
vind la unul din numerele de 
telefon înregistrate pe acest 
nume, cineva i-a spus că in 
ziua respectivă, intr-adevăr, 
s-au primit numeroase tele
foane, prin care se întreba 
dacă respectivul DAN MIRCEA 
nu e una și aceeași persoană 
cu fericitul erou al reportajului.

Persistă de aceea întrebarea : 
cine este totuși și unde se afli 
acum acel prim muncitor-stu- 
dent DAN MIRCEA, despre 
care scria ziarul „Scinteia" din 
8 septembrie 1949 ’

Răspunsul la această între
bare, transmis redacției revis
tei „Viața studențească", str. 
Brezoianu 13, București, telefon 
14.02.15, poate că-l va ajuta la 
dobindirea marelui premiu.

Falsificatorii 
și-au primit 
pedeapsa

De profesie arhivar, Nicolae 
'Cerlinca din Arad se ocupa de 
la o vreme cu falsificarea de 
acte de vechime In muncă. 
Avea cineva nevoie de o ade
verință privind efectuarea uce
niciei Intr-o anumită perioadă 
sau de salariat în vreo Între
prindere, N.C. II servea cu 
promptitudine. Firește, nu gra
tuit, ci Contra unor remunerații 
pe. care .le Împărțea nu o dată 
cu Haralambie Iliescu, inspec
tor la Oficiul de asigurări so
ciale și pensii din Arad, cel 
care-i furniza clientela. Autor 
a peste o sută de adeverințe 
false, N.C. a fost deferit justi
ției. Judecat în proces public, 
la fața locului, el a fost con
damnat la 12 ani închisoare, iar 
complicele său la 4 ani.

Supliment 
la o cafea

De citva timp, „Cofetăria ti
neretului" din orașul Tg. Mu
reș a introdus un experiment, 
pină acum deosebit de apreciat. 
De fiecare dată cind se pre
zintă să ia comanda, vinzătoa- 
rele nu uită să-i întrebe pe 
clienți și... care le este ziarul 
sau revista preferată I Și, pină 
li se pregătește cafeaua sau 
micul dejun, serviți prompt cu 
publicația dorită, toți cei ce po
posesc aici pot afla noutățile 
zilei din domeniile care-i inte
resează. O inițiativă care para 
să nu mai aibă nevoie de nici 
o recomandare. In consecință, 
așteptăm să o vedem „editată" 
și in alte unități similare.

Cine 
plătește ?

întreprinderea de legume șl 
fructe București a cumpărat în 
anul 1970 o instalație tehnolo
gică pentru spălat, tăiat, prăjit 
și ambalat cartofi. In luna mai 
1971, lăzile cu agregate au fost 
predate întreprinderii de con- 
strucții-montaj pentru indus
tria alimentară (șantierul 
„Muntenia”), care le-a lăsat în 
curtea depozitului „Cheajna”. 
Fără pază și fără nici o pro
tecție împotriva intemperiilor. 
Cu aproximativ două luni în 
urmă s-a făcut o primă încer
care pentru punerea ei in func
țiune. A fost imposibil. Pentru 
că, între timp, o serie de piese 
(motoare electrice, celule foto- 
electrice, tablouri de comandă) 
au dispărut fără urmă, iar al
tele au fost distruse. Cine su
portă pagubele ? E o întrebare 
care cere un răspuns precis. îl 
așteptăm.

Acupunctura 
la Pucioasa

La Sanatoriul balnear Pu
cioasa (Dimbovița) sint tra
tate, cu rezultate deosebite, nu
meroase afecțiuni ale aparatu
lui locomotor. Tratamentele e- 
fectuate in cadrul Centrului 
medical de recuperare funcțio
nală de aici se bazează pe me
toda acupunctura. Aceasta este 
practicată de medicul Eduard 
Șerban, directorul centrului, in 
pareze faciale și hemicranie 
rebelă pe fond nevrotic. Ținind 
seama de rezultatele obținute 
pină acum, intr-un viitor apro
piat, la sanatoriul din Pu
cioasa, acupunctura va putea fi 
utilizată ca un tratament curent 
cu caracter preventiv sau cu
rativ.

Rubricd redoctotd de i
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii*
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Adunare festivă cu prilejul 
„ZILEI NAȚIUNILOR UNITE**

ȘTIRI CULTURALE

Marti a avut loc !n Capitală o 
adunare festivă organizată de Aso
ciația pentru Națiunile Unite șl 
Asociația de drept international și 
relații internaționale din Republica 
Socialistă România (A.D.I.R.I.), cu 
prilejul „Zilei Națiunilor Unite".

Festivitatea a fost prezidată de 
prof. dr. Traian lonașcu, președin
tele Asociației pentru Națiunile 
Unite din Republica Socialistă 
România, președintele A.D.I.R.I.

Directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București. Sayed Abbas 
Chedid, a rostit un cuvint de salut.

Despre semnificația celei de-a 27-a 
aniversări a Organizației Națiunilor 
Unite, despre rolul organizației in 
viata popoarelor a vorbit Maria 
Groza, vicepreședintă a Marii Adu
nări Naționale. în acest context, 
vorbitoarea a relevat pe larg con
tribuția activă a României la rezol
varea problemelor Organizației Na
țiunilor Unite, propunerile și acțiu
nile sale vizind dezvoltarea colabo
rării și cooperării intre popoare, 
promovarea păcii și înțelegerii în 
viata Internațională. Pe această li

Plecarea delegației 
economice din R. D. Germană 
care a participat la Tirgul 
intemational-Bucuresti 1972 

> I

Marți după-amlază a părăsit Ca
pitala, indreptindu-se spre patrie, 
delegația economică din Republica 
Democrată Germană, condusă de 
Horst Solie, ministrul relațiilor eco
nomice externe, care a făcut o vizită 
!n țara noastră cu prilejul organiză
rii Tirgului internațional — Bucu
rești 1972. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salutați de 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, de alte persoane oficiale. 
Era prezent dr. Hans Voss, ambasa
dorul R. D. Germane la București.

(Agerpres)

cinema
• A fost odată un polițist : PA
TRIA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 18 ; 20,43, 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, SALA PALATULUI —
17,13 (seria de bilete 4270) ; 20,15 
(seria de bilete — 4271).
• Eliberarea lui L.B. Jones : FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20)30, MODERN — 9 ; 11,15 J
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Ultimul tren din Gun-Hill I 
LUMINA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
• Colega mea vrăjitoarea : LU
MINA — 18,15 ; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Noi trei oi clinele : DOINA —
11.30 : 13,30 : 15,30,; 17.45 ; 20,
a Fuga e sănătoasă CBUCUREȘTI
— 8,45; 11 r 13.30 r 16; 18,30; 21, LUX 
CEAFARUL — 8,30; 11; 13,30; 16 J 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
A Anonimul venețlan : SCALA
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
a A venit un soldat ; CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
a Drum !n penumbră : CENTRAL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9 î 11,13 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15.
a Sfînta Tereza ?! diavolii : RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Marea hoinăreală : GRIVIȚA
— 9 ;11,15 ; 13,30 ; 13,45 ; 18 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GLORIA — 8.45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
a Llubov Iarovaia : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
a Un candidat la președinție t 
BUCEGI — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLO
RE A SC A — 15.30 ; 18 ; 20.30.
a Aventuri la Marea Neagră i 
UNIREA — 15,30 ; 19.
a Tintln și Templu! Soarelui : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în con
tinuare.
a Un hectar de cer — 10 : 12 : 
14 ; 16, Fratele doctorului Homer
— 18,15; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union),
a Mania grandorii : DACIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ;
20.30.
a Fata care vinde flori : FLA

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Astăzi, in cupele europene
• Meciul F. C. Argeș — Real Madrid va fi transmis în 
întregime la posturile de radio și televiziune • Rapid 
Viena — Rapid București, transmisie radio de la 

ora 21
Astăzi atenția amatorilor de fot

bal este îndreptată spre diferite 
orașe europene unde se dispută me
ciurile primei manșe din turul al 
doilea al cupelor continentale.

Pentru „Cupa campionilor euro
peni" și „Cupa cupelor" s-a intrat 
In faza optimilor de finală, iar in 
„Cupa U.E.F.A.", in etapa „șaispre- 
zecimilor" de finală. Meciurile retur 
se vor disputa, după cum se știe, la 
8 noiembrie.

în „Cupa campionilor europeni" 
F.C. Argeș primește la Pitești re
plica renumitei echipe spaniole 
Real Madrid. Spaniolii au sosit la 
Pitești cu un lot de 16 jucători, 
printre care cunoscuțil internațio
nali Zocco, Pirri, Aguilar, Amancio, 
Verdugo. Echipa este însoțită de 
președintele clubului, Santiago 
Bernabeau, și de antrenorul princi
pal, Miguel Munoz. F.C. Argeș va 
alinia formația obișnuită de cam
pionat din care nu vor lipsi Dobrin, 
Radu, Olteanu, Vlad, Stan și Troi. 
întîlnirea va începe la ora 15,00 și 
va fi transmisă în Întregime la 
radio și televiziune.

Dintre celelalte me'ciuri se anun
ță foarte interesante partidele : Cel
tic Glasgow — Ujpest Dosza. Derby 
County — Benfica Lisabona și Soar- 
tak Trnava — Anderlecht Bruxel
les. Tot astăzi se rejoacă, la Atena, 
meciul Ț.S.K.A. Sofia — Panathi- 
naikos din cadrul „șaisprezecimi- 
lor“ de finală. Echipa învingătoare 
va întîlni în turul al doilea pe Ajax 
Amsterdam.

„Cupa cupelor" oferă, de aseme

nie se Înscrie și propunerea făcută 
de România de a se introduce pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale, ca o problemă im
portantă și urgentă, punctul inti
tulat „Creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în menținerea și 
întărirea păcii și securității interna
ționale, in dezvoltarea colaborării 
între toate națiunile, in promovarea 
normelor dreptului international in 
relațiile dintre state".

La adunare, care a avut loc la se
diul A.D.I.R.I., au luat parte membri 
al conducerii Asociației pentru Na
țiunile Unite, Asociației de drept in
ternational și relații internaționale, 
cadre didactice universitare, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

★
Cu același prilej, la Palatul pio

nierilor din Capitală a avut loc o 
adunare în cadrul căreia Sayed 
Abbas Chedid. directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București, 
a adresat, din partea Organizației 
Națiunilor Unite, un salut pionieri
lor din tara noastră. (Agerpres)

Cronica zilei
SOSIREA AMBASADORULUI 

AFGANISTANULUI

Marți după-amiazâ a sosit tn Ca
pitală Mohamed Aref, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Af
ganistanului în Republica Socialistă 
România.

★

La magazinul „Victoria" din Capi
tală s-a deschis marți dimineața „Săp- 
tămina mărfurilor ungare", manifes- , 
tare organizată în cadrul schimbu
rilor dintre marea unitate comercia
lă bucureșteană și magazinul buda- 
pestan „Divathsanok". într-o serie de 
raioane au fost amenajate, cu acest 
prilej, expoziții cu vînzare : țesături, 
tricotaje, articole de uz casnic, cos
metice și parfumerie etc.

(Agerpres)

CĂRA — 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15. 
VITAN — 10,30 ; 13 ; 16,15 ; 21.
• Procesul unei stele : LIRA —
15,30 ; 18 ; 20,15.
a Logodnica frumosului Dragon i 
MOȘILOR — 15,30 : 17,45 ; 20.
a Șarada î DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 17,45 ; 20.
a O floare și doi grădinari : FE
RENTARI — 15,30 ; 19.
a Tora ! Tora ! Tora 1 : CIU
LEȘTI — 15.30 ; 19, VOLGA — 9 ;
12.30 I 16 ; 19,30.
a Aleargă repede, aleargă liber : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Jocul de-a moartea : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Binecuvintați animalele și co
piii : CRÎNGAȘT — 15,30’, 18: 20,15. 
a Bambi ; VIITORUL — 16 ; 18 ; 
20, ARTA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
< Creierul î POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare j 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20.30.
a Ferma din Arizona : MUNCA
— 15,30 ; 19.
O Genoveva de Brabant î COS
MOS — 15,30 ; 18.
a Misiunea sublocotenentului St- 
pos : COSMOS — 20,15.
a Cine cintă nu are gtnduri rele : 
VITAN — 18.45.
> Agentul nr. 1 î PROGRESUL —
15.30 : 18 ; 20,15.
a 20 000 de leghe sub mări î LA- 
ROMET — 15,30 ; 17,30 ; 19.30.

t V
Programul l

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Bucureștiul necunoscut.
9,25 Prietenii lui Așchiuță — emi

siune pentru preșcolari.
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba franceză. Leo 
ția a 26-a.

10,30 Comentariu la 40 de steme — 
’ județul Brăila.

10.50 Telecinemateca pentru tine
ret : „Prizoniera din Caucaz44.

12,20 Parada micilor interpreți.
12.50 Telejurnal.
13,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
14,55 — 16,50 Fotbal : F.C. Argeș —

nea, citeva jocuri interesante : Fe- 
rencvaros — Sparta Praga, Atletico 
Madrid — Spartak Moscova, Legia 
Varșovia — A.C. Milan și Rapid 
Viena — Rapid București. întîlnirea 
dintre cele două „Rapid" se va dis
puta pe marele stadion „Prater" 
din Viena de la ora 20,30 (ora Bucu- 
reștiului). urmînd ca posturile noas
tre de radio să transmită aspect» 
de la acest joc cu începere de la 
ora 21,00.

în „Cupa U.E.F.A." capetele de 
afiș sint următoarele partide ; Fe- 
jenoord Rotterdam — O.F.K. Beo
grad, Internazionale Milano — Nor- 
rkoeping și Dynamo Berlin — Levski 
Spartak Sofia.

TENIS

Clasamentul în „Marele premiu F.I.LT.“
Ilie Năstase continuă

în urma rezultatelor înregistrate 
in campionatele internaționale de 
tenis ale Spaniei, in care victoria a 
revenit cehoslovacului Jan Kodes. 
jucătorul român Ilie Năstase conti
nuă să conducă detașat în clasa
mentul „Marelui premiu — F.I.L.T.". 
Ilie Năstase totalizează 580 puncte, 
fiind urmat de Manuel Orantes 
(Spania) — 468 puncte, Stan Smith

La Muzeul de artă al republicii 
s-a deschis, marți, expoziția „Capo
dopere ale expresionismului ger
man". Realizată in colaborare cu 
Galeria de stat din Stuttgart, expo
ziția reunește mai bine de 150 pic
turi și desene aparținind unor ar
tiști de prestigiu din Republica Fe
derală a Germaniei.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consi
liului Culturii șl Educației Socialiste, 
directori ai unor muzee, critici de 
artă, artiști, un numeros public. Cu 
acest prilej, au luat cuvîntul Mircea 
Popescu, directorul Direcției arte
lor plastice, și Erwin Wickert, am
basadorul Republicii Federale a Ger
maniei la București.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. s-a deschis, marți, expo
ziția de fotografii „India și poporul 
său". Exponatele oferă o imagine 
cuprinzătoare asupra multimilena
rei arte și culturi indiene, aspecte 
noi pe care le oferă India zilelor 
noastre in plină dezvoltare, precum 
și din viața oamenilor care trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri. La 
vernisaj au participat funcționari

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a Încălzit în 

cea mai mare parte a țării. Cerul a 
fost variabil, mai mult senin în Ol
tenia, Muntenia, Dobrogea și sudul 
Moldovei. în celelalte regiuni, in 
cursul dimineții cerul a fost mai mult 
acoperit și au căzut precipitații sub 
formă de ploaie in nordul Banatului 
și Crișana și sub formă de ploaie, la- 
povită și ninsoare în Maramureș, ves
tul și centrul Transilvaniei. In zona 
de munte s-a semnalat numai nin
soare și, pe alocuri, ceață și chiciură, 
în cursul după-amiezii, cerul a deve
nit variabil in multe localități din 
aceste regiuni. Vintul a suflat mode
rat, cu intensificări in partea de 
sud-est a țării, predominind din sec
torul sud-vest. La ora 14 temperatura 
aerului a fost cuprinsă intre 2 grade

Real Madrid în optimile de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni**. Transmisiune di
rectă de la Pitești. — Comen
tator : Eftimie Ionescu. în 
pauză : reportaj filmat „Balet 
ecvestru**.

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

18,00 întrebări și răspunsuri. Se 
vor da răspunsuri la întrebă
rile primite pe temele :
a) Corelația dintre creșterea 
Importanței deciziilor luate la 
nivel central și cerința lărgirii 
autonomiei și a stimulării ini
țiativei locale ;
b) Cauzele persistenței feno
menului religios ;
c) Importanța cuceririlor re
cente ale științei pentru în
țelegerea conceptului filozofic 
de materie.
Recomandări bibliografice 
pentru problemele ;
a) Raportul dintre spontan și 
conștient în acțiunea socială.
b) Decalajul economic întfe 
țările foste colonii. Emisiune 
de Elena Perdichi.

18.25 Tragerea Pronoexpres.
18.30 Ziua Forțelor Armate ale Re

publicii Socialiste România.
19,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20.10 Teleobiectiv.
20.30 Telecinemateca : ,Julius Cae

sar** — o producție a studiou
rilor americane. Regla : Jo
seph Mankiewicz. Cu : Marlon 
Brando și James Mason. 
Premieră pe țară.

22.25 Teleglob : Persepolis.
22,35 24 de ore.
23,00 Fotbal ; Rapid Viena — Rapid 

București în „Cupa cupelor**, 
înregistrare de la Viena. Co
mentează : A. Buhoiu.
Programul 2

20,00 O viață pentru o Idee — Dl- 
mitrie Guști. (II).

20.25 România în lume.
20,55 Agenda.
21,05 Luminile rampei : tineri In

terpret. Doi studenți ai Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu** din București. Soprana 
Aida Săvescu și basul Adrian 
ștefănescu.

21,45 Cărți și idei.
22.10 Roman foileton : Elizabeth R 

— „Puiul de leu*4 — partea 
a Il-a.

s

CICLISTUL BELGIAN

MERCKX CIȘT1GAT0R

AL TROFEULUI

„SUPER PRESTIGE"

în urma rezultatelor Înregistrate 
In ultima cursă ciclistă clasică a anu
lui „Marele premiu al națiunilor", 
în care victoria a revenit belgianului 
Roger Swerts, in clasamentul final 
al Trofeului „Super Prestige-Pernod" 
primul loc a fost ocupat de celebrul 
rutier belgian Eddy Merckx. El a to
talizat 438 puncte, fiind urmat de 
francezii Poulidor — 210 puncte, 
Guimard — 148 puncte, Hezard — 
130 puncte, olandezul Zoetemelk — 
125 puncte, spaniolul Fuente — 110 
puncte, italienii Gimondi, Basso și 
Spaniolul Ocana — toți trei cu cite 
100 puncte etc.

să fie lider autoritar
(S.U.A.) — 459 puncte, Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 295 puncte. Andres 
Glmeno (Spania) — 283 puncte. Ro
bert Hewitt (R.S.A.) — 278 puncte. 
Jimmy Connors (S:U.A.) — 249
puncte, Andrew Pattison (Rhode
sia) — 196 puncte. Tom Gorman 
(S.U.A.) — 182 puncte. Cliff Richey 
(S.U.A.) și Patrick Proisy (Franța) 
— ambii cu cite 161 puncte. 

superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai unor in
stituții culturale din Capitală, oa
meni de artă și cultură, ziariști. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
Indiei la București, alți membri ai 
corpului diplomatic. Cu prilejul 
inaugurării, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.. 
D. R. Kawatra, însărcinatul cu afa
ceri ad-interlm al Indiei la Bucu
rești, și Sunil Janah, realizatorul 
expoziției, au rostit scurte cuvintări.

Hr
în cadrul manifestărilor politico- 

educative și cultural-artistice organi
zate în această săptămină in jude
țul Constanta sub genericul „Pontica 
'72 — dialog cultural cu viața", la 
Muzeul de arheologie din munici
piul Constanța s-au deschis marți 
lucrările unei sesiuni științifice. Timp 
de patru zile, istorici, arheologi și 
muzeografi dezbat comunicări și re
ferate privind „descoperiri și inter
pretări arheologice, recente în con
textul geografic carpatopontic", „Scri
sorile din Exil ale lui Ovidiu — iz
vor istoric și poezie" șl „Contribu
ția muzeelor la educația patriotică 
socialistă a oamenilor muncii".

(Agerpres)

la Joseni și 14 grade la Calafat, Băi- 
lești și Turnu-Măgurele. In București : 
Vremea s-a încălzit. Cerul a fost se
nin. Temperatura maximă a fost de 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26 
27 și 28 octombrie. In țară : Vremea 
continuă să se încălzească. Cerul va 
fi schimbător. în nordul țării vor 
cădea ploi locale, iar in rest ploile 
vor fi izolate. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi între zero și 
10 grade, mai coborîte în prima noap
te, iar maximele între 7 și 17 grade, 
în București : Vremea continuă să se 
încălzească. Cerul va fi variabil. Tem
peratura in creștere.

NOI UNITĂȚI 
COMERCIALE EA SATE

în județul Bacău se desfă
șoară o amplă acțiune de mo
dernizare a rețelei comerciale 
la sate. în prezent, aproape in 
toate cele 89 comune exista ma
gazine noi, moderne. Numai in 
acest an au fost alocate, din 
fondurile statului, peste 7 mi
lioane lei, cu care s-au con
struit noi unități comerciale să
tești. La Dofteana, Săucești și 
în alte localități, țăranii coope
ratori au la dispoziție astăzi 
magazine noi, bine aproviziona
te, iar la Podu-Turcului și 
Sascut au fost înființate maga
zine cu autoservire. De curînd, 
la Dărmănești a fost dat în fo
losință un supermagazin, în ca
drul căruia funcționează unități 

'"profilate pe produse industriale, 
alimentare, metalo-chimice mo
bilă, articole de uz casnic etc.

Au mai fost construite o se
rie de unirăți comerciale din 
resurse locale și cu sprijinul 
cetățenilor La Bogata, Siretu 
și in alte sate țăranii coopera
tori, ajutați de organele locale, 
au înălțat magazine de toată 
frumusețea. Experiența lor este 
folosită astăzi la Coșnea, M!n- 
drișca, Blidari și in alte sate 
unde se Înalță magazine prin 
contribuția cetățenilor.

Din datele furnizate la 
U.J.C.C. am reținut că în pre
zent se află in construcție alte 
peste 20 magazine și unități co
merciale sătești. între acestea 
se numără magazinele univer
sale din Oncești, Oituz și Podu- 
Turcului, complexele turistice 
de la Măgura și Poiana Uzului. 
Alte unități, printre care cele 
din Parincea șl Mărginești, se 
află în curs de modernizare. In 
total, pînă la sfîrșitul anului, 
vor fi construite și date în fo
losință aproape 30 de noi obiec
tive comerciale sătești.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

ALBA

Valorificarea 
tradițiilor 

locale
ALBA IULIA (Corespondentul 

„Scinteii" Ștefan Dinică). — 
Cooperația meșteșugărească din 
județul Alba manifestă o grijă 
permanentă pentru valorificarea 
tradițiilor meșteșugărești locale 
și utilizarea materiilor prime 
specifice acestor meleaguri. 
Prelucrarea lemnului de pil
dă, preocupare străveche în 
zona munților Apuseni, este 
continuată de unitățile coopera
tivelor meșteșugărești din Cim- 
peni. Abrud, Alba Iulia și Teiuș. 
Un alt domeniu ii reprezin
tă cusăturile populare : ii, că
măși, bluze, fețe de masă, șter
gare etc. împodobite cu motive 
inspirate din creația populară. 
Acest sector are o dezvoltare 
mai mare in zona Tirnavelor. De 
altfel, la cel de-al VI-lea tîrg 
de mostre de bunuri de consum, 
care a avut loc in București, 
anul acesta, cooperativa mește
șugărească „înfrățirea" din Blaj 
a primit o diplomă pentru cu
săturile prezentate in cadrul sec
torului de artizanat La Abrud 
și Alba Iulia se dezvoltă activi
tatea atelierelor de pielărie și 
blănărie. în acest an, pînă in 
prezent, valoarea producției mar
fă realizate în sectorul de artă 
populară și artizanat al U.J.C.M. 
Alba se ridică la 7,3 milioane 
lei.

— Peste citeva luni — ne spu
ne tovarășul Mănăilă Radu, pre
ședintele U.J.C.M. Alba — pen
tru a asigura o și mai bună va
lorificare a acestor resurse tra
diționale, la Alba Iulia se va în
ființa o cooperativă meșteșugă
rească de artă populară și arti
zanat.

PRONOSPORT
Premiile concursului nr. 43 din 22 

octombrie 1972.
CATEGORIA I : (13 rezultate) 9,10 

variante a 11 016 lei.
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 

437,65 variante a 275 lei.
CATEGORIA a III-a : (11 rezultate) 

6 737,80 variante a 27 lei.

F

Marți seara și-a închis porțile cea de-a Il-a ediție a Tir
gului internațional — București, manifestare economică de 
prestigiu care, timp de nouă zile, a polarizat atenția spe
cialiștilor și oamenilor de afaceri din zeci de tăvi.

Inaugurat în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a

celorlalți conducători de partid și de stat, Tirgul interna
tional — București s-a bucurat de prezența unor delegații 
guvernamentale, a numeroase personalități ale vieții, eco
nomice de peste hotare.

Participare largă, tranzacții fructuoase,
perspective iAcurătoare

Care stnt primele concluzii de bilanț ce s-au desprins pină acum ? Cu re 
rezultate s-a încheiat cea de-a doua ediție a Tirgului international — Bucu
rești ? Ce contribuție de perspectivă poate avea această manifestare econo
mică pentru amplificarea relațiilor comerciale și de cooperare tehnico-știin- 
țifică ale României cu alte țări ? Aceasta a fost tema convorbirii pe care am 
avut-o ieri cu tov. prof. dr. Roman Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste România.

**— Acum, la închiderea sa, putem 
constata cu multă satisfacție că Tir
gul internațional — București 1972 a 
reprezentat un succes in sine și spo
rit — in mod firesc, date fiind noile 
condiții ale economiei noastre — in 
raport cu orima sa ediție din 1970. 
Concludente in acest sens sint unele 
date comparative, cum ar fi : parti
ciparea mai numeroasă — au expus 
la tirg cu 28 la sută mai multe fir
me ca la prima ediție — ponderea 
sporită a produselor noi, a „premie
relor", tehnicitatea superioară a ex
ponatelor, volumul tranzacțiilor fina
lizate etc. Ceea ce țin să subliniez in 
mod deosebit este faptul că, indepen
dent de aceste elemente de natură 
comparativă, Tirgul internațional — 
București 1972, inaugurat in pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului nostru, a 
numeroase delegații guvernamentale 
de peste hotare, a șefilor misiunilor 
diplomatice acreditați la București și 
a altor membri ai corpului diploma
tic, constituie — in cimpul său de ac
țiune, intr-un domeniu specific — o 
expresie concretă, materializată a 
politicii partidului și statului nostru 
de dezvoltare a colaborării și coope
rării economice și tehnice și științi
fice cu toate țările socialiste și cu 
celelalte țări ale lumii, pe baza prin
cipiilor cunoscute,* 1 intre care eviden
țiez — dat fiind că vorbim de e<-o-v 
nomie — pe acela al avantajului re-’ 
ciproc.

un înalt grad de prelucrare in to
talul tranzacțiilor încheiate de fir
mele exportatoare românești Ia 
acest tîrg a pus in evidentă capaci
tatea industriei noastre constructoa
re de mașini de a ține pasul cu 
realizările obținute pe plan mondial 
și, implicit, capacitatea sa de a par
ticipa prin export în sectoarele mo
derne, deosebit de active in circui
tele eoonomice, tehnice și științifice.

i — Contractele de export-im
port finalizate nu reprezintă 
decit o latură a bilanțului cu 
care s-a încheiat tirgul...

— Evident. Venind la acest tîrg, 
specialiștii și oamenii de afaceri — 
unii din țări cu economie compara
tiv mult mai avansată din punct de 
vedere industrial — au avut posi
bilitatea să cunoască „pe viu" unele 
din realizările reprezentative ale in
dustriei românești, iar Ia rindul lor, 
specialiștii noștri au putut cunoaște 
direct progresele înregistrate de in
dustria constructoare de mașini de 
peste hotare, ceea ce a constituit 
un prilej de confruntare Intre reali
zările proprii și cele obținute de 
firme similare de renume mondial. 
Sub acest aspect, Tirgul internațio
nal — București 1972 a constituit un 
larg și util schimb de experiență, 
fiecare participant sau simplu vizi
tator avind posibilitatea să apre
cieze stadiul pe care l-au atins unele 
produse — sub aspectul concepției 
constructive, al parametrilor tehni- 
co-funcționali și al gradului de teh
nicitate — precum și tendințele noi 
care se manifestă intr-un domeniu 
sau altul al industriei constructoare 
de mașini.

Sint foarte mulțumit de con
tactele prilejuite de participarea 
noastră la ediția din acest an a Tir
gului internațional — București, a 
declarat directorul pentru export al 
firmei engleze „Mullard", cu profil 
electronic, J. Gregory. Concomitent" 
cu vizitarea exponatelor industriei 
electronice și electrotehnice româ
nești, am avut ocazia să vizitez și 
întreprinderea de semiconductor! 
Băneasa, precum și Uzinele „Elec- , 
tronica" — unitate care mi-a făcut 
o impresie deosebită. De altfel, țin 
să precizez că firma noastră între
ține bune relații comerciale cu în
treprinderea de comerț exterior 
„Electronum". Importăm din Ro
mânia semiconductor! și tranzis
tor!, produse de o excelentă cali
tate. Contactele avute cu specialiș
tii români, ca și cunoașterea poten
țialului industriei dumneavoastră 
electrotehnice, ne dau certitudinea 
că există multiple posibilități de a 
dezvolta colaborarea și cooperarea 
reciprocă.

Patrik J. O’DriscolI, directorul 
pavilionului Irlandei : „Prima parti
cipare a firmelor irlandeze Ia Tir
gul internațional — București aș 
caracteriza-o drept fericită. Argu
mente ? Contactele pe care le-am 
avut aici cu producătorii români, 
tranzacțiile încheiate și. mai ales, 
perspectivele ce se dttschid colabo
rării dintre țările noastre in do
meniul cooperării tehnico-știlntifi- 
ce. Firmele noastre nu cunoșteau 
bine piața românească ; acum sin- 
tem convinși că viitoarele noastre 
contacte se vor solda cu rezultate 
practice, mal ales In domeniul ma- 
șinilor-unelte și al utilajelor rutie
re. asta doar pentru perioada ime
diat următoare, domeniile viitoare 
de colaborare puțind fi mult mai 
vaste".

Ole Carstens, directorul pavilio
nului Danemarcei : „In contextul 
relațiilor fructuoase dintre Dane
marca și România, prezenta noastră 
la cea de-a doua ediție a Tirgului

— Vă rugăm să ne prezentați, 
succint, principalele rezultate fi
nale cu care s-a soldat ediția din 
acest an a Tirgului internațio
nal — București. 1 > ’

— Din multiplele acțiuni desfășu
rate în cadrul acestei manifestări, mă 
voi referi numai la unele, și anume 
la tranzacțiile finalizate de Întreprin
derile românești, deoarece nu avem 
documente pentru a evalua și pe cele 
încheiate intre firmele străine parti
cipante. Aprecierea preliminară ara
tă că valoarea contractelor semnate 
de partea românească a depășit cu 
mult volumul primei ediții — din 
1970 — cea mai mare parte dintre 
acestea referindu-se la operațiuni de 
export. Anaiiza în adincime, pe 
structură, a categoriilor de produse 
care au făcut obiectul acestor tran
zacții este insă și mai semnificativă 
din punctul nostru de vedere. Ea re
levă o susținută promovare a ex
portului de produse ale industriei 
noastre constructoare de mașini. 
Aceasta reiese din ponderea ce 
o ocupă contractele privind ex
portul de produse electronice, elec
trotehnice, ale fabricației de utilaje 
pentru prelucrarea prin așchiere a 
metalului ; centrale telefonice, ele
mente de automatizare, mașini-unel- 
te moderne, cu comenzi numerice, 
automatizate, televizoare, locomo
tive Diesel electrice, electromotoare,

Opinii ale unor participanfi
Dezvoltarea în ritm rapid a eco

nomiilor Bulgariei și României 
— a declarat Ilia Terziischi, direc
torul pavilionului bulgar, creea
ză de la an la an posibilități 
suplimentare pentru lărgirea și 
diversificarea colaborării noastre. 
Astfel, sint in continuă creștere 
«chimburile comerciale, al căror 
obiect îl constituie produsele in
dustriilor construcțiilor de mașini, 
chimică, siderurgică și ale altor 
sectoare cu un grad ridicat de 
prelucrare. Este semnificativ în 
acest sens faptul că ponderea ma
șinilor și utilajelor reprezintă as
tăzi circa 40 la sută din volumul 
total al exportului nostru in Ro
mânia, iar ponderea în importul 
bulgar din România al unor produ
se similare reprezintă aproape ju
mătate. în încheierea convorbi
rii, directorul pavilionului bul
gar a exprimat felicitări gaz
delor pentru modul de organi
zare a celei de-a doua ediții a 
Tirgului internațional — București.

Participarea Cubei la Tirgul in
ternațional — București a constituit 
o excelentă ocazie de a cunoaște mai 
bine poporul român și realizările 
sale, a spus Hernando Lopez, re
prezentantul Camerei de Comerț 
din Havana. Ne aflăm pentru a 
doua oară la această manifestare 
prestigioasă. Anul acesta ne-am 
mărit suprafața de expunere și 
sperăm că in viitor prezenta noas
tră la tirg va fi și mai reprezenta
tivă.

Relevind calitatea produselor ro
mânești, Hernando Lopez a spus : 
Am putut constata cu satisfacție 
marea dezvoltare a industriei ro
mânești constructoare de mașini. 
Sint convins că țara dumneavoastră 
are un viitor strălucit în acest do
meniu. Tocmai pentru a vedea a- 
ceste rezultate, la Tirgul internațio
nal — București s-a aflat o delegație 
de specialiști cubanezi. In ce pri
vește organizarea tirgului, pot 
spune că este foarte bună. De alt
fel, numărul țărilor și firmelor par
ticipante a sporit simțitor. 

grupuri de sudură, tractoare, utilaje 
de construcții, utilaj petrolier, frigi
dere — toate aceste produse, ajunse 
a fi reprezentative in cadrul indus
triei noastre constructoare de ma
șini, au fost, îndeosebi, solicitate de 
importatorii străini. Este vorba de 
produse care — între altele — în
globează un volum mare de ma
noperă, multe ore de prelucrare, 
avind deci o valoare ridicată, ceea 
ce reflectă posibilitățile de a folosi 
mai intens — prin mijlocirea acestui 
schimb economic — avantajele par
ticipării la diviziunea internațională 
socialistă și mondială a muncii.

Creșterea ponderii produselor cu

Convorbire cu prof. dr. 
Roman MOLDOVAN, 

președintele Camerei de Corner} 
a Republicii Socialiste România

— Ați vorbit de tendinței» 
noi care se manifestă, pe plan 
mondial, in industria construc
țiilor de mașini. Care sint, după 
părerea dumneavoastră, unele 
din aceste tendințe — așa cum 
s-au putut ele desprinde la 
Tirgul internațional — Bucu
rești ?

— Desigur, date fiind preocupările 
personale, multitudinea și diversita
tea exponatelor prezentate, pot face 
cel mult unele considerații în acest 
sens al tendințelor de care vorbiți 
dv. Ținind seamă de această pre
misă, pot totuși să remarc ritmul 
extraordinar de rapid in care se în
noiește — in fiecare țară — struc
tura producției industriei construc
țiilor de mașini. Intre altele fie 
spus, s-a confirmat justețea organi
zării din doi în doi ani a Tirgului 
internațional — București, această 
perioadă fiind susceptibilă de a re
flecta schimbările in producția sub- 
ramuriîor energeticii, electrotehnicii 
și electronicii, fabricației de mașini- 
unelte, care — așa cum se cunoaște
— au făcut obiectul principal al tir
gului. De asemenea, se poate re
marca Înaltul grad de finisare 
al produselor, ca și eforturile 
firmelor expozante de a automatiza, 
tot ce se justifică economic intr-un 
echipament, utilaj sau aparat. In 
fine, ne-a fost foarte clar — dacă 
mai era necesar aceasta — că pro
gresul economic este strins legat de 
rapiditatea cu care sint aplicate în 
producție creațiile noi sub forma 
inovațiilor și, in conținutul lor mai 
larg, realizările tehnice și științifi
ce ; și, strins legat de manifestările 
menționate mai sus, a reieșit cu 
putere importanta cu totul deosebită
— dat fiind interdependentele între 
factorii multipli ai creșterii social- 
economice — pe care o are. in zilele 
noastre, extinderea cooperării teh
nice internaționale. în acest sens. în 
afara tranzacțiilor avind ca obiect 
produse finite, tirgul a facilitat, prin 
numeroasele contacte între specia
liștii români și străini, posibilitatea 
examinării unor forme diverse de. 
cooperare tehnică, industrială șl 
economică, posibilități pe care le 
asigură atit. industria constructoare 
de mașini din tara noastră, cît și. 
bineințeles. partenerii externi.

într-o concluzie generală, se poate 
spune că Tirgul internațional — 
București 1972 a reușit să afirme pe 
plan international — în acest mo
ment al evoluției sale — realizările 
industriei României socialiste și. în 
același timp, să evidențieze poten
țialități. posibilități de intensificare 
a colaborării și cooperării economi
ce și tehnico-științifice ale României 
cu alte țări. Șintem siguri că această 
manifestare economică și tehnică, 
găzduită de capitala țării noastre, 
a cărei a treia ediție, din anul 
1974, o pregătim încă de pe acum, 
ișl va aduce contribuția sa — mo
destă. dar prețioasă — la procesul 
mai amplu de consolidare a clima
tului favorabil cunoașterii, Înțelege
rii și prieteniei între popoare.

Convorbire consemnată de 
Dan MATEESCU
Dan CONSTANTIN 

international de la București est» 
un lucru dintre cele mai firești. De
sigur, noi ne aflăm la București in 
dorința de a impulsiona schimbu
rile comerciale și cooperarea bila
terală, fiind convinși că asemenea 
manifestări comerciale, cum este 
Tirgul international —' București, 
contribuie din plin la aceasta. Fi
rește, contactele care au Ioc în a- 
ceste zile intre firmele daneze șl 
partenerii români, contractele pe 
care le-am încheiat și le vom În
cheia vor fi de natură să stimuleze 
acest curs favorabil, să determine 
creșterea schimburilor comerciale 
și a cooperării — in interesul reci
proc al țărilor noastre. în ce ne 
privește sintem incă de pe acum 
optimiști".

ALGER 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Intr-o 
declarație făcută la sosirea pe aero
portul Dar El Beida, din capitala 
Algeriei, după vizita efectuată tn 
România, cu prilejul celei de-a doua 
ediții a Tirgului internațional — 
București, ministrul algerian al co
merțului, Layachi Yaker, a decla
rat : „Această vizită ne-a permis să 
ne dăm seama de progresele sub
stanțiale realizate de Republica So
cialistă România in domeniul dez
voltării și edificării socialiste, în 
special in domeniul promovării unor 
ramuri industriale de primă impor
tanță, cum sint, electronica, electro
tehnica șl construcțiile de mașini. 
Am constatat, cu același prilej, că 
există un număr mare de posibili
tăți de dezvoltare a relațiilor co
merciale și de cooperare intre cele 
două țări. Am folosit ocazia vizitei 
noastre in România pentru a dis
cuta tn amănunțime problemele 
dezvoltării acestor relații.

Doresc, a declarat in încheiere 
ministrul algerian, să adresez mul
țumiri pentru primirea deosebit de 
agreabilă ce ne-a fost rezervată, 
care ne-a permis să stabilim con
tacte utile in folosul dezvoltării ce
lor două țări și lărgirii relațiilor co
merciale și de cooperare economică 
dintre Algeria și România".



viața internațională
DEZARMAREA - DEZIDERAT 
VITAL AL POPOARELOR 
Dezbaterile din Comitetul pentru problemele politice 

și de securitate al Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 24. — Trimi

sul special Agerpres. Corneliu Vlad, 
transmite : Comitetul pentru pro
blemele politice si de securitate al 
Adunării Generale a O.N.U. a în
ceput dezbaterile consacrate dezar
mării. Pe agenda sa de lucru se 
află probleme privitoare la înfăp
tuirea dezarmării generale si totale, 
convocarea Conferinței mondiale de 
dezarmare, aplicarea concluziilor 
conferinței statelor neposesoare de 
arme nucleare, interzicerea armelor 
chimice și bacteriologice, interzice
rea experiențelor nucleare și termo
nucleare, denuclearizarea Americii 
Latine, declararea Oceanului Indian 
zonă a păcii, interzicerea folosirii 
napalmului și a altor arme incen
diare.

In intervenția sa, reprezentantul 
Mexicului, Alfonso Garcia Robles, a 
declarat că, pînă în prezent, mecanis
mul de dezarmare s-a dovedit inadec
vat, cea mai mare parte a rezoluți
ilor Adunării Generale privitoare la 
dezarmare fiind eludate sau tărăgă
nate în cadrul Comitetului de la Ge
neva. El s-a pronunțat pentru reor
ganizarea acestui comitet, spre a de
veni un organism eficient.

Relevînd că astăzi dezarmarea con
stituie una din cele mai urgente sar
cini ale omenirii, reprezentantul U- 
niunii Sovietice, Iacob Malik, a spus

că, in fiecare an, peste două sute de 
miliarde de dolari sînt cheltuiți pen
tru înarmare în lume. După ce s-a 
referit la obiectivele conferinței mon
diale de dezarmare, el a afirmat că, 
in \ cadrul ei, ar putea fi e- 
xamlnate un mare număr de proble
me, fiecare țară avînd dreptul de a 
cere înscrierea pe ordinea de zi a 
oricărei probleme care o preocupă. 
Conferința va trebui să fie un for in
ternațional în care toate statele, mari, 
mici și mijlocii, să-și poată face cu
noscut punctul lor de vedere — a 
spus reprezentantul sovietic.

In intervenția sa, delegatul Statelor 
Unite, George Bush, a încercat să li
miteze atribuțiile Adunării Generale 
la „stabilirea rolului pe care o ase
menea conferință ar putea să-l joa
ce, la timpul potrivit, în domeniul 
dezarmării*1.

★
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate a a- 
doptat, luni seara, o rezoluție în care 
condamnă violarea frontierelor Sene
galului șl atacul întreprins împotriva 
postului militar Nianao de către forțe 
regulate ale armatei portugheze, la 
12 octombrie 1972.

Rezoluția cere Portugaliei să înce
teze imediat și definitiv orice acțiuni 
de violență împotriva teritoriului 
senegalez.

Conferința generală 
a UNESCO

CUVÎNTAREA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI ROMANE

PARIS 24. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : 
Plenara Conferinței Generale a 
UNESCO a examinat și adoptat cu 
o largă majoritate de voturi bugetul 
organizației, propus de directorul ge
neral, pentru anii 1973—1974. Plafo
nul bugetar a fost fixat la aproxi
mativ 119 milioane dolari.

Marți, au început dezbaterile pe 
marginea propunerilor privind creș
terea numărului membrilor Consiliu
lui Executiv al UNESCO, de la 34 la 
40, și reducerea mandatului membri
lor consiliului, de la 6 la 4 ani.

în cadrul dezbaterilor, șeful dele
gației române, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a sprijinit aceste propuneri, 
subliniind necesitatea ca la activita
tea Consiliului Executiv să participe, 
prin rotație, cît mai numeroase state 
membre, in sensul realizării unei ju
dicioase rotații geografice și al asi
gurării concursului tuturor regiunilor 
din lume la executarea programului 
organizației.

„RELAȚIILE BULGARO—IRANIENE 
SE DEZVOLTĂ ÎN SPIRITUL PRIETENIEI 

Șl ÎNȚELEGERII RECIPROCE"
TEHERAN 24 (Agerpres). — Agen

ția B.T.A. a dat publicității comuni
catul privind vizita oficială pe care 
a făcut-o in Iran Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, la invitația pri
mului ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda.

Cele două părți — relevă comuni
catul — au constatat că relațiile din
tre Bulgaria și Iran se dezvoltă în 
spiritul prieteniei și înțelegerii reci
proce, că există condiții favorabile 
pentru extinderea și adîncirea, In 
continuare, a colaborării economice 
bilaterale.

Stanko Todorov și Amir Abbas Ho
veyda au arătat că țările lor vor con
tinua să depună eforturi pentru men
ținerea păcii și extinderea colaboră
rii între popoare, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, respectării inde
pendenței naționale și a suveranită
ții, a Integrității teritoriale șl 
neamestecului în treburile interne 
ale altor țări.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că problemele Asiei de sud-est tre
buie rezolvate pe calea tratativelor, 
în spiritul acordurilor de la Geneva 
din anii 1954 și 1962. Ele s-au decla
rat gata să sprijine eforturile menite 
să asigure aplicarea rezoluției Consi
liului de Securitate al O.N.U. în ve
derea rezolvării situației din Orientul 
Apropiat. Cele două părți au relevat 
importanța Însănătoșirii atmosferei 
pe continentul european și a convo
cării conferinței general-europene 
pentru securitate șl colaborare in
tr-un viitor cît mai apropiat.

Stanko Todorov a fost primit de 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, pe care l-a invi
tat, în numele lui Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, să viziteze această țară. 
Primul ministru bulgar a adresat, de 
asemenea, o invitație similară omo
logului său iranian.

DELEGAȚIA M.A.N.

ÎN VIZITĂ
MOSCOVA 24. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : In 
cea de-a treia zi a prezentei sale în 
Gruzia sovietică, delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., a vizitat expoziția realizări
lor economiei naționle a acestei re
publici, precum și orașul Mtzheta, 
fostă capitală a Gruziei.

După-amiază. la Prezidiul Sovietu
lui Suprem ăl R.S.S. Gruzine, dele
gația română a participat la o in- 
tîlnire cu conducătorii sovietelor gru-

LA TBILISI
zine, care au relatat pe larg despre 
activitatea comisiilor Sovietului Su
prem al republicii.

Seara, Prezidiul Sovietului Suprem 
al R.S.S. Gruzine a oferit un dineu 
in cinstea delegației Marii Adunări 
Naționale, Tovarășii Gheorghi Dzot- 
zenidze, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Gruzine, 
și Ștefan Voitec au toastat pentru 
continua Întărire a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre poporul gruzin, toate popoarele 
«ovietice și poporul român.

BELGRAD >

Deschiderea Tirgului internațional de carte

„O.N.U.D.I. trebuie să-și lărgească 
contribuția la progresul țărilor 

în curs de dezvoltare66
NAȚIUNILE UNITE 24. La sediul 

O.N.U. s-au desfășurat lucrările Con
ferinței O.N.U. pentru anunțarea 
contribuțiilor la O.N.U.D.I. (Organi
zația Națiunilor Unite pentru Dez
voltarea Industrială).

In discursul inaugural, tecretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a lansat un apel către 
toate țările membre ale orga
nizației, și îndeosebi către statele pu
ternic industrializate, de a contribui 
într-un mod mai eficace la înfăptui
rea programelor O.N.U.D.I.

în cadrul lucrărilor conferinței, re
prezentanții diferitelor țări membre 
au anunțat contribuțiile statelor res
pective pentru anul 1973 la activită
țile O.N.U.D.I. Luînd cuvîntul, re
prezentantul României, ambasadorul

Constantin Ene, a subliniat că țara 
noastră acordă o importanță particu
lară activităților desfășurate de 
O.N.U.D.I. în vederea sprijinirii, prin 
promovarea unei largi cooperări in
ternaționale, a eforturilor de indus
trializare ale țărilor aflate în plin 
proces de dezvoltare. El a exprimat 
interesul cu care România înțelege să 
participe la lărgirea acestor activități 
în viitor și a anunțat contribuția țării 
noastre pentru anul 1973 la activită
țile O.N.U.D.I. Totodată, el a infor
mat că guvernul român are o impor
tantă contribuție financiară și umană 
Ia realizarea programelor Centrului 
comun O.N.U.D.I.-România de la 
București pentru industriile chimică 
și petrochimică.

Primul ministru 
al Bulgariei l-a primii 
pe ambasadorul român
SOFIA 24. — Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite : Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia Ia Sofia, Nicolaie Blejan, a fost 
primit marți, la cererea sa, de Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Acord intre cele două state

NORVEGIA

Declarația de politică generală 
a noului guvern

OSLO 24 (Agerpres). — „Pentru ■ 
contribui Ia crearea unul climat de 
destindere durabilă în Europa și a 
stabili bazele unei dezvoltări pașnice, 
guvernul norvegian iși propune să 
Întărească relațiile cu țările din Eu
ropa răsăriteană" — se afirmă în de
clarația de politică generală, prezen
tată, marți, in fața parlamentului de 
către noul premier Lars Korvald. Pe 
de altă parte, în declarație se preci
zează că Norvegia va respecta toate 
acordurile încheiate anterior și va 
menține politica urmată după cel

de-al doilea război mondial în dome
niile apărării și securității.

Referindu-se la relațiile Norvegiei 
cu Piața comună — problemă care, 
după cum se știe, a dus la demisia 
cabinetului prezidat de Trygve Brat- 
teli, ca urmare a respingerii, în refe
rendumul organizat la 25 septembrie, 
a acordului de aderare la C.E.E. — 
declarația de politică generală men
ționează că actualul guvern va cere 
deschiderea unor negocieri pentru 
realizarea unui tratat de schimburi 
libere cu C.E.E.

penițe asupra unei 
eventuale unificări

CAIRO 24 (Agerpres). — Repre
zentanții guvernelor R.D.P. a Yeme
nului și R. A. Yemen la convorbi
rile de la Cairo au realizat, luni 
seara, un acord asupra principiilor 
generale ale unei eventuale uniuni 
a celor două state yemenite, infor
mează agenția M.E.N Acordul reali
zat prevede instituirea unei comisii 
pentru elaborarea Constituției viito
rului stat unitar și a altor șapte co
misii specializate care, în decurs de 
un an, vor trebui să întreprindă stu
diile necesare unificării tuturor 
Instituțiilor din cele două republici 
yemenite. Constituția viitorului stat 
yemenit va fi supusă, după elabora
re, unui referendum. Legea funda
mentală va trebui aprobată de orga
nismele legislative de la Aden și 
Sanaa, înainte de a intra în vigoare. 
Potrivit prevederilor acordului, după 
definitivarea șj aprobarea Constitu
ției, organismele legislative din cele 
două țări vor constitui un guvern 
provizoriu.

Textul acordului realizat în capi
tala egipteană urmează a fi supus 
spre examinare unei ședințe plenare 
a Comisiei de conciliere a conflictu
lui dintre cele două state yemenite, 
sub auspiciile căreia se desfășoară 
convorbirile din capitala egipteană.

Convorbiri 
polono-suedeze

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — La 
Stockholm au început convorbirile 
oficiale dintre primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz.

Părțile, menționează agenția P.A.P., 
au discutat stadiul și perspectivele 
relațiilor polono-suedeze în dome
niile politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, precum și în sfera 
turismului și a colaborării In prote
jarea apelor Mării Baltice. Piotr Ja
roszewicz a prezentat problemele ac
tuale și perspectivele dezvoltării eco
nomice a țării sale, partea suedeză 
exprimîndu-și, în acest context, con
vingerea că posibilitățile de colabo
rare bilaterală vor spori In viitor.

Au fost examinate, de asemenea, o 
serie de probleme internaționale, o 
atenție deosebită fiind acordată pro
blemelor continentului european.

★
Luînd cuvîntul cu prilejul unei re

cepții oferite in onoarea sa, Piotr Ja
roszewicz a relevat că acordul eco
nomic pe termen lung, în curs de 
elaborare, trebuie să ofere un cadru 
trainic și convenabil colaborării din
tre cele două țări. Totodată, Ja
roszewicz a exprimat dorința ca re
lațiile de bună vecinătate polono- 
suedeze și, intr-un context mai larg, 
polono-scandinave să contribuie la 
promovarea principiilor coexistenței 
pașnice a statelor aparținînd unor 
sisteme sociale diferite.

BELGRAD 24 — Corespondentul 
nostru, G. Ionescu, transmite : La 
Belgrad a avut loc inaugurarea ce
lei de-a XVII-a ediții a Tîrgului in
ternațional de carte. Actuala ediție 
se desfășoară sub patronajul pre
ședintelui Iosip Broz Tito și reunește 
45 000 de titluri publicate de 115 case 
de editură din țara gazdă și de a- 
proximativ 60 de firme din străină
tate.

La acest tîrg de carte, expune șl 
întreprinderea românească de comerț 
exterior „Romlibri". In total, standul 
românesc reunește 750 titluri, repre- 
zentînd toate editurile noastre și în
treaga sferă a preocupărilor edito- 
rialistice. Vizitat cu interes de un 
numeros public, încă din primele ore 
ale deschiderii tirgului, standul tă
rii noastre prezintă o bogată coleo-

tle de lucrări politice — un loc de 
frunte ocupind culegerile de texte 
ale unor cuvintări, articole, rapoar
te ale secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, publicate 
sub titlul „România pe drumul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate". în limbile română și 
sirbă, este expus. In cadrul standu
lui românesc. Raportul prezentat la 
recenta Conferință Națională a 
Partidului Comunist Român de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tot aid este expus și volumul in
titulat „Iosip Broz Tito — Iugosla
via socialistă și politica el“. apărut 
anul acesta in Editura politică din 
București.

CE PRILEJUL ZILEI FORȚELOR ARMATE 
ALE ROMÂNIEI

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA
PHENIAN 24 (Agerpres). - Agen

ția A.C.T.C. informează că la Phe
nian s-au deschis lucrările celei 
de-a 5-a Plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea. 
Ședința plenară este prezidată de 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea.

Pe ordinea de zi a plenarei sînt 
înscrise următoarele puncte : Cu 
privire la Constituția socialistă a 
Republicii Populare Democrate Co
reene ; Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1973 ; 
Schimbarea documentelor de partid.

Kim Ir Sen a vorbit, la plenară, 
despre Constituția socialistă a R.P.D. 
Coreene.

Participanțil au trecut, apoi, la 
dezbateri pe marginea proiectului 
de Constituție, care urmează să fie 
supus spre examinare Adunării

Populare Supreme și C.C. al Fron
tului democratic pentru reunificarea 
patriei.

Lucrările plenarei continuă.

în ziarele de ieri a fost publicat 
comunicatul româno-sirian adoptat 
la încheierea vizitei efectuate în Re
publica Arabă Siriană de delegația 
guvernamentală română, condusă de 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Prin rezul
tatele ei rodnice, consemnate în co
municatul comun, vizita delegației 
române se înscrie ca un important 
eveniment pozitiv pe linia dezvoltă
rii relațiilor prietenești reciproce, în 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii și progresului in lume. 
Călduroasa primire și ospitalitate de 
care s-a bucurat delegația guverna
mentală română din partea poporu
lui și guvernului sirian a constituit 
o vie expresie a simpatiei și stimei 
pe care le nutresc reciproc popoare
le român și sirian, a raporturilor de 
prietenie statornicite între ele. Cu 
viu interes au luat cunoștință oaspe
ții români de realizările obținute de 
Siria pe calea dezvoltării economice 
și sociale, ca rezultat al eforturilor 
unul popor care, devenind stăpin pe 
soarta sa, este animat de dorința de 
a-și făuri o viată nouă, de progres 
și bunăstare.

O expresie a acestor sentiment® 
comune celor două popoare o consti
tuie satisfacția cu care a fost primi
tă, atît în România cît și în Siria, 
restabilirea relațiilolr diplomatice din
tre cele două state — act care mar
chează o nouă pagină în evolu
ția legăturilor prietenești și de 
colaborare româno-siriene, deschi- 
zînd perspective favorabile pen
tru amplificarea și adîncirea acestor 
legături, în toate domeniile, pe baze 
reciproc avantajoase. Semnificația 
deosebită a acestei hotărîri a fost re
levată și în timpul primirii delegației 
române de către președintele Siriei, 
Hafez El-Assad, și de primul minis
tru, Abdel Rahman Khleifawi. In 
mesajul de cald salut prietenesc, 
transmis cu acest prilej din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Româ
niei, și in salutul călduros adresat, 
la rîndul său, șefului statului român, 
de președintele Hafez El-Assad, se dă 
o înaltă apreciere hotărîrii adoptate, 
exprimindu-se, în același timp, dorin
ța reciprocă de a acționa pentru 
strîngerea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre.

Desfășurate într-o atmosferă de 
respect și înțelegere reciprocă, con
vorbirile oficiale româno-siriene, por
nind de la analiza stadiului actual al 
relațiilor bilaterale, au urmărit cris
talizarea unor hotărîri și măsuri con
crete privind amplificarea colaborării, 
punînd în evidență largile posibilități 
care există în acest sens. Așa cum se 
subliniază în comunicat, părțile „au 
exprimat dorința și hotărîrea guver

nelor lor de a depune toate eforturile 
pentru realizarea unei strinse coope
rări in domeniile politic, economic și 
cultural, in scopul consolidării legă
turilor de prietenie intre poporul ro
mân și poporul sirian, pe baza luptei 
comune împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonlalismului, 
pentru pace și progres economic și 
social in lume".

Un rol important în evoluția pozi
tivă a relațiilor bilaterale îl are ex
tinderea colaborării economice, pe 
baza egalității ,și avantajului re
ciproc, în interesul progresului 
ambelor popoare. In acest scop, 
au fost convenite un șir de 
măsuri în vederea creșterii schim
burilor comerciale și realizării de 
acțiuni de cooperare economică 
și tehnică în domeniile industriei

mice și vor contribui la consolidarea 
prieteniei dintre cele două țări.

Evoluția pozitivă a ansamblului re
lațiilor româno-siriene este insepa
rabil legată de faptul că aceste re
lații sînt clădite pe fundamentul 
trainic al respectului reciproc, al 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc. Reafirmind atașa
mentul țărilor lor față de aceste 
principii, delegațiile română și si
riană au subliniat, cu ocazia schim
bului de vederi asupra problemelor 
internaționale actuale, necesitatea ca 
asemenea norme sâ stea la baza 
relațiilor dintre toate statele — a- 
ceasta constituind, așa cum confir
mă întreaga experiență a vieții in
ternaționale — o condiție esențială

0 noua pagină în dezvoltarea 
prieteniei și colaborării 

româno-siriene
miniere, ca și al formării cadrelor 
de specialiști. După cum se știe, in 
timpul vizitei au fost încheiate a- 
cordul de cooperare economică și 
tehnică și acordul de credit comer
cial care, împreună cu acordul co
mercial și de plăți și cel de colabo
rare culturală în vigoare, oferă un 
cadru propice și o bază solidă pen
tru dezvoltarea, în continuare, a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-siriene. In cadrul convorbi
rilor a fost subliniată, totodată, ne
cesitatea multiplicării contactelor 
dintre România și Siria la toate ni
velurile, a schimburilor de delegații 
și experți, pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, cît și pentru ex
plorarea și valorificarea posibilități
lor de cooperare dintre țările noastre. 
Este neîndoios că traducerea in viață 
a acestor acorduri, depistarea și 
fructificarea posibilităților largi exis
tente pentru aprofundarea și multi
plicarea relațiilor româno-siriene vor 
servi intereselor dezvoltării econo-

pentru instaurarea unui climat de 
pace, cooperare și apropiere între 
popoare. Atît România, cît și Siria 
— după cum se relevă și în comu
nicatul comun — se pronunță pen
tru excluderea utilizării forței sau 
amenințării cu folosirea forței în 
relațiile dintre state și împotriva 
politicii imperialiste de dominație, 
de agresiune, de dictat și de pre
siune de orice natură în relațiile 
internaționale. In cadrul convor
birilor a fost relevat rolul sporit al 
țărilor mici și mijlocii în viața In
ternațională, cele două părți expri- 
mînd părerea Că este necesar ca 
toate țările, indiferent de dimensiu
nile și potențialul lor, să participe 
direct la soluționarea principalelor 
probleme ce confruntă omenirea 
contemporană.

■Trecind în revistă evenimentele din 
Orientul Apropiat, cele două părți 
și-au manifestat profunda lor în
grijorare față de agravarea situației 
din această regiune, ca urmare a

menținerii stării de încordare, ocu
pării de teritorii arabe de către tru
pele israeliene, a recentelor atacuri 
și incursiuni ale forțelor armate ale 
Israelului pe teritoriile Siriei și Li
banului. Toate acestea reprezintă un 
pericol pentru pace in această re
giune, pentru pacea și securitatea in
ternațională. Pornind de la principiul 
inadmisibilității acaparării de terito
rii prin torță, care nu Iși poate găsi 
nici o justificare, cele două părți se 
pronunță pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupa
te. In același timp, ele consideră că 
pacea în Orientul Apropiat trebuie să 
se bazeze pe echitate și justiție, pe 
principiile dreptului international, în 
realizarea acestui deziderat fiind im
perios necesar să se țină seama de 
drepturile naționale legitime ale 
populației palestinene, inclusiv drep
tul său la autodeterminare.

Convorbirile de la Damasc au evi
dențiat încă o dată faptul că po
poarele român și sirian, alături de 
toate forțele progresiste din lume, 
nutresc o deplină solidaritate cu 
cauza dreaptă a popoarelor vietna
mez. cambodgian și laoțian, se pro
nunță ferm pentru încetarea agre
siunii S.U.A. și sprijină propunerile 
R. D. Vietnam și G.R.P. al Vietna
mului de Sud pentru o soluționare 
politică justă a situației din Indo
china, corespunzător drepturilor po
poarelor din această regiune de a-și 
hotărî singure destinele.

Punctele de vedere comune, expri
mate în probleme vitale ale situației 
internaționale, oferă posibilități pen
tru conlucrarea celor două țări in ca
drul organizațiilor internaționale, in 
promovarea țelurilor luptei antiimpe- 
rialiste, ale păcii, dezvoltării și pro
gresului popoarelor.

Inscriindu-se în contextul politicii 
promovate cu consecvență de parti
dul și stalul nostru, de simpatie și 
sprijin față de popoarele arabe, rela
țiile româno-siriene constituie o 
ilustrare elocventă a solidarității po
porului român cu lupta acestor po
poare împotriva imperialismului, 
pentru dezvoltare de sine stătătoare, 
pentru transformări social-economice 
progresiste.

Salutînd cu căldură restabilirea re
lațiilor diplomatice dintre România 
și Siria, rezultatele fructuoase ale vi
zitei delegației guvernamentale ro
mâne la Damasc, care au contribuit 
la deschiderea unei noi pagini în re
lațiile reciproce, poporul român are 
convingerea că hotăririle și acordu
rile încheiate vor contribui la adin- 
cirea prieteniei și colaborării ro
mâno-siriene. în interesul ambelor 
popoare, al luptei împotriva imperia
lismului. al înțelegerii, colaborării și 
păcii în lume.

Dumitru ȚINU

Contacte Intre reprezentanții 
organizațiilor de Cruce 

Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei

PHENIAN 24 (Agerpres). — Marți 
au început la Phenian lucrările celei 
de-a treia sesiuni a convorbirilor din
tre reprezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei — transmite A.C.T.C. Pe ot- 
dinea de zi a reuniunii figurează pro
bleme legate de stabilirea adreselor 
membrilor de familie și rudelor care 
trăiesc despărțiți în Nord și Sud, pre
cum și alte aspecte care reclamă d 
soluționare de pe poziții umanitare.

Conducătorul delegației Crucii Roșii 
din R.P.D. Coreeană, Kim Tae Hui, a 
subliniat că, convorbirile între repre
zentanții organizațiilor de Cruce Roșie 
capătă o semnificație deosebită In 
contextul promovării cauzei reunifi- 
cării.

MOSCOVA 24. La Muzeul cen
tral din Moscova al Forțelor 
Armate ale U.R.S.S., s-a des
chis o expoziție consacrată forțelor 
armate ale României, participării re
voluționarilor români la apărarea 
puterii sovietice, frăției de arme ro- 
mâno-sovietice în lupta împotriva 
fascismului, relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele sovietic 
și român, dintre armatele celor două 
țări.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți general-colonel M. S. Șumi- 
lov, general-loootenent I. S. Anosin, 
contraamiral K. I. Dereveanko, aiți 
generali și ofițeri superiori sovietici. 
Cu acest prilej, au rostit scurte cu- 
vînitărl colonelul V. I. Krasnov, șeful 
muzeului, precum și colonelul 
Gheorghe Dinculescu, atașatul mili
tar al României la Moscova.

HANOI 24. Atașatul militar, aero 
șl naval al tării noastre In R. D. 
Vietnam, a organizat o gală de fil
me cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate ale 
României.

VARȘOVIA 24. In cadrul manifes
tărilor prilejuite de aniversarea In 
Polonia a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, ata
șatul militar aero și naval al Româ
niei la Varșovia, a avut întîl- 
niri cu ostași și ofițeri din garni
zoanele Varșovia și Lublin.

ROMA 24 (Agerpres). — Atașatul 
militar, aero și naval al țării noastre 
la Roma a organizat în seara zilei de 
24 octombrie, în saloanele ambasadei, 
o gală de filme. Totodată, a fost or
ganizată o expoziție cu fotografii des
pre viața militarilor români.

PEKIN 24. Ministerul Apără
rii Naționale al R. P. Chineze a or
ganizat la Pekin o ședință festivă 
consacrată Zilei Forțelor Armate ale 
României.

Au participat Van Sin-tln. locții
tor al șefului Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, Tien Uei-sin, locțiitor al șefu
lui Direcției Generale Politice a 
Armatei, reprezentanți ai comanda
mentelor militare. Au luat parte Io
sif Chivu, însărcinat cu afaceri a.L 
al țării noastre, colonel Ion Dubeștea- 
nu, atașat militar aero și naval al 
ambasadei române, alțl membri al 
ambasadei.

Van Sin-tln a transmis, urări căl
duroase tuturor ofițerilor și aolda- 
(ilor forțelor armate române.

WASHINGTON 24. Atașatul mili
tar și naval, șl atașatul aero ai Româ
niei la Washington, au oferit. în sa
loanele ambasadei române, o gală de 
filme. Au participat generali și ofi
țeri superiori al forțelor armate ale 
S.U.A., funcționari superiori din De
partamentul de Stat, atașați militari, 
aero și navali, șefi al unor oficii di
plomatice acreditați la Washington, 
ziariști.

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 
Cu ocazia celei de-a 28-a aniversări 
a Zilei Forțelor Armate ale Româ
niei, atașatul militar, aero și nrăval 
al țării noastre la Stockholm, a ofe
rit o gală de filme militare de scurt 
metraj. A fost inaugurată o expozi
ție de fotografii, infățișînd aspecte 
din pregătirea de luptă și politică a 
militarilor armatei noastre.
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agențiile de presă transmit:
La Kremlin au ,ncePut* martl> 

convorbirile dintre Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Giulio Andreotti, pri
mul ministru al Italiei, sosit in ace
eași zi intr-o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. După cum menționea
ză agenția T.A.S.S., șefii celor două 
guverne au făcut un schimb de pă
reri în probleme ale securității euro
pene, precum și în alte probleme in
ternaționale actuale.

Convorbiri cubano-ceho- 
SlOVOCC. L3 Havana ■ fost dat 
publicității comunicatul privind 
vizita în Cuba a ministrului de ex
terne cehoslovac, Bohuslav Chnou- 
pek. în cursul convorbirilor cu 
conducătorii cubanezi, se spune în 
comunicat, au fost abordate proble
me ale relațiilor dintre Cehoslova
cia și Cuba, precum și probleme in
ternaționale actuale. inclusiv cele 
ale securității europene.

Președintele R. F. a Ger
maniei Uustav Heinemann, a so
sit marți la Londra într-o vizită ofi
cială. In aceeași zi, el s-a Intîlnit cu 
Regina Elisabeta.

La librăria Academiei 
din Berlin * fost îeschisă, sub 
auspiciile editurii Academiei, expo
ziția cărții științifice din Republica 
Socialistă România. Expoziția, care 
are loc în cadrul Anului internațio
nal a] cărții și a aniversării a 25 de 
ani de la proclamarea republicii, 
prezintă 250 de titluri reprezentative 
ale literaturii științifice din (ara 
noastră

Ciu En-lai, premlerul consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
avut, la Pekin, o convorbire cu de
legația armatei peruane, condusă de 
generalul locotenent Edgardo Mer
cado Jarrin, șeful Marelui Stat Ma
jor.

In prezența lui Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat, și a altor conducători de partid 
și de stat, la Sofia au început lucră
rile celui de-al doilea Congres al 
Uniunii scriitorilor bulgari. La con
gres participă și o delegație a Uniu
nii scriitorilor din România, condusă 
de Laurențiu Fulga. prim-vice- 
președinte al uniunii.

Alexei Kosîghin, pre’edin- 
tele Conșiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit, la Kremlin, 
pe ministrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, care face o vizită 
la Moscova, ca oaspete al guvernului 
sovietic. După cum relatează agen
ția T.A.S.S.. întrevederea a prilejuit 
o convorbire referitoare la evoluția 
relațiilor dintre cele două țări și la 
probleme internaționale de interes 
reciproc. Marți, M. Ohira a plecat la 
Tokio.

Două explozii subterane, 
survenite Intr-o mină din regiunea 
Zonguldak, principalul centru carbo
nifer al Turciei, au provocat moar
tea a 16 mineri și rănirea altor 60.

La Moscova ■ avut 1<>c 0 ,n_ 
tllnire Intre Boris Ponomariov. mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și Knud 
Jespersen, președintele P.C. din Da
nemarca.

Kim Ir Sen, ,eoretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, l-a pri
mit pe Enrique Pastorino, președin
tele Federației Sindicale Mondiale, 
secretar al P.C. din Uruguay șl se
cretar general al Centralei Unice a 
Oamenilor Muncii din Uruguay, care 
face o vizită in R.P.D. Coreeană.

La Congresul de la Frei
burg al Partidului Liber-De- 
mOCrOt din RF-G-> Walter Scheel 
a fost reales președinte al P.L.D. 
pentru o nouă perioadă de doi ani.

Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres ai Asociației 
naționale a persecutațiior 
politici italieni andiasciști 
— A.N.P.P.I.A. — s-au încheiat la 
Ravena. La congres a participat o 
delegație a Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști din România, alcă
tuită din tovarășii Alexandru Senco- 
vici și Petre Iosif. In numele dele
gației C.F.L.A., tovarășul Alexandru 
Sencovici a adus congresului un sa
lut care a fost primit cu viu interes.

14 milioane de italieni 
ru declarat o grevă gene
rală de 0 oră> Peritru • protesta 
împotriva seriei de atentate comise 
în noaptea de sîmbătă spre dumini
că. în apropiere de Reggio Calabria 
(pe liniile ferate unde urmau să 
treacă trenurile cu participantii la o 
mare întrunire sindicală au fost 
plantate bombe de către persoane 
necunoscute).
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