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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUSESCU,

A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALĂ ÎN BELGIA
Vizita în Belgia a președinte

lui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
marchează o nouă etapă în is
toria relațiilor de prietenie din
tre cele două țări și popoare, 
reprezentînd, în aceiași timp, 
o contribuție de prim ordin la 
cauza păcii, cooperării și destin
derii pe continentul european.

încă din cele mai vechi tim
puri, între popoarele noastre 
s-au statornicit bune raporturi 
și, în ciuda tuturor încercărilor 
la care le-au supus timpurile 
vitregi, ele s-au menținut și 
s-au consolidat. în anii din 
urmă, legăturile pe multiple 
planuri s-au amplificat, cunos- 
cînd o evoluție continuu ascen
dentă. Și este firesc să fie așa, 
pentru că ele sînt așezate pe 
fundamentul trainic al stimei și 
respectului reciproc, ambele 
țări acțlonînd pentru cooperare 
fructuoasă atît pe plan bilate
ral, cît și pe arena mondială.

Sub aceste auspicii a început 
vizita în Belgia a șefului sta
tului român. încă din primele 
clipe ale sosirii, pe pămintul a- 
cestei frumoase țări, cu o cul
tură și o istorie străvechi, măr
turie a hărniciei și talentului 
unui popor iubitor de pace, care 
și-a adus contribuția la tezau
rul civilizației umane, solii Ro
mâniei socialiste s-au bucurat 
de o primire deosebit de cor
dială. Întregul șir al manifestă
rilor oficiale au stat sub semnul 
sentimentelor de aleasă prețui
re, al stimei față de personali
tatea marcantă a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a cărui neobosită 
activitate consacrată păcii și în
țelegerii între toate statele, des
tinderii și apropierii între na
țiuni, este unanim apreciată. 
Purtător al mesajului de amici
ție al poporului român față de 
poporul belgian, șefului statului 
nostru i s-au rezervat cele mai 
inalte onoruri, iar populația 
Bruxelles-ului a ținut să-l în- 
tîmpine cu căldură, să-l salute 
cu bucurie.

Aceste simțăminte de caldă 
prietenie le-am regăsit, de ase
menea, exprimate intr-o serie 
întreagă de manifestări oare 
stau, la rîndul lor, mărturie 
despre ecoul larg al vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României in Belgia, despre sim
patia nutrită aici față‘de țara 
noastră, față de poporul româr.. 
în semn de deosebită prețuire 
față de înaltul oaspete, la Bru
xelles a apărut volumul „Scrie-: 
politice'1 de Nicolae Ceaușesc .. 
volum ce se află expus acum Ia 
loc de onoare, în vitrinele mul
tor librării belgiene. Presa si
tuează și ea vizita șefului sta
tului român in centrul preocu
părilor sale, subliniind însem
nătatea acestui eveniment p~- 
tru dezvoltarea continuă a ----- 
porturilor româno - belgiene. 
Posturile de radio și televiziune

au consacrat emist asl sjeri»- 
le personalității presețntr-uzt 
Nicolae Ceausese*. A» JeroMt 
tot mai numeroase «I răm-e 
despre țara noastră. Cfctnm 
belgieni au primit eu ixîere». 5» 
aceste zile, editarea larrfcrure 
..România : ora aderăm! ui* 9 
..România în cură demtlza-r* 
La o școală din Bmxeiies s-ac 
ținut, cu peilejal aeesm: zrr- 
mer.t sârbâtcres-r, al vau—J ta
va râsul oi Nicolae Cncsecu 
lecții speciale de jsscrâe. am* < 
literat-ră rrmtzi. Sfct fapte Sa 
care am ceslustt dcrîe9 set- 
ceri a poporului beictat» de a 
lntlmcttta cw ♦nată călicra s 
stima pe șeful stat u’ ut net 
pe Înaltul st! al nmt pxcr 
prieten.

De la Buc—esct la Brust-es, 
aeronava orrrde^ț-aU «arro- 
lează teritoriile R. P Vpgare. 
Austriei și R- F. a Ger mar X 
După trei ore ți jumătate ce

(
• oficial ia onoarea

orzsadirrtelui Nicolae Ceaușescu j

• Solemrtatea schimbului de decorații J

• Primirea șefilor misiunilor J

diplomatice la Bruxelles ț

• Oaspeți ai primăriei din Bruxelles j
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C eforturi susținute, 
cu înaltă dăruire patriotică 

TINERII ACȚIONEAZĂ 

pentru Încheierea
CU SUCCES A

CAMPANIEI AGRICOLE
TULCEA:

• Au strins 
întreaga recoltă

• Au încheiat
semănatul

S* pregptețte terenul pentru semănatul griului

ARAD:

• „Echipele de șoc"
HUNEDOARA:

• Impresionantă 
desfășurare 
de forte la cules

3

Cei 14.000 de elevi 
și studenți . hunedo- 
reni care se află la 
strîngerea recoltei au 
obținut rezultate re
marcabile. 360 de stu
denți ai Institutului de 
mine din Petroșani, 
după ce au ajutat pe 
cooperatorii din Săla
șul de Sus și Sălașul 
de Jos să termine re
coltatul s-au mutat și 
la ferma „Unirea" a

I.A.S. Hațeg unde în- 
tr-o singură zi, sîmbă- 
tă, au recoltat po
rumbul de pe 10 hec
tare. Nici în zilele ur
mătoare ploile care au 
căzut nu i-au împiedi
cat să meargă în cîmp.

AL. BALGRADEAN

(Continuare 
în pag. a 11-a)

ale uteciștilor
Timpul nefavora

bil a pus și mai acut 
problema recoltării 
strugurilor și legume
lor care se mai află 
încă pe cimp. Princi
palele forțe de șoc 
antrenate în această 
acțiune au fost tinerii 
din școli, fabrici, in
stituții. Nu s-au mai 
stabilit baremuri zil
nice. îndemnul gene
ral este : „Nici-un 
gram de recoltă ră
masă în cîmp". Peste 
5 000 de tineri se află 
in grădinile de legu
me ale I.A.S. Pecica, 
ale cooperativelor a- 
gricole cultivatoare 
din Macea, Variaș,

Iratoș, Dorobanți și 
altele, stringînd zilnic 
sute de tone de ardei, 
tomate și alte legume. 
La I.A.S. Barațca 600 
de tineri din Lipova 
și Pîncota culeg ulti
mele cantități de stru
guri aflați încă în 
vii. De la școala pro
fesională textilă A- 
rad, 500 de elevi au 
mers în ajutorul lu
crătorilor din viile 
I.A.S. Șag. La centre
le de preluare și con
servare alte sute de 
tineri ajută la depo
zitarea în bune con
diții a recoltei de le
gume.

O. MILEA

La plecare, pe aeroportul Băneasa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

PLECAREA 
DIN CAPITALĂ

Foto: AGERPRES

Marți dimineau. a pâriudt Ca
pitala, indreptindo-w spre Bra- 
ie_es. RMfMBtete C:orL-_.t 
de Stat al Repub&aa Socahrte 
România. tovarârr X *zotxe 
Ceausescu, care, împreună ca 
tovarășa Elena Ceanjescc. va 
face vizite oficiale in Belea, ia 
imitația regelui Baudoum I si 
a reginei Fabiola. si în Marele 
Ducat de Luxemburg, la invita
ția Marelui Duce Jean de Luxem
burg și a Marii Ducese Josephi
ne-Charlotte.

în aceste zile, șeful statului ro
mân este însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședrote al 
Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, de consilieri și experți.

Pe aeroportul Băneasa, erau de 
față, la plecare, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană,

Topi Trofcn, Maxim Berghianu. 
GSeargze Croară, Florian Dănă- 
lache. Er~._ Drăzănescu. Janos 
Fazefcas, Petre Lupu, Dumitru 
Pcpescc. Lecnte Rântu, Gheor- 
zbe Stoică. Iosif Banc, Comei 
Burtică. Miron Constantinescu, 
Mihai Dales. Mihai Gere, Ion 
Iomțâ, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
țan, Ion Stănescu, Ștefan Andrei, 
Ion Dincă, împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C. C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat si ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Belgiei la 
București, Lionel de Mey, cu so
ția, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La plecare, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România a fost salutat

cu multă căldură de mii de ce
tățeni ai Capitalei. Tovarășul 
Xicolae Ceaușescu a răspuns în
delung, cu cordialitate, manifes
tărilor prietenești adresate de 
mulțime, care îi adresează urări 
de drum bun, de succes deplin 
in această nouă solie de pace și 
colaborare între popoare, expre
sie a politicii externe a statului 
nostru.

Vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Xicolae Ceaușescu, o întreprinde 
în Belgia și în Marele Ducat de 
Luxemburg constituie o nouă 
etapă în evoluția ascendentă a 
raporturilor de prietenie dintre 
țara noastră și aceste state, în 
promovarea unei cooperări fruc
tuoase în interesul înțelegerii în
tre popoare, al păcii și securi
tății în Europa și în lume.

(Agerpres)

A fi radical...
de G. VLĂDUȚESCU

„A fi radical înseamnă a 
la rădăcina lucrurilor, 
însă, rădăcina este omul

merge pină 
Pentru om 
însuși"

(MARX)

| Ziua Forțelor Armate |

I PENTRU PATRIA I
I SOCIALISTĂ I
I TOTDEAUNA I
I LA DATORIE 1
I_________ !

Cînd descoperea că este măsură a tuturor lucrurilor, omul 
desfăcea una - cea mai importantă — taină a sa. Lua, atunci, 
cunoștință de locul său privilegiat între lucruri și afla că pri
vilegiul nu-i este dat de altcineva, ci de sine.

Ajungea să știe că este ceea ce este, pentru că dă chip 
uman la tot ce atinge, că este ceea ce este, fiind reconstructor 
ai lumii, artizan al unei lumi noi și de excepție : lumea sa.

Cînd descoperea că este măsură a tuturor lucrurilor, se des
coperea ca subiect și scop al istoriei sale. Fiindcă, dintre 
toate ființele de pe acest pămînt, este singura în stare să 
modeleze lucrurile după sine, singura capabilă - de îndată 
ce în tot ce întreprinde se are în vedere pe sine - să facă • 
din sine ocupația sa cea mai nobilă.

Măsură a tuturor lucrurilor, omul este și măsura sa? și îndeo
sebi a sa, dacă umanizează lumea lucrurilor pentru a se uma
niza pe sine, adică a se împlini pe sine. în condiția sa întră, 
astfel, lupta pentru umanizare, istoria, la urma urmelor, ne- 
fiind altceva decît uimitoarea călătorie de autodescoperire, 
de luare în proprie stăpînire, de expansiune in lumea lucru
rilor și de înălțare, cu materia acesteia, a lumii sale. O călă
torie de descoperire a sa, ca măsură a tuturor lucrurilor, sau 
ca rădăcină a tuturor lucrurilor.

Nu este de ales între a fixa in om scopul omului și a-l 
înțelege ca mijloc și a fi tqtuși confirmat de istorie. „Morala" 
istoriei este umanismul și nu văd a fi posibil un umanism al 
omului ca mijloc.

Socialismul era necesar. Istoria tindea către el ca finalita- 1 
tea sa iminentă, ca împlinire a omului ca măsură a tuturor 1 
lucrurilor și mai cu seamă a sa. Ca umanism realizat, fiindcă 1 
cetatea cea nouă dă omului nu numai deplina conștiință 1 
de sine, ci și putința de a-și fi - practic - cea mai nobilă în- 1 
deletnicire, „rădăcină" a tuturor lucrurilor și de a se desfă- 1 
șura cu toate forțele lui esențiale. Socialismul, așadar, anga- 1 
jează radical omul, nespunindu-i doar ceea ce este, ci mai 1 
ales făcîndu-l să fie ceea ce trebuie să fie - scopul acțiunii 1 
sale, instructurîndu-i radicalitatea, adică nevoia de ,,a merge 1 
pină la rădăcina lucrurilor". 1

Radicalitatea, de aceea, este necesitatea devenită liber- 1 
tate. Nevoia de radicalitate este nevoia de umanitate. Dacă •

• (Continuare în pag. a ll-a) c
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ÎNCHEIEREA CAMPANIEI AGRICOLE
D/MBOVirA Acolo un(]e n.au reusjt 

mașinile, au reușit oamenii
covasna-. 22 000 tone de cartofi

depozitate prin munca voluntară
In toate sectoarele în care se dă bătălia recol

tărilor : porumb, fructe, legume, furaje, prezen
ta tinerilor se materializează în cifre care întrec 
cu mult angajamentele inițiale. Peste 5.000 de 
tineri: elevi, muncitori și funcționari s-au ală
turat cooperatorilor din Răzvad, Găești, Titu, 
Braniștea pentru strîngerea și depozitarea în pă- 
tule a porumbului. La Dragomirești, Mănești, 
Tătărani și Condești, 1000 de tineri și-au de
pășit angajamentul de a culege fiecare cel puțin 

j 150 kilograme de fructe. Spre depozite au fost 
i trimise peste 200 de tone de mere.

în multe cooperative agricole, din cauza ploi
lor abundente și chiar a inundațiilor, rezervele 
de furaje strînse cu atîta migală au fost depre
ciate. Se impunea constituirea unui stoc supli
mentar de nutrețuri însilozate pentru completa
rea golurilor. Suprafețe cultivate cu porumb si- 

i loz există, dar ca urmare a aceleiași umidități

ridicate, mașinile de recoltat nu pot intra pe te- I 
ren". Nu pot intra mașinile; vom intra noi, fi I 
vom recolta manual" — au spus atunci ținem I 
din comunele în care exista o atare lileațir La | 
Odobești, de pildă, 300 de elevi ajută la recul- j 
tarea și însilozarea a peste 500 tone poraaab Si- I 
loz, cantitate mai mare decît cea depiwiată de ! 
apele prea mari. Medicul veterinar.
Stanciu, șeful fermei zootehnice, ca fi Rțhm 1 
șefă a cooperativei din Odobești. Ceorgeta Cete-1 
nescu, au numai cuvinte de laudă si ■alt 1 - . 
pentru acest ajutor prețios. Aceiași lucru I fee I 
și tinerii din Poiana sau Corbii Mari. La Corbu ' 
Mari, după cum ne relata Mardeau Zahaate «e- I 
cretara comitetului U.T.C. de la cooper . 
agricolă de producție, numai iatr-o suacari t 
cei 350 de tineri participant; la șuncă aa rimi- : 
lozat 250 de tone porumbu

Tj. Secasac as *ta' nt te 
iscaare. ce de âa LăceaX ar. 
X St Gbecrjie 75 beeare. 
ce de La Lace-xl d_z Covas-

O nețxoDe deoueir.: de uti-

perattre agricole cm 
Mrerța. fc tz jax ca tehui- 
casai Bariț Fraacisc, se- 
c_eSazal cocsitetzrlu; U.T.C. 
care, fn afara oreîor prevă
zute de prcgramui. de 
grajd. au insiiazat produc
ția rezultată de pe 30 hec
tare cultivate cu porumb 
s.țoz. Deoarece combinele 
nu puteau intra in cimp din 
cauza umidității, ei au exe
cutat această lucrare în

moc manuaL Și astfel de 
arvuni inițiate de către ti
neri au fost întreprinse și 
în alte localități ale jude
țului, la Ghidfalâu. Cernat, 
Zăbala. Tontoșfalău. Tg. 
Secuiesc- Prin acțiunile lor, 
tinerii au contribuit la de
pozitarea a peste 22 de mii 
de tone cartofi. Dar activi
tatea continuă în ritm și 
mai intens.

LADISLAU GAL 
președintele Consiliului 
tineret sătesc Covasna

ALBA : BUZĂU

• Sprijin 

larg, eficient, 

unităților 

agricole
In ultimele zile peste 6 900 

de tineri din județul Alba — 
mecanizatori, muncitori din 
industrie și elevi — s-au con
stituit în adevărate detașa
mente ale muncii, sprijinind 
unitățile agricole in eforturile 
ce le depun pentru depozita
rea pînă la ultimul gram a 
recoltei din acest an, în elibe
rarea terenurilor și pregătirea 
lor pentru semănat. Numai ca 
urmare a acțiunilor desfășura
te ieri și alaltăieri, au fost re
coltate 267 de tone porumb 
boabe, 89 tone de struguri, 
s-au recoltat, sortat și însilo- 
zat 150 tone cartofi, s-au cu
les fructe de pe mai bine de 
100 ha, și 24 de tone de le
gume.

FRANCISC GAL 
secretar al Comitetului 

județean Alba al U. T. C.

• Ample 
lucrări pentru
evacuarea
apei

în multe localități oa.-r.er.ri 
au fost puși la încercare de a- 
pele revărsate sau acumulate 
din ploi. Pretutindeni, tinerii 
au inițiat acțiuni menite să re
ducă cit mai mult pierderile 
provocate de ape. Astfel, 35C 
de tfneri cooperatori și ele-: 
din comunele Găr.easa. Sc r- 
țoasa. Murgești. Mărgărite: — 
Chilii, Buda ; și 400 de la coo
perativele agricole din Gk>- 
deanu Siliștea. Smeeni. Glo- 
deanu Sărat, au desfundat ca
nalele vechi de scurgere sau 
au săpat altele noi pentru în
lăturarea excesului de apă. 
după care au trecut la recol
tarea si scoaterea porumbul-:. 
Aproape 500 de tone de porumb 
au fost astfel salvate. Pe drept 
cuvînt, tovarășul Toma Tatu, 
inginer sef al cooperativei a- 
gricole din Smeeni aprecia că 
fapta tinerilor nu poate S echi
valată în tone sau In lei, ea de
pășind cu muit. prin semnifi
cație, valoarea ei materială.

Pentru că semănatul griului 
este mult întîrziat, tinerii _au 
percutat" la imperativul rHei. 
angajîndu-se să contribuie la 
eliberarea cit mai operati
vă a terenurilor care urmează 
să primească sămînța. Pinâ In 
prezent la activul lor au fost 
trecute peste 4 500 hectare.

Au
(Urmare din pag. I)

tractoarele și semănă- 
torile. Motorina este a- 
dusă in cîmp de auto
cisterna secției, iar să- 
mința de cele două au
tocamioane ale coope
rativei agricole. După 
cum vedeți, la noi se

Desfășurare de forțe
(Urmare din pag. I)

Echipați cu pelerine, cisme 
de cauciuc ei au ieșit cu între
gul efectiv pe tarlalele ferme
lor „Unirea" și „Orlea" la 
transportul porumbului din cîmp 
și depozitarea lui în pătule. Lu- 
crînd în două schimburi 400 de 
elevi ai Școlii profesionale din 
Simeria au recoltat rădăcinoa- 
sele de pe 4 hectare, iar 600 de 
elevi ai liceului teoretic și ai 
Școlii generale din Călan au 
recoltat sfecla de pe 30 de hec
tare, realizîndu-se o producție 
foarte bună pentru aceste tere
nuri : 45.000 kg la hectar. Ele
vii Liceului „Aurel Vlaicu" din 
Orăștie au scos, sortat și trans
portat cartofi de pe 3 hectare 
și au depănușat 30 tone po
rumb. O mențiune specială se 
cuvine elevilor de la liceele Pe
dagogic și Industrial de con
strucții din Deva, care au re
coltat în aceste zile 20 de hec
tare de cartofi, un hectar cu ră- 
dăcinoase și 20 de hectare cu 
porumb. în ciuda condițiilor vi

trege de muncă — a ploilor, 
vântului și noroaielor — ieri 
s-au aflat din nou pe cîmp un 
număr de aproape 500 de elevi 
la scos morcovi. De asemenea, 
un mare număr de elevi din 
Petroșani, Certej, Deva, Sime
ria. Ilia, acordă sprijin coopera
torilor din Totești, Densuși, 
Bîrsău, Șoimuș, RapqH, Lăpuș- 
nic, Dobra și altele. în cele 4 
zile de muncă intensă, elevii și 
studenții hunedoreni au scos din 
cîmp și depozitat în hambare, 
cartofi de pe 112 ha, porumb de 
pe 75 ha, sfeclă de pe 30 ha, ră- 
dăcinoase de pe 10 ha etc. 2 000 
de elevi, au lucrat concomitent la 
depozitele C.L.F. la însilozarea 
cartofilor. După cum ne-a de
clarat inginerul Carol Koszka, 
directorul Trustului I.A.S., par
ticiparea tineretului studios hu- 
nedorean la strînsul recoltei tre
buie apreciată în mod cu totul 
deosebit. Ea dovedește încă o 
dată devotamentul,, dăruirea și 
abnegația acestuia, care știe 
să-și înnobileze frumoasele tradi
ții de muncă ale tineretului.

Cu ani în urmă, 
$> cînd eu însumi — 
22 stăpînit de emoția 
<< unei angajări de 
G un fel deosebit — 

așteptam să-mi fie 
discutată cererea 
de primire în 

>S U.T.C. am cunos- 
>2 cut pentru prima 
? dată acea catego-
1 rie de militanți ai
> partidului și ai 
( organizației de ti- 
( neret, care și-au
> făcut din slujirea
2 și înfăptuirea ide-
< ilor comuniste
> profesia de cre- 
? diqță a vieții lor.
< Era în primii ani
> după 1944, vremu- 
2 rile erau grele, la
1 ședința de primire
> în organizația de
2 tineret m-am dus
< cu un palton 
5 vechi, transfor-
> mat, de-al lui ta- 
7 ta, iar acolo, în- 
X tr-o sală cit un
> amfiteatru, între 
? aparatele din la- 
X boratorul de fizi- 
X co-chimice al liceu-

I
’’ lui, a luat cuvân

tul un tovarăș ac
tivist. Nu mi-1 a- 
mintesc azi ca 
persoană, nu l-aș 
mai putea recu^ 
noaște. Din înflă-, 
cărarea aceea am 
reținut însă o pri
mă lecție de devo
tament 
partid, 
zată într-un în
demn formulat

7 poate prea simplu, 
X dar plin de înțe- 
•> lepciune : cel mai 
7 bun exemplu pe 
X care-1 poți da, ne 
X zicea tovarășul ac- 
7 tivist, este exem- 
A piui personal.
X Formulările 
7 acei 
’< părea, 
X ușor
>2 fapt este însă că 
X întîlnirea
X asemenea 
7 semnase electriza
re rea a sute de ti- 
X neri ; că, după ce 
>2 l-au auzit vor- 
7 bind, după . ce 
X i-au ascultat opi- 
>> niile, alte sute de 
7 -colegi au simțit 
X dpripț.a , sșL,,,devină 
>> membri ai U.T.C. 
7 Firește,' nu pentru 
,< un om se intra în 
X organizație, dar 
7 el, acel om, acti- 
J< vist al organizați- 
X ei de tineret, pur- 
>2 ta cu cl o idee și 

un ideal, făcea ca
X acest ideal să de- 
>> vină al tuturor cu 
A car.e se întîlnea.
X Iată de ce am în- 
X să-l respect

deosebit, 
calitatea 
se reco- 

activist.

față de 
concreti- 

într-un

din 
ani ne pot 

desigur, 
romantice ;

cu un 
om în-

în mod 
pentru 
cu care 
manda :

De-a lungul ani
lor am cunoscut

încheiat semănatul
lucrează în flux conti
nuu".

în cîmp, alături de 
mecanizatori l-am gă
sit și pe tînărul Radu 
Motodea, inginer șef al 
cooperativei agricole, 
care ne spune că pînă 
acum au însămînțat 60 
la sută din suprafața

planificată cu grîu, iar 
dacă timpul șe va 
menține bun, în trei 
zile se va termina cu 
însămânța tul.

AZ. A. Documentarea 
pentru această infor
mație am făcut-o sîm- 
bătă. Aseară, prin te
lefon, inginerul Radu 
Motodea ne anunța că

semănatul griului s-a 
încheiat. Și, a adăugat 
tînărul inginer, acest 
succes, a fost posibil 
prin faptul că toți me
canizatorii au făcut do
vada unor adevărate 
fapte de eroism, mași
nile lucrînd 24 de ore 
din 24.

mulți alți aseme
nea activiști. Noți
unea însăși s-a 
îmbogățit și s-a 
lărgit foarte mult, 
antrenînd sute de 
mii de oameni, Sa- 
lariați sau membri 
ai activelor din 
toate categoriile 
de instituții. Deși 
ideile noii con
strucții — a vieții 
și a societății — 
sînt purtate de 
mase tot mai largi 
de oameni, el, ac
tivistul, a rămas 
mereu o figură im
portantă, un fac
tor și un exemplu 
dinamizator. Așa, 
de pildă, îmi a- 
mintesc din peri- 

cooperativi- 
uji om care 
---- j zonă

oada 
zării 
lucra într-o ___
de deal. Avea un 
cal aproape alb, 
cu care colinda că
tunele. Ceea ce 
m-a impresionat la 
el era puterea (o 
numesc astfel) de 
a înțelege ome
nește oamenii, și 
de a fi prieten cu 
ei. L-am văzut 
odată rezolvînd o 
situație care părea 
fără ieșire ; cineva 
voise să cheme 
niște săteni la o 
lucrare și oamenii 
refuzau, spunîndu-i 
în față, cam vio
lent, gîndurile lor. 
Omul cu calul alb 
le-a dat bună-zi
ua, a- scos pachetul 
de țigări și i-a 
servit pe toți, ce- 
rînd și el un foc. 
A întrebat despre 
ce este vorba. A 
stat și s-a gîndit. 
„Nu vă supărați, 
dar tovarășul are 
dreptate...",’ le-adreptate...", 
spus el. Le-a ex
plicat de ce 
într-adevăr nevoie 
să meargă, 
cum ne-o 
dumneata, e 
chestie...", au zis 
sătenii respectivi. 
„Pentru dumneata 
mergem..." Nu era 
„altă chestie", de
sigur, problema era 
aceeași, dar omul 
știa într-adevăr 
s-o explice într-un 
anume fel. încît ei 
ziceau da. Am au
zit mai tîrziu că 
nici explicatul nu 
era totul: omul 
acela, purtat de 
calul lui alburiu, 
se oprise de-a lun
gul anilor la toate 
porțile din secto
rul de care se o- 
cupa, intrase în 
toate casele, stătu
se cu oamenii la 
masă, știa ce au și 
în suflet și în bă- 
tătură, iar cînd e- 
rau la vreo nevoie 
el era primul care

este

le sărea în ajutor. 
Iată de ce, cînd 
zicea el trebuie, 
oameni ziceau mer
gem...

Mai acum vreo 
doi ani am asistat, 
de asemenea, la o 
scenă demnă de 
pagini de roman. 
Un tînăr inginer 
agronom, cam ne
suferitor atunci 
cînd era vorba de 
relații mai dure în 
colectiv și cam ne- 
deprins cu greută
țile, venise la ju
deț, la partid, să 
se plîngă. Activis
tul cu care vorbea 
îl tot lămurise, 
dar degeaba. El tot 
nu pricepea că toc
mai de aceea fuse
se trimis în sa
tul acela. fiindcă 
era greu, și fiindcă 
trebuia să înlăture 
cineva neregula, 
luptîndu-se cu răb
dare. Ultimul său 
argument fusese 
tinerețea, lipsa de 
rezistență etc. Ar
gument în fața că
ruia l-am văzut 
deodată pe activist 
pălind. S-a apro
piat de el. „Ju
ră-mi, i-a spus in
ginerului tînăr, că 
n-ai să spui nicio
dată nimănui ceea 
ce ai să vezi. Ți-o 
cer fiindcă este un 
mare secret al 
meu..." Apoi și-a 
deschis ușor piep
tul cămășii : era
acoperit, tot, de o 
plagă roșietică ; era 
bolnav, ’ și încă 
foarte serios. Nu 
i-a mai spus nimic 
inginerului, decît : 
„La muncă... A- 
vem de rezolvat 
foarte multe lu
cruri, chiar dacă 
va trebui să facem 
unele sacrificii 
personale..."

Purtători de i- 
deal. Capabili de 
adîncă omenie. 
Exemple de sacri
ficiu. Așa mi s-au 
înfățișat,’ de-a lun
gul anilor, activiș
tii cei mai buni.

Dar ce altceva 
decît foarte calde 
cuvinte am pu
tea spune des
pre atîția activiști 
care sînt în aceste 
zile de bătălie e- 
roică pe frontul 
recoltei, aceia care 
dorm cel mai pu
țin, primii care în
fruntă ploaia și 
bălțile, ultimii care 
se duc către casă ?

...Lor, acestor 
oameni aflați me
reu în frunte, res
pectul nostru, al 
tuturora !

EUGEN 
FLORESCU

A fi radical...
(Urmare din pag. I)

somnul rațiunii naște monștri, refuzul radicalitâții. al anga
jării revoluționare a omului pentru om, scoate din istorie, 
duce la trădarea umanului.

„Viața, spunea un filozof român, nu capătă un sens ome
nesc superior celui animalic... decît prin modul cum o între
buințăm".

Ce întrebuințare, superioară celei animalice, dă vieții sale 
acela care și-o reduce la trebuințe și plăceri mai degrabă 
fiziologice, dar ocolește trebuința și plăcerea supremă a omu
lui : munca ? Prin ce se justifică o viață omenească fără ceea 
ce ii dă identitatea ei ? Cel care refuză tocmai ceea ce face 
omul să fie om, prin ce trăiește oare — contribuind la ea — 
în istoria contemporană ? O evaziune, de orice fel ar fi ea : 
în lene sau în ignoranță, în visarea deșartă și în blazare etc. 
nu reprezintă omul și mai cu seamă omul cetății care a făcut 
posibilă împlinirea sa.

Autori avertizați ai propriei istorii, avem responsabilitatea 
noastră și a celor ce vor veni. Avem responsabilitatea isto
riei. Socialismul este radical, fiind umanismul realizat. Tre
buie, de aceea, să fim radicali.
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ÎNTREBARE:

R îndoi trecut ne-ați vorbit despre bucuriile tenisului. 
Astăzi vă rugăm să ne vorbiți despre dificultățile 
jocului de tenis : ce-1 aseamănă și ce-1 deosebește de 

alte discipline sportive ? Cum și cu ce prilej ați descoperit 
tenisul și dificultățile lui ?

Necazurile 
tenisului

Am să renu-.ț din capul locului la dificultățile generale, care 
însoțesc toate sporturile. Am să mă opresc doar la cele carac
teristice tenisului.

Principala dificultate este aceea că tenisul reclamă un cadru 
foarte organizat. FotbaM se poate juca oriunde, se adună 
cîțiva copii care fac rost de o minge. (Cu ani în urmă nu era 
nevoie nici de minge). Pentru tenis e nevoie, oricum, de o ra
chetă și de cei puțin două mingi. Mai e nevoie de un spațiu 
de joc destul de măricel în comparație cu ceea ce presupune 
fotbalul sau handbalul. Pe terenul asfaltat din curtea unei 
școli elementare pot juca simultan 22 de copii. Pe același teren, 
însă, un meci de tenis poate găzdui doar patru. Acestea ar fi 
principalele dificultăți. E adevărat, însă, că, în timp ce copilul 
Dumitrache a Intrat în posesia mingii doar trei, patru minute 
în decursul unei partide de 90, copilul Tiriac sau Năstase „au 
jucat" cel puțin 45 de minute efectiv din cele 90.

Așadar, principala dificultate rămîne terenul. Un teren care 
se îngrijește greu — mă refer în primul rînd la cel de zgură. 
Dar, pentru că tot am început să jucăm tenis, împreună, aș 
vrea să vă sugerez că problema terenurilor trebuie privită 
puțin altfel. în aceste zile, cînd tenisul devine din ce în ce mai 
popular în țara noastră, este momentul să „revoluționăm" ideea 
despre terenul de tenis. Este momentul să modernizăm și să- 
ieftinim. acest teren. Este momentul să trecem la terenul de 
ciment, de bitum sau de tartan. Aceste terenuri, chiar dacă pre
supun o investiție ceva mai mare la început, devin oarecum 
eterne. Chiar dacă plouă, e destul să avem o mătură ca să 
„zvîntăm" eventualele ochiuri de apă. în curțile în care terenul 
este asfaltat și marcat pentru volei și baschet, e și mai simplu, 
în această situație e nevoie doar de un „pictor" talentat. 
„Pictorul" nostru ar avea doar obligația de a trage niște linii 
roșii sau albastre suplimentare, alături de cele ale voleiului sau 
baschetului. (Pentru fileu se poate folosi la început chiar o 
simplă sfoară. Rămîne ca adversarii să nu conteste prea mult 
mingile care zboară deasupra sforii sau dedesubtul ei).

O altă dificultate a tenisului este... iarna. După cum se știe, 
săli nu prea sînt. Și totuși, copilul care vrea, cu orice preț, 
poate juca și iarna, folosind zidul școlii. Pentru acest mod de 'a 
juca tenis e bine să recurgem la corzile de nylon, rezistente la 
diferențele de temperatură, și la umezeală. Aceasta e de altfel 
și tendința în străinătate. Acesta e și motivul pentru care ra
mele rachetelor sînt pe alocuri de metal. Ploaia și umezeala, 
în general, trebuie eliminate ca adversari posibili ai jocului de 
tenis.

în sfîrșit, o altă mare dificultate a tenisului este legată de 
neplăcerile începutului. La fotbal sau la handbal, copiii au 
satisfacții imediate chiar și în prima zi de joc. Un gol marcat, 
fie și din întîmplare, creează bucurii care îl fac să uite toate 
stîngăciile tehnice firești oricărui început. La tenis, în schimb, 
primele zile,, ca să nu mai vorbesc de primele ore, sînt de-a 
dreptul chinuitoare. De cele mai multe ori, mingea nu întîlnește 
racheta, în ciuda străduințelor elevului. Alteori, chiar dacă acest 
lucru reușește, contactul cu lemnul imprimă mingii direcții 
bizare, care te fac să crezi că nu vei izbuti să joci vreodată ca 
idolii pe care ți i-ai făurit. Totul e, dragii mei prieteni, să tre
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ceți peste aceste dificultăți. Eu, îmi aduc aminte, am început să 
joc tenis cam pe nepusă masă. Venisem să fac o partidă de 
ping-pong, la_ Brașov, acolo, sub Tîmpa. întîmplarea a făcut ca 
intendentul șă lipsească- Și cum la tenis se întîmplă deseori să 
n-ai un partener, mi-a fost oferită o rachetă. Am primit ime
diat, pentru că eu am iubit sportul fără alegere. Cînd am pus 
mîna pe rachetă, partenerul meu, mult mai în vîrstă, a zîmbit, 
dar eu nu mi-am făcut probieme din asta. Am început să alerg 
după minge, fără să mă supere faptul că mai mult de o jumă
tate din aceste mingi zburau pe lingă mine. în tot acel meci, 
ceea ce m-a îndîrjit a fost tocmai zîmbetul ironic al omului din 
fsță. La terminarea jocului, partenerul nu mai zîmbea. în de
curs de vreo trei ore, mingile mele au început să zboare și ele 
spre fundul terenului, congestionînd fața doctorului. (Partene
rul meu era doctor).

Vă rog să mă credeți, prima victorie pe care o poate obține 
un viitor jucător de tenis este victoria asupra propriilor sale 
slăbiciuni. După această primă zi de tenis, veți putea ști dacă 
aveți sau nu dreptul de a spera. Dacă această primă zi de tenis 
se va solda doar cu o mare oboseală fizică, înseamnă că totul 
e incert. Dacă veți rămîne cu o amintire neplăcută, înseamnă 
că șansele sînt puține. Dacă, în schimb, veți fi cuprinși de mînie 
și veți arde de dorul de a vă întîlni adversarul pe teren chiar 
a doua zi de dimineață, la cinci, atunci să știți că se poate în- 
tîmpla. orice.

Sigur, că dificultățile sînt foarte multe. Tenisul cere mun
că multă. De asta trebuie să vă previn chiar din capul 
locului. La fotbal ai impresia că joci și că te joci. La tenis, 
această impresie nu există. La tenis începi prin a fi calfă. Mie, 
de pildă, mi s-a spus, în primele zile că racheta, așa cum o țin 
eu, e mai curînd o ghioagă. Culmea e că această impresie a 
rămas în mintea multora chiar la Wimbledon, în timp ce jucam 
cu Orantes, pentru a primi în cele din urmă, un premiu de fru
musețe. Racheta, chiar dacă lasă impresia că e o ghioagă, poate 
fi manevrată cu destulă iscusință. Se știe foarte bine că în 
sport, și nu numai în sport, poți face o calitate dintr-un defect 
Totul e să vrei șl să nu ai complexul stilului frumos.

Indiferent de stil, tenisul rămîne cel mai frumos din lume..:

*-■
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN BELGIA

(Urmare din pag. I)

I

persoane oficiale, precum și I. 
Adriaenssen, ambasadorul Bel
giei la București. Iau parte, de 
asemenea, înalți demnitari bel
gieni, care îi vor însoți pe oas
peții români în cursul vizitei 
lor — general-locotenent Ludo- 
vicus Teysen, aghiotant al re
gelui, Jaoques Graeffe, ambasa
dor al Maiestății Sale Regale, 
maior Bem Jose Charlier, ofițer 
al regelui.

Sînt de față Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României 
în Belgia, și membri ai amba
sadei.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, 
Elena Ceaușescu, sînt ’ întîmpi- 
nați de Maiestățile Lor Regale, 
Regele și Regina Belgienilor, 
Baudouin și Fabiola.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și suveranul belgian se salută 
cu cordialitate, își string căl
duros mîinile.

Regele Belgiei și șeful statu
lui român iau loc, apoi, pe un 
podium special amenajat. Răsu
nă acordurile imnurilor națio
nale ale celor două țări.

Cei doi șefi de stat trec în 
revistă garda de onoare repre- 
zentînd toate armele — ținută 
de paradă, care prezintă ono
rul.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Regele Baudouin se retrag în 
salonul oficial, unde se întrețin 
cu cordialitate. Președintelui 
Consiliului de Stat și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sînt pre
zentate aici persoanele oficiale 
belgiene venite în întîmpinare. 
La rîndul său, șeful statului 
român face prezentarea perso
nalităților care îl însoțesc : Ilie 
Verdeț, George 
Ioan Avram.

Conducătorii _______
Belgiei iau loc, după aceea, în- 
tr-o mașină escortată de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre 
Bruxelles. Pe mari artere, pe 
frontispiciul unor impunătoare 
clădiri, vedem fluturînd trico
lorul românesc.

Este o frumoasă zi de toam
nă. Bătrîna așezare se înfățișea
ză în adevărata ei măreție.’ Ea 
îi întîmpină pe oaspeți cu caldă 
ospitalitate. Bruxelles-ul, ora
șul modern de astăzi, cu con
strucțiile sale bine gindite ar
hitectonic — unul din impor
tantele centre industriale si 
spirituale ale Belgiei — păstrea
ză în ființa sa, cu pioșenie, 
vestigiile trecutului, mărturii 
Me_  unei vechi civilizații.
S.--xeIles-ul are profunde re- 
conanțe în Istoria și cultura 
belgiană. Aici a petrecut cea- 
s-ri de meditație Erasmus, aici 
= - trăit și crest mari artiști si 
scriitori ca Bruegel cel b’ătrî’n 
=. A an Dyck, Emile Verhaeren, 
Maeterlinck, Charles de Coster.

Coloana de mașini străbate 
largile artere, ale orașului. Se 
distinge de departe silueta gra
țioasă a Coloanei Congresului, 
ridicată în anul 1859, în semn 
de omagiu adus Congresului 
Național din 1831. Privirea este 
reținută de monumentala clădi
re a primăriei orașului, a cărei 
dantelărie în piatră pare de o 
frumusețe ireală.

Cortegiul oficial se oprește la 
Palatul Regal, unde se află re
ședința înalților oaspeți. Aici, 
în inima capitalei, se află nu
meroși localnici, vîrstnici si ti
neri. Sînt locuitori ai capitalei, 
oare, aflînd de sosirea în Belgia 
a președintelui Consiliului de 
'Stat al României, au ținut să-l 
întîmpine, să-1 salute călduros 
și să-i ureze bun sosit pe pă- 
mîntul țării lor. Ei rostesc, cu 
caldă simpatie, cuvintele „Vive 
Ceaușescu, Vive la Roumanie" 
(„Trăiască Ceaușescu, Trăiască 
România").

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

Macovescu,

României și

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de 
Socialiste 
sat de la 
telegrame 
NOS KADAR, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, și PAL LO- 
SONCZI, președintele Consi
liului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, pre
cum și președintelui Federal 
al Republicii Austria, FRANZ 
JONAS și președintelui Fe
deral al Republicii Federale 
a Germaniei, GUSTAV HEI
NEMANN.

Stat al Republicii 
România, a adre- 
bordul avionului 
tovarășilor JA-

Solemnitatea schimbului
de decorații

KW

La Castelul Regal Laeken a 
avut loc, marți. solemnitatea 
schimbului de decorații între 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româma. 
Nicolae Ceaușescu. si Mirestatea 
Sa Baudouin. regele bclg?raJor

Primirea șefilor misiunilor

Președintele CocsiisLu de Stat 
al Repudieri Socialiste Romăsa. 
Nicolae Ceaușescu, izspvecnâ cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a pri
mit marți dupâ-amiază, la re
ședința sa din Palatul Regal, pe 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Bruxelles, împreună cu 
soțiile.

Primirea Grupului parlamentar Belgia—România
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Dineu oferit in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
In marele salon al Palatuin recM dm 

Brtue&s. Masescitie Lor. Recele R Regnu» 
Belgienilor. Baodoum și Fafcăo&a. as oferă 
un dineu in ermtea preyr* - --- - Can&- 
Fului de Stat al Reptrrâca SccuEste Ro
mânia. Nicoăae Ceaaseses. șs a tovarășei 
Elena Ceansescn.

Hamei acruitrul afacerilor externe, miniș- 
tr. procarorul general Valter Jganshof. ge
neral: și ofițeri superiori, guvernatorul pro
xenetei de Braront. rectorul Universității 
dm BrsaeOs. membri ai Senatului și ai 
Camerei Reprezentanfilor, alte persoane 
nfirirtr As participat, de asemenea, per
soanele oficiale române care îl însoțesc pe 
peejeâmSeie Nicolae Ceaușescu în vizita 
sa s Betșaa

Cei dos șefi de stat, împreună cu to-

varășa Elena Ceaușescu și regina Fabiola, 
c-i prințul Albert și prințesa Paula, s-au 
fotografiat împreună înaintea începerii di
neului și i-au primit apoi pe invitați.

Tn timpul dineului, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate, regele 
Baudouin și președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile naționale ale 
celor două țări.

’)

Toastul
regelui Baudouin

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Vșcte. aerat mere a devenit

Damnate Pre m*arr. aă vă avem
ca aeapeca aâri. ta seara aceas
ta. iaa*reaad cu Doamna 
Cesascacu să căpătăm prezenta 
tamneavanstră printre noi ca 
exprmăe sagară a imei prietenii 
drvrio aa. să se tătărească de-a 
taaeal aaUar si ca o promisiune 
a mDaririi acestei prietenii.

Fâ-i iadaâatt. relațiile dintre 
ramam și belgieni nu datează 
t.» «-.-alattăieri. Multe lu
cruri tai schimbat insă. 
Bettăa. care a avut atit de su
feră dia cauza războaielor, a 
shut te ideea europeană posi- 
teteaata tecbeierii rivalităților 
'-:z.are *: a aderat la aceasta 
ca taturiaimul cunoscut.

Raauama. la rindul ei, s-a evi- 
tatm wrâ boUnrea cu care 
» -a xat destinele in propriile 
nriau, răpind cu trecutul agri- 
cwd. pentru a se consacra foarte 
ac; v dezvoltării industriei sale. 
Saccesele acestei opere sînt nu
anțase și. uneori, specta-

*aL a amar relații de bunăve- 
r luări îi- intre sme cu regimuri 
diferite, lusțxatzva noastră fiind 
primită favurateL am deschis

în după-amiaza zilei de marți, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușestu. tatpre- 
uită cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
a primit membri ai Grupulu 
parlamentar Belgia-Rcmănta

La primire au participat Ed
mond Machtens — senator so
cialist, președintele Grupului 
o ?.r.■: - ■ B-tlc.a: —.Ir .1
Roland Gillet — deputat libe
ral. Constant de Clerq — sena
tor social-creștin, Van Gejn — 
deputat comunist, viceoresed 
ai grupului. Robert U roata 
deputat socialist, secretar 
grupului, Andre Baudscn
deputat socialist. Herve Brc- 
hon — deputat «nriaHct, leac 
Debucquoy — senator socialst- 
creștin, Richard Gordry — de- 
putat socialist. Fortune Laeo- 
biotte — senator soaaBst,
Jacques Lepaff» — senator F_D. 
francefon, Joana Tteresăa
Nauwelaers — senator socialist, 
membri.

Luind cuvintul, EDMOND 
MACHTENS. președintele 
Grupului, a spus : Majoritatea 
dintre noi am fost 
României și am .ost tactatap de 
ospitalitatea dumneavoastră, 
care, uneori, a fost copleșitoare. 
Persoanele cu care ne-am intil- 
nit au fost remarcabile si spe
răm ca, ta săptăminîle viitoare, 
să reluăm aceste relații, despre 
care păstrăm amintiri pitește.

întreaga noastră delegate 
este onorată de prezența -r—- 
neavoastră și a soției dumnes- 
voastră aici, de faptul că ați pu
tut să ne acordați cfteva e£p» 
din timpul dumneavoastră asa 
de măsurat.

Dacă îmi permiteți să evoc un 
moment. Mă aflam Ia Bis ia ețtl 
în timpul sărbătoririi ZâJei 
dumneavoastră naționale — 23 
August. Am asistat ia această 
manifestare de entuziasm gene
ral timp de ore întregi. Astfel 
de cortegii pot fi organizate 
pretutindeni, insă ceea ce 
se poate obține peste tot 
acele gesturi de speranță.
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Di-, urmindu-ne fiecare calea 
r ic-ziă din condițiile istorice 
dHtaite. am fost și sintem prin- 
rre cei mai botărîți să promo
văm apropierea dintre țările 
a»:— și mijlocii de pe acest 
castiseat european, care se gă- 
seste divizat de mai bine de un 
sfert de secoL

ea :

Am convingerea că, acționînd 
iu acest fel. răspundem aspira- 
țtiPzr profunde ale compatrio- 
pl-r noștri și deschiderea, nă
dăjduiesc apropiată, la Helsinki, 
a convorbirilor preliminare 
pentru Conferința pentru secu- 
r.tate europeană va confirma, 
cred. convergența punctelor 
noastre de vedere și temeinicia 
cooperării noastre deja înde
lungate în acest domeniu. Căci, 
încă din 196«, noi am prezentat 
împreună la Organizația Na
țiunilor Unite un proiect de re-

calea spre destinderea intereu- 
rnș'tii. pe care avem datoria 
absolută să o stabilim, o dată 
pentru totdeauna in viața po
poarelor noastre.

Trebuie sâ nădăjduim. de 
asemenea, că in curind vor în
cepe negocierile exploratorii în 
vederea unei reduceri reciproce 
și echilibrate a forțelor militare 
in Europa.

In ceea ce privește cooperarea 
noastră bilaterală, un pas foarte 
important a fost realizat prin 
semnarea unor convenții diplo
matice. care reglementează, pe 
baze noi, raporturile consulare, 
comerciale, culturale și tehnice. 
Fiecare fază a perfectării aces
tor convenții a prilejuit, in spe
cial in ultimile luni, contacte 
personale din ce în ce mai nu
meroase, care au dat posibili
tatea unora și altora să se cu
noască și să se aprecieze mai 
bine.

In sfîrșit, pe plan economic, 
Belgia a fost fericită să poată 
contribui la programul dum
neavoastră de industrializare. 
Convorbirile care urmează să 
aibă loc cu prilejul vizitei dum
neavoastră în Belgia vor per
mite să se precizeze formulele 
și să se sporească volumul a- 
cestei colaborări. Sînt încredin
țat că ceea ce s-a realizat pînă 
în prezent constituie deja o le
gătură solidă și trainică intre 
țările noastre.

Acesta este, pe scurt, bilanțul 
elementelor pozitive al cooperă
rii noastre. Fie ca ea să se 
amplifice în viitor sub semnul 
păcii, pe care, cu aceeași ardoa
re și noi și Dumneavoastră 
voim să o vedem statornicită 
definitiv în Europa și în lume. 
Deoarece nu ar fi dureros ca, în 
momentul în care se ridică gla
suri pentru a denunța amenin
țările pe care o creștere dezor
donată le face să planeze asupra 
umanității, oamenii să nu so 
poată înțelege pentru a le re
media cu toții împreună, sub 
semnul fraternității regăsite ?

Doamnelor și Domnilor,
Vă invit să ridicăm paharele 

în sănătatea Excelenței Sale, 
Domnului Președinte și a Doam
nei Ceaușescu, pentru prosperi
tatea Republicii Socialiste 
România și pentru prietenia 
belgo-română !

Maiestate,
înainte de toate, țin să vă 

mul|uznesc pentru amabila in
vitație de a vizita Belgia și să 
exprim plăcerea deosebită a 
soției mele și a mea de a pu
tea cunoaște nemijlocit fru
moasa dumneavoastră țară, via
ța, munca și înfăptuirile po
porului belgian. Doresc să vă 
salut in mod cordial și, totoda
tă, să adresez poporului belgi
an salutul meu cordial și un 
cald mesaj de amiciție din par
tea poporului român.

Intr-adevăr, între țările noas
tre au existat din cele mai 
vechi timpuri raporturi priete
nești, care s-au menținut, în 
ciuda încercărilor istoriei, — 
și sînt bucuros să pot aprecia, 
împreună cu dumneavoastră, e- 
voluția ascendentă a acestor 
relații în cursul ultimilor ani. 
Schimbul de vizite la nivel gu
vernamental, precum și frecven
tele contacte au determinat 
mai buna cunoaștere reciprocă 
și intensificarea colaborării 
noastre multilaterale. Mențio
nez cu satisfacție, în mod deo
sebit, amplificarea schimburilor 
economice și tehnico-științifice 
desfășurate într-un spirit de 
stimă, încredere și avantaj re
ciproc. Fără îndoială că această 
vizită va marca o nouă etapă 
în dezvoltarea relațiilor econo
mice, politice, științifice și cul
turale dintre țările noastre, în 
conlucrarea româno-belgiană pe 
tărîmul eforturilor pentru pa
ce, cooperare și destindere in
ternațională.

Sintem cu toții martori ai u- 
nor mari transformări și muta
ții în viața societății contempo
rane, pe arena mondială. Se a- 
firmă tot mai viguros un nou 
curs în relațiile dintre state, 
generat de voința imperioasă a 
popoarelor de a trăi în pace și 
înțelegere, de a-și consacra re
sursele progresului și prosperi
tății, de a evita declanșarea u- 
nor noi conflagrații, de a li
chida raporturile internaționale 
bazate pe forță și inegalitate, 
pe dictat și ingerințe în trebu
rile altora^ România care, după 
cum cunoașteți, face eforturi 
mari și constante pentru a se 
ridica la nivel superior de ci
vilizație materială și spirituală, 
este profund interesată în dez
voltarea acestui curs pozitiv, 
promovînd neobosit o politică 
activă de colaborare și pace, a- 
ducindu-și contribuția la efor
turile generale pentru destin
dere și apropiere între națiuni.

Considerăm că pentru conso
lidarea păcii mondiale o impor
tanță primordială are realizarea 
unei securități trainice pe con
tinentul european — căruia îi 
aparțin și România și Belgia, 
înfăptuirea securității corespun
de intereselor vitale ale tutu
ror popoarelor din Europa, ca, 
de altfel, intereselor întregii 
lumi. Noi concepem securitatea 
europeană ca un sistem de re
lații interstatale noi, care să 
nu fie îndreptate împotriva nici 
unei națiuni și care să asigure 
conviețuirea și conlucrarea ac
tivă a tuturor statelor pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a 
respectării independenței și su
veranității naționale, a dreptu
lui fiecărei națiuni de a-și ho

tărî soarta așa cum dorește. 
Securitatea europeană trebuie 
să statueze, după părerea noas
tră, înlăturarea pentru totdea
una din viața continentului a 
politicii de forță, amenințare 
cu forța sau intimidare, asigu- 
rînd punerea Ia adăpost a fie
cărei națiuni de pericolul unei 
agresiuni sau a presiunilor din 
afară. O importanță deosebită 
ar avea, în acest sens, reduce
rea treptată a forțelor armate 
din Europa, precum și alte mă
suri de dezangajare militară, 
inclusiv desființarea blocurilor 
militare opuse. Afirmarea în 
viața continentului nostru a u- 
nor atari principii de relații și 
colaborare între națiuni ar 
marca, fără îndoială, o etapă 
nouă în istoria popoarelor, în 
existența întregii omeniri. Ro
mânia acționează pentru ținerea 
cît mai grabnică a unei confe
rințe general-europene care să 
netezească drumul spre înfăp
tuirea acestor deziderate. Rea
lizarea acestui obiectiv reclamă 
contribuția activă a tuturor 
statelor de pe continent, par
ticiparea fiecărei națiuni la 
lărgirea cooperării, la soluțio
narea problemelor litigioase pe 
cale politică.

îmi exprim speranța că Româ
nia și Belgia, care au cooperat 
de atitea ori .în cadrul O.N.U. și 
al altor organizații internaționa
le. vor conlucra rodnic și în 
viitor în scopul întăririi securi
tății pe continent, în slujba 
cauzei păcii și colaborării între 
popoare.

In fața omenirii stau numeroa
se probleme de Însemnătate ma
joră, la soluționarea cărora 
România este hoiărîtă să-și a- 
ducă contribuția activă. Am in 
vedere stingerea flăcărilor răz
boiului care mai ard in lume, 
înlăturarea stărilor de încordare 
și animozitate, stăvilirea cursei 
înarmărilor, dezarmarea gene
rală și, în primul rind, înlătura
rea pericolului unui război ter
monuclear. Realizarea acestor 
aspirații presupune participarea 
tot mai intensă Ia întreaga viață 
internațională a tuturor națiuni
lor lumii, fie ele mari, mijlocii 
sau mici, abordarea problemelor 
spinoase în concordanță cu inte
resele tuturor popoarelor.

In cursul actualei vizite, ca ur
mare a convorbirilor pe care le 
vom avea, vor fi perfectate noi 
înțelegeri intre statele noastre, 
îmi exprim încă o dată convin
gerea că se vor deschide noi și 
tot mai largi căi de apropiere și 
colaborare reciproc avantajoasă 
intre România și Belgia. Acea
sta va fi o dovadă în plus că 
două țări cu orînduiri sociale di
ferite pot conviețui în pace și 
bună înțelegere, pot coopera in 
modul cel mai fructuos, atit pe 
plan bilateral cît și pe arena 
mondială, dacă își clădesc ra
porturile pe stimă și respect re
ciproc, pe egalitate în drepturi 
și neamestec în treburile in
terne.

Animat de această convingere, 
ridic paharul în sănătatea Ma
iestății Sale, Regele Baudouin, 
a Maiestății Sale, Regina Fa
biola, pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului belgian, pentru 
prietenia și colaborarea româno- 
belgiană !
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soldatului necunoscut
Președintele Consiliului de 

Stat, ■" Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a depus, marți 
la amiază, o coroană de garoa
fe roșii și albe la Mormîntul 
soldatului necunoscut. Pe pan
glica tricoloră era scris : „Din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România".

La 11 noiembrie 1922, la baza 
Coloanei Congresului din Bru
xelles a fost înhumat un soldat 
belgian necunoscut adus de pe 
front. O flacără arde zi și 
noapte în amintirea soldaților 
căzuți în război.

Pină la desfășurarea acestui 
moment solemn, coloana prezi
dențială, însoțită, de la Palatul 
Regal, de o gardă călare a 
soldaților în frumoase costu
me, a străbătut o arteră deve
nită un adevărat culoar viu, 
format din locuitori ai capita-

pelei, sosiți să-l întîmpine 
înaltul oaspete.

La ceremonie au participat 
P. Vandenbboeynants. ministrul 
apărării naționale, 
Nerinck, comandantul 
al provinciei 
Cooremans, 
Bruxelles, 
dale.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale române, 
precum și ambasadorul țârii 
noastre în Belgia.

După depunerea coroanei de 
flori, șeful statului 
păstrat un moment 
gere.

Președintele 
Ceaușescu a fost invitat să a- 
prindă flacăra amintirii. în timp 
ce muzica militară intona cîn- 
tecul „Ultima gardă".

Șeful statului român a sem
nat apoi în Cartea de aur.

colonel L. 
militar 

de Brabant, L. 
primarul orașului 

alte persoane ofi-

român a 
de recule-

Nicolae

a
r2K’-a

aes-
câr,

blocuri militare 
acționa in dire 
acestei stări de 
conlucra pentru i 
rinței europene, 
zarea reiațtacr 
europene pe print 
respect, de egalitai 
tec ta treburile 
vom putea. Intr-s 
aducem și noi eomribagia ia o 
lume mai bonă și mai ifreaptă. 
în spiritul acesta apreciez acti
vitatea grupului dumneavoastră 
și activitatea pe care ne propu
nem s-o desfășurăm și noi In 
România și sperăm că, in a- 
ceastă privință, precum și pe 
linie guvernamentală, relațiile 
dintre România și Belgia vor 
înscrie pași mai mari. Probabil 
că, în cursul acestei vizite, vom 
ajunge Ia unele concluzii mai 
bune în această privință, care 
își vor putea găsi expresia și 
unele documente comune 
guvernul dumneavoastră.

încă o dată doresc să spun că 
mi-a făcut o deosebită plăcere

In
cu

va ve:

gtac— 
ca au

Oricare dintre dumneavoastră 
ai, oricare cetățean bel- 

• a veni in România cu 
ri prietenești, va fi primit 
re si dcrîm ca realmente 
r. cităm acest schimb de 
și să conlucrăm mai mult. 

Puteți fi siguri că in România 
găsi întotdeauna un sprijin 

attiv nu numai la parlamentari, 
ci la întregul nostru popor. Nu 
mai spun de parlamentari: care 
constituie expresia poporului și 
trebuie să slujească interesele 
poporului. (Aplauze).

Aș invita întregul birou, în 
frunte cu președintele, ia săr
bătorirea zilei noastre naționa
le. Anul acesta, sărbătorim 25 
de ani de la proclamarea Re
publicii ; anuj viitor vom săr
bători- 29 de ani, iar, ta 1974 — 
30 de ani de la eliberare. Dacă 
nu puteți veni anul viitor, a- 
tunci ta 1974 yă așteptăm ca 
oaspeți. Dar, pînă atunci, ori- 
cînd sînteți bine veniți. Mai 
cu seamă pe cei care nu ați 
fost niciodată în România v-aș 
ruga să veniți cît mai curînd. 
(Aplauze).

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoanele 
::riale care îl însoțesc pe șeful 

srâtului român, au fost, marți 
rLpâ-amiază, oaspeți ai primă
riei din Bruxelles.

Cricana oficială, escortată de 
metocidiști, sosește în Grand 
Place, unul din locurile cu care 
se mîndresc cetățenii capitalei 
belgiene. Această piață se nu
miră printre cele mai mari și 
mai frumoase din Europa.

Aici, s-au adunat, spontan, la 
această oră a după-amiezii, nu
meroși localnici și turiști, care 
au ținut să-1 salute cu toată 
cordialitatea pe șeful statului 
român.

In întâmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu a venit pri
marul orașului Bruxelles, L. 
Cooremans.

O gardă militară prezintă 
onorul.

înaltul oaspete este invitat 
apoi în sediul primăriei, unde 
ii sînt prezentați membrii Cole
giului consilierilor comunali, ai 
Comisiei de asistență publică, 
ai Casei publice de împrumu
turi și asociații lor.

Adresindu-se șefului statului 
român, primarul orașului 
Bruxelles a spus i îmi este deo
sebit de plăcut ca, în numele 
autorităților Consiliului capita
lei, să vă urez dumneavoastră 
un bun venit în clădirea primă
riei. Prezența dumneavoastră 
constituie un eveniment excep
țional : căci, dacă noi am avut 
plăcerea de a primi în anul 
1967 o delegație a primăriilor 
din țara dumneavoastră și în 
1970 o delegație a Marii Adu
nări Naționale, este pentru pri
ma dată, după cel de-al doilea 
război mondial, cînd avem o- 
noarea de a primi pe șeful sta
tului român.

Iată de ce doresc să evoc aici 
călătoria pe care am făcut-o, 
în aprilie 1966, în România, cu 
cîțiva dintre colegii mei bel
gieni, la invitația municipalită
ții Bucureștiului. Am fost im
presionați de programul dez
voltării economice, sociale și 
urbanistice pe care îl realizează 
poporul dumneavoastră. Am 
putut constata roadele înfăp
tuirii acestui program amplu.

Sub impresia acestor reali
zări, evocate pe scurt, ținem să 

vă exprimăm, domnule preșe
dinte, bucuria pe care ne-ați 
făcut-o, prin venirea dumnea
voastră, precum și dorința de 
întărire a relațiilor fructuoase 
statornicite, în diverse domenii, 
între cele două țari.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : Aș 
dori să mulțumesc pentru cu
vintele amabile pe care le-ați 
rostit aici. Este adevărat că în
tre România și Belgia, ale că
ror relații datează de mult, se 
dezvoltă, după cel de-al doilea 
război mondial, raporturi mul
tiple de colaborare, cu toate 
deosebirile de orînduire socială. 
Aceste relații constituie o ex
presie a dorinței popoarelor 
noastre de a colabora în con
diții de pace, pentru edificarea 
unei lumi mai bune, în care 
fiecare națiune să se poată dez
volta corespunzător voinței sa
le, în care fiecare popor să poa
tă trăi în siguranță și libertate.

Sper că vizita pe care o fa
cem în aceste zile în Belgia, la 
invitația Maiestății Sale, întîl- 
nirile pe care le vom avea cu 
primul ministru, cu ntembrii gu
vernului, cu populația din Bru

xelles, cu autoritățile și popu
lația din alte orașe pe care ur
mează să le vizităm, vor con
stitui o nouă expresie a dorin
ței popoarelor noastre de a în
tări colaborarea lor și de a con
tribui la realizarea securității 
și păcii în Europa și în întrea
ga lume.

In acest spirit, aș dori, încă 
o dată, să vă mulțumesc și să 
vă urez succese în realizarea 
misiunii dv. de a asigura con
diții bune pentru toți locuitorii 
din Bruxelles. (Aplauze).

Pentru prietenia dintre po
poarele noastre ! (Aplauze).

Șeful statului român semnea
ză în Cartea de aur a primăriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se întreține, apoi, cordial cu 
oficialitățile municipalității ora
șului Bruxelles, vizitează cu 
interes sălile primăriei.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :

ION MĂRGINEANU 
NICOLAE VAMVU
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ZIUA FORȚELOR ARMATE
oment solemn in unitate. Aii- ? 
niați in front ostașii ascultă or- C 
dinul comandantului, ordin for- \
mulat simplu și limpede. Pentru 
rezultate foarte bune obținute ?
in pregătirea de luptă și politică \

* citeva subunități au fost distinse cu diploma S 
’ și titlul de „Subunitate de frunte". Cu același
( prilej Biroul Comitetului Central al Uniunii C
* Tineretului Comunist a acordat Diploma de \
* Onoare a C.C. al U.T.C. subunității coman- .> 

date de căpitanul Ion Toma pentru rezultate ?

, excepționale obținute in activitatea de pre- 
I gătire de luptă și politică. S
1 Acestea sint faptele de la care am pornit.
. Dar ce gindesc acești oameni, acești tineri ?
i in haină militară ? Ce sentimente incearcă x
* ei, la cinci minute după încheierea festivității 5
1 la care am fost martori ? /

ORDIN DE ZI

PENTRU PATRIA SCUMPĂ,

TOTDEAUNA LA DATORIE

Moment 
al împlinirii

Căpitanul Ion Toma, co
mandantul subunității dis
tinse cu Diploma de onoa
re a Comitetului Central 
al U.T.C. și cu înaltul titlu 
de „Subunitate de frunte", 
pare stăpinit de un gînd 
ce-1 neliniștește. Mă aștep
tam să-l văd cu fața toată 
numai zimbet, privindu-i 
pe ceilalți cu acea emoție, 
pe care ți-o rezervă un a- 
semenea moment. Dar ofi
țerul râmine sobru, inchis 
parcă în gînditrile sale. 
Să fie un om închis, taci
turn ? Nu. Este un tinăr 
vesel, deschis, cum sint 
cei de virsta lui.

— „Mă bucur nespus 
pentru înaltele distincții 
ce ne-au fost acordate. 
Sint fericit câ, împreună 
cu ofițerii și militarii sub
unității. putem raporta co
mandantului nostru su
prem, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acum, de Ziua 
Forțelor Armate, că am 
îndeplinit misiunea încre
dințată : obținerea de re
zultate foarte bune in 
pregătirea de luptă și po
litică. Am trăit, astăzi, 
cele mai frumoase și mai 
emoționante clipe ale ca
rierei mele de ofițer. Si
gur, ca să ajungem la a- 
ceste rezultate am depus 
multe, foarte multe efor
turi. Pe cimpul de instruc
ție, în sălile de speciali
tate, la pregătirea politico- 
educativă, pe terenurile de 
sport sau pe scena sălii de 
festivități, totul a fost rea
lizat sub semnul efortului, 
dar și al dăruirii, al pasiu
nii și dorinței tuturor, dp 
la soldat la ofițer, de con
tinuă autodepășire. de cu
cerire pas cu pas a taine
lor meseriei armelor, de 
ridicare a măiestriei mili
tare. Succesul de astăzi nu 
este numai al meu. Este, 
in primul rind, al subor
donaților mei, a acestor 
minunați ostași, pildă de 
abnegație și hotărire fer
mă. Lor li se cuvin toate 
felicitările și o fac cu toa
tă căldura. Și, totuși, toc
mai in aceste clipe, cind 
ar trebui să las să se re
verse toată bucuria ce-mi 
apasă inima, m-a cuprins 
o îngrijorare care mă face 
să mă port așa cum mă 
port. N-a fost ușor pină 
să atingem această perfor

manță. Dar și mai greu va 
fi să menținem ștacheta 
la indicii pe care i-am a- 
tins. Avem, acum, o răs
pundere deosebită, un 
prestigiu de păstrat Lupta 
abia acum începe. Vom 
cîștiga, sint sigur. Mă cu
nosc pe mine. îmi cunosc 
ostașii. Dar numai prin- 
tr-o intensificare și mai 
accentuată a întregii noas
tre activități".

Căpitan ION TOMA. 
comandantul subuni
tății distinse cu Diplo
ma de Onoare a C.C. 
al U.T.C.: „Acem a- 
cum o răspundere deo
sebită, un prestigiu de 
păstrat. Lupta abia în
cepe, dar tom ciftiga, 

sint sigur".

Locotenent MIHAI 
LAZAR, secretarul or
ganizației U.T.C. : Jn 
fafa noastră se deschid 
noi direcții de acțiune, 
noi posibilități de ma
nifestare. Și cu cit cul
mile pe care ie vom 
atinge cor fi mai înal
te. perspectica este mai 
măreață, sarcinile mai 

mari, mai complexe.

REPORTAJ DINTR-0 UNITATE MIUTARA

aceeași conștiinciozitate 
au participat la concursu
rile profesionale, la activi
tățile cultural-sportive, 
dar și la cele de muncă 
voluntar-patrioticâ pentru 
înfrumusețarea cazărmii, 
pentru amenajarea bazei 
sportive. Rezultatul ? Mi
litari bine pregătiți din ! 
punct de vedere politico- 
ideologic, cu un bogat ba
gaj de cunoștințe acumu- ( 
late, cu o conduită demnă. 
Nici un caz de abatere de ț 
la disciplină, nici un caz | 
de încălcare a nici tmeta 
dintre prevederile regula
mentare. Rezultate toarte 
bune obțir ■-■‘.eTi tot: îai-- 
cu pregătim de toptk șt 
politică. Ostaș; du Wlt , 
patriei și partădatou S>ta 
să apere ca pretai vjesa j 
glia strămoșească, catxri-

tnimă. suscit.

tră de 
țările

rile revoluționare ale po
porului nostru. roadele e- 
fortului axutrocav al oa
menilor euocu Aceasta 
nu înseamnă insă că m 
făcut tocul In fata noas
tră. a organizat.--. U.TjC, 
a ttoeruar se deectad coc 
directa: de actauae. ac 
posâHlriâta de nor 
tare*.

nenos că z. aa de an a ăoR

vaca o*a De oe? Pen
tru că. pe -=«* ce spo-

să re— ț

*

,,Am muncit mult, 
a fost greu 
dar si frumos '5

oară in fața întregii uni- 
| tâțL in fața tuturor mili

tarilor. a ofițerilor și co- 
Xitii.-.-..'..?.- r.nș-.r.. • dra- 

I pelului nostru de luptă.
Nu știu cum am vorbit, 

1 dar știu că am vorbit din 
inimă, sincer, ostășește. 

, Și mai știu că mi-am luat 
, un angajament — acela 

de a munci mai mult, mai 
bine — angajament pe 

I care-1 voi respecta nu nu- 
, mai cită vreme voi fi os-

Hotărirea adunării 
generale de alegeri 
a fost respectată

„Organizația U.T.C. — 
ne spune secretarul ei, lo
cotenentul Mihai Lazăr — 
poate raporta cu mîndrie 
și satisfacție că a îndepli
nit integral și la un nivel 
calitativ superior hotăriri- 
le adoptate în adunarea 
generală de alegeri. Ca 
urmare a desfășurării unei 
vieți de organizație cores
punzătoare prevederilor 
statutare, a transpunerii in 
viață a indicațiilor secre
tarului general al partidu
lui. comandantul nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreaga activi
tate a fost orientată 
în direcția formării la 
tinerii militari a unei 
înalte conștiințe comu
niste, a hotărîrii de a 
acționa ferm în spiritul 
responsabilității și dărui
rii, pentru traducerea în 
viață a politicii partidu
lui. Printr-o suită comple
xă de acțiuni politico-edu
cative, în care conținutul 
și formele manifestărilor

organizate au fost adop
tate specificului organiza
ției noastre, am reușit să 
imprimăm un climat de 
muncă optim. Un spirit 
colectiv dezvoltat, o do
rință continuă pentru 
autodepășire. Mi-aș îngă
dui să enumăr citeva din
tre acestea : Ciclul de ac
tivități : „Partidul și ti
neretul". „U.T.C.—organi
zația noastră revoluționa
ră", Agende și cadrane 
politice, călătorii pe harta 
patriei, acțiuni gen „Româ
nia ieri și azi" sau „Jude
țele țării la sfîrșitul cinci
nalului", activitățile in 
cadrul ciclului „Să cinstim 
tradițiile unității" ș.a. 
Membrii organizației noas
tre au participat activ la 
întregul ciclu de manifes
tări politico-educative. în- 
sușindu-și temeinic cunoș
tințele predate la învăță- 
mîntul politic,« dovedind 
interes pentru problemele 
puse în discuție, partici- 
pînd Ia dezbaterea lor. Cu

Poate cri na: emoțio
nat. ttoârui pe fata cârma 
sentimentele de tocane 
$: satisfacție și-au pus vi
zibil amprenta, este fos
tul și viitorul tehnician 
proiectant gălățean De- 
r.ilâ Vasile. acum caporal 
in Forțele Armate, in 
subunitatea comandată de 
căpitanul Ton Toma. 
în subunitate 1 s-a Încre
dințat sarcir.a de agitator, 
funcție politică cu multi
ple responsabilități. Car
nețelul lui. cu scrisul mă
runt. ordonat, cu frază 
scurtă. eliptică adesea, 
cuprinde întreaga viață 
a subunității. Ca de 
obicei vorbește ouțin. dar 
ascultîndu-1 iți râmine în
tipărit timbrul vocii lut. 
un timbru plăcut, ce lasă 
să se întrezărească omul
— un om minunat — tim
bru ce rotunjește suma 
tuturor calităților capo
ralului și face de la bun 
început inutilă întrebarea: 
de ce tocmai el a fost ales 
agitator ?

„Ziua aceasta este cea 
mai minunată pe care am 
trăit-o vreodată. încearcă 
tinărul caporal să-și lege 
gindurile. Ne făcusem din 
obținerea titlului de „sub
unitate de frunte" un vis, 
un vis ce ni se părea atit 
de frumos incit aproape 
că ne era teamă să-l pri
vim în față. Mai ales în 
clipele grele, cind parcă 
se depărta de noi. Dar 
după cum vedeți visul a

] devenit realitate. Am 
I muncit mult, a fost greu. 
' dar a fost frumos, foarte 

frumos. Și eu am început

taș. ci tot restul vieții 
mele, pentru că fiii ace- 

I luiași partid sintem și a- 
, celași țel avem: slujirea 
. patriei socialiste".

Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, 
prilej de călătorie în trecutul glorios al patriei.

i Anga
jament
in prima
zi de

I ostăsie
Undeva. mai retrași. 

dot taneri privesc cu m- 
teres la ce se inămplâ 
ta Ma lor. După tun- 
*our!t- hainele încă 
-^ajustate, iți dai repede 
seaoa că sint cri mai ti- 

ostași ai țării: re-
Ne apropiem și facem 

cunoșUnță. Ținută corectă, 
. poziție regulamentară, sa- 
, Iută și se prezintă :

— Soldat Icnim Ștefan.
— Soldai Gherguș Vio- 

I rel.
Aflu apoi că au o ve

chime ..respectabilă" în 
cadrul Forțelor Armate : 
16 ore ! !

E rindul meu să mă arăt 
j derutat:

— Știți, îmi spune sol
datul Ichim Ștefan, am 
făcut parte din detașa- 

l mentul de pregătire a ti
neretului pentru apărarea 

■ patriei de la întreprinde
rea mecanică Mija, din 

• județul Dîmbovița, unde 
am lucrat ca strungar.

— Și eu la fel, intervine 
soldatul Gherghuș Viorel, 
dar ca frezor-gravor la 
Fabrica de talpă și încăl
țăminte din cauciuc din 
Drăgășani-Vîlcea.

— Cunoștințele acumu
late în cadrul pregătirii 
tineretului pentru apăra
rea patriei ne sint de 
mare folos, acum. De cum 
am îmbrăcat haina mili
tară am reușit să facem 
față unor cerințe ale re
gulamentului militar, să 
ne integrăm destul de 
ușor în viața unității. Azi 
am și defilat și ni s-a spus 
că am mers binișor. Pen
tru asta sintem recunos
cători celor ce ne-au in
struit și credem că ne va 
fi mult mai ușor să ne a- 
comodăm cu noua noastră 
viață. Abia, acum, înțe
legem cu adevărat cit de 
utile ne sint deprinderile 
pe care ni le-am format 
în timpul cit purtam uni
formele albastre.

— Am asistat, astăzi, la 
o solemnitate care m-a e- 
moționat. Toți recruții am 
fost adine impresionați de 
cele ce am văzut. Mă simt 
legat de această unitate, 
de succesele ei, de efor
turile pe care cei mai 
vechi ca noi le-au făcut 
pentru a se număra prin
tre cele „de frunte". Toți 
cei cu care am stat de 
vorbă sintem hotărîți să 
nu uităm această zi, să ne 
stea tot timpul în minte 
ca îndemn pentru muncă 
și perseverență. Data vii
toare vrem să fim noi cei 
felicitați și mîndri de suc
cesul obținut.

— Dacă dați la ziar dis
cuția cu noi, am avea o 
rugăminte : Să scrieți 
acolo, ca să afle și colegii 
noștri de la Mija și Dră- 
gășani, că nu-i vom face 
de rușine, că ne vom 
purta bine, așa cum ne-au 
sfătuit ei, că vom fi mi
litari buni, ostași vred
nici de țara pe care o slu
jim. Ăm făcut această 
promisiune și atunci cind 
am plecat, dar cele ce am 
văzut azi, în prima zi a 
ostășiei noastre, .ne-au în
tărit această hotărire, 
ne-au făcut mai încreză
tori în noi, în forțele 
noastre, în comandanții 
noștri.

AL. DOBRE

al ministrului forțelor armate
t-si—.. astazi. Z..-s ițelor Armate ale Republicii So- 

rîahitae România — sărbătoare prin care poporul nostru aduce 
un cald OMagta tuturor ostașilor țării care, luptind vitejește 
împreună ea bravii notați sovietici, au eliberat, în urmă cu 
2B de ani, ultima brazdă a pămintului străbun de sub ocupația 
faactotă. Evocind acest mrmni «hil eveniment, precum și contri
buția României la Infringerea Germaniei naziste, sărbătoarea 
de la S octombrie reprezintă, totodată, simbolul prețuirii pe 
care națiunea noastră, partidul și guvernul b acordă luptei 
uelafiitaae a poporului român pentru libertate și independență, 
străjintorilor de astăzi ai patriei socialiste.

In acest an. Zâna Forțelor Armate este aniversată in condi- 
*. .t e-'ei—. icului entuziasm - nsiructiv cu care întregul popor, 
țnsnprțit de istoricele botârtri ale Conferinței Naționale a 
PartMuU Caarakt Român. de apropiata împlinire a unui sfert 
de rest de la proclamarea Republicii, înscrie noi și remarcabile 
reatatri In vesta operă de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Urmtad ptktomnhjlinrnare a oamenilor muncii, militarii de 
toate obțin succese de seamă in munca de instruire ca

... i-.-.n-re ir. alte seetaare
ute economiei naționale, Îndeplinind, astfel, cu cinste sarcinile 
to crr dința te de tovarășul Nicolve Ceaușescu — comandantul 

al atnrialri. Comandanții, organele și organizațiile de 
Pyrttd ți ale U.T.C. militează cu perseverență și pasiune comu- 
ofc»* petru perfecționarea întregului proces instructiv-edu- 

rterea formării unor luptători iscusiți, devotați fără 
ma.-rir.: patriei, poporului și partidului, cu o înaltă conștiință 
ostășească ți cetățenească.

pcțMi urmași ai tradițiilor glorioase făurite de înaintași, 
totnri de prezentul luminos și viitorul comunist al țării, în- 
tâpCtad nrabâțnt politica marxist-leninistă a partidului și 
statu.ut. nuiitani armatei noastre își dăruiesc întreaga energie 
ț» tyfcepere ridicării pe trepte tot mai înalte a capacității 
: .mpati'e a unităților si marilor unități, apără cu fermitate, 
nupreonă cu gărzile patriotice și cu alte formațiuni populare, 
cucețfaile revoluționare ale poporului, independența si suvera
nitatea României socialiste. Totodată, forțele noastre armate 

gata întind ca. împreună cu armatele țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, ale tuturor statelor socialiste, să 
apere cauza socialismului și a păcii.
- .^n P*ltojul zilei de 25 octombrie, adresez calde felicitări

*■ - "•... tl uzez n : si importante sur-
eme in Îndeplinirea exemplară a tuturor misiunilor încredin
țat* de partid și guvern.

■ l"'‘T»c*nsî^a --e! c?-a 2S-a aniversări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie 1JT2. ora 21,90, la București se vor trage, In 

semn de salut. 21 salve de artilerie !
★

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

Țraiască si înflorească scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România .'

Trăiască Forțele Armate ale României Socialiste !
MINISTRUL FORȚELOR ARMATE, 

General de armată,
ION IONITA

ADUNAREA 
FESTIVĂ

Marți, după-amiază, a avut 
loc în Capitală, adunarea festi
vă consacrată celei de-a 28-a a- 
niversări a Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste 
România.

La adunare au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretai 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
Forțelor Armate, Ion Stănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistru de interne, Ion Dincă, se
cretar al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofi
țeri, veterani din războiul 
antifascist, reprezentanți ai găr
zilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene.

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

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Despre semnificația Zilei For
țelor Armate a vorbit generalul- 
colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului Forțelor Armate. 
Subliniind însemnătatea zilei de 
25 octombrie 1944, vorbitorul a 
arătat că această dată, scumpă 
poporului nostru, reamintește 
momentul istoric cind, cu 28 de 
ani în urmă, ostașii români, 
luptînd cu eroism legendar, ală
turi de ostașii glorioasei armate 
sovietice, au desăvîrșit elibera
rea țării de sub ocupația cotro
pitorilor fasciști.

Sărbătorirea Zilei Forțelor Ar
mate, a spus vorbitorul, simbo
lizează recunoștința profundă a 
poporului nostru față de vitejia 
și spiritul de jertfă manifestate 
de soldații, subofițerii și ofițerii 
români în războiul antihitlerist, 
exprimă înalta prețuire pe care 
partidul și statul, națiunea noa
stră socialistă o acordă armatei 
țării.

După ce a evocat pe larg con
tribuția României la războiul 
antihitlerist, vorbitorul a spus : 
La Icea de-a 28-a aniversare a 
Zilei Forțelor Armate, poporul 
nostru aduce un fierbinte oma
giu tuturor fiilor săi care au 
luptat pentru înfringerea fascis
mului, pentru libertatea și feri
cirea patriei. El păstrează sen
timente de profundă recunoștin
ță față de Uniunea Sovietică, 
care a purtat pe umerii săi greul 
războiului antihitlerist, a adus o

contribuție hotărîtoare la elibe
rarea României, la salvarea ome
nirii de robia fascistă. Totodată, 
oamenii muncii din patria noa
stră, prețuind lupta celorlalte 
popoare pentru zdrobirea Ger
maniei naziste, dau o înaltă a- 
preciere aportului tuturor țărilor 
din coaliția antihitleristă, al mi
lioanelor de luptători din re
zistență la victoria asupra fascis
mului.

Scoțînd în evidență activitatea 
neobosită desfășurată de partid 
în domeniul construcției milita
re, vorbitorul a subliniat faptul 
că în procesul de făurire a ar
matei de tip nou, o însemnătate 
deosebită a avut-o participarea 
la înfăptuirea insurecției din au
gust 1944 și la lupta împotriva 
Germaniei naziste, ceea ce a le
gat pentru totdeauna armata de 
cauza poporului.

Răspunzînd grijii ce li se poar
tă, mîndri de prezentul socialist 
al patriei și însuflețiți de viito
rul ei comunist, militarii noștri 
își consacră eforturile, talentul și 
priceperea înfăptuirii exemplare 
a sarcinilor ce le revin din do
cumentele Conferinței Naționale 
a partidului, obținerii unor re
zultate superioare în toate com
partimentele vieții ostășești. In 
același timp, militarii participă, 
alături de oamenii muncii, la 
construirea unor obiective eco
nomice, pe mari șantiere indus
triale, la amenajări pentru iri
gații, la construcția de șosele, 
poduri și căi ferate, la strîngerea 
recoltei în campaniile agricole 
de vară și de toamnă. Prin a- 
ceasta ei își aduc nemijlocit con
tribuția la dezvoltarea economi
că și socială a țării.

Integrîndu-se cu toate forțele 
în ambianța muncii creatoare, 
plină de dinamism desfășurată 
de întregul popor în întîmpi- 
narea celei de-a 25-a aniversări 
a Republicii, pentru înfăptuirea 
mărețului program elaborat de 
Conferința Națională a partidu
lui, a spus în încheiere vorbito
rul, armata noastră nu precupe
țește nici un efort pentru a slu
ji cu abnegație și devotament 
interesele patriei, cauza socialis
mului.

La adunarea festivă au rostit 
cuvîntări de salut Ion Gartone, 
secretar al comitetului de partid, 
comandant al gărzii patriotice de 
la Uzinele „Electronica", Teodor 
Frunzetti, membru al comitetu
lui U.T.C., comandant de grupă 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea pâtriei din Liceul „Ma
tei Basarab", generalul-maior 
Marcel Mihăilescu, veteran din 
războiul antihitlerist.

In încheierea adunării festive, 
corul și orchestra Ansamblului 
artistic „Doina“ al armatei a 
prezentat un spectacol care a cu
prins selecțiuni din finala primei 
ediții a Festivalului cîntecului 
ostășesc „Te apăr și te cînt, pa
tria mea !“

Un dicționar 
de estetică 
generală 

necesar și 
perfectibil

Recent a apărut în Editura 
Politică, redactat de către un 
larg colectiv de autori, „Dicțio
narul di estetică generală". Lu
crarea vine să suplinească o 
lipsă reală nu atit în domeniul 
strictei specialități, cit a infor
mării unui public extrem de 
larg cu problemele sale de o 
importanță mai generală. Cu 
alte cuvinte un instrument, ne
cesar de instruire, capabil să an
treneze interesul unor categorii 
largi de cititori. Acest fapt ne 
face de la bun început să salu
tăm inițiativa. Așa cum însuși 
autorii o recunosc, dezvoltarea și 
impunerea unor fenomene preg
nante din zone limitrofe esteti
cii, dar care o implică totuși 
substanțial, au îngreunat mult 
stabilirea unui glosar, în linii 
mari, nesusceptibil de îmbună
tățiri. Aceasta nu justifică însă 
omisiunile, esențiale, prezențele 
nejustificate etc. Dicționarul se 
oprește — cum sîn.tem încredin
țați — numai asupra acelor cu
rente și stiluri literar-artistice 
ce s-au impus prin „semnifica
țiile lor majore", din perspecti
va „istoriei și a funcționalității 
lor". Lucruri perfect adevă
rate în principiu. Exemplifi
cările concrete descumpănesc 
însă chiar din acest ‘punct 
de vedere. Să ne oprim, de 
pildă, asupra arhitecturii. Lui 
Dimitrie Berindei (1831—1883) 
i se consacră un articol des
tul de mare în raport chiar 
cu personalități din alte dome
nii, în timp ce arhitecți ca : Ion 
Mincu, Cristofi Cherchez, Petra 
Antonescu sau Ghika-Budești, 
arhitecțil în a căror activitata 
constructivă s-au conturat ade
vărate estetici.

Același lucru se poate constata 
și în domeniul artelor plastice. 
Ne gîndim la prezența lui To- 
nitza, Pallady ș.a. și la absența 
lui Andreescu, ’ Grigorescu, Pe- 
trașcu, Țuculescu ș.a. Mai exact, 
cum putem justifica din unghiul 

. unui j,dicționar de estetică ge
nerală" prezența unora și ab
sența altora?! în aceleași ra- 
.porturi^.șe fiflă, de pildă, pre
zența lui Leon Bâttjsta Alberti 
și absența lui Georgio Vasari 
sau Benvenuto Cellini. Or, dacă 
ne referim la contemporaneitate 
atenția acordată lui Pierrs 
Francastel sau Herbert Read si 
ignorarea lui Eugenio d'Ors, 
Andre Lhote, Jean Cassou, 
Giulio Carlo Argan, Lionello 
Venturi și încă mulți alții. Sur
prinzătoare este absența unor 
specii i romanul (pentru litera
tură), peisajul, portretul etc. 
(pentru artele plastice), specii 
cu adinei implicații în domeniul 
ideilor estetice, și etalarea unor 
articole ca : olărit, sticlărie, vi
traliu, diletant, amatorism, arti
cole cu nimic mai cuprinzătoa
re ca cele înserate într-un dic
ționar al limbii române sau 
dicționar enciclopedic. O altă 
observație ar putea privi re
gimul traducerii unor termeni. 
Dacă termenul kitsch este, 
normal, considerat intraducti
bil, fiind tratat ca atare, nu 
știm dacă era neapărat necesar 
(și corect) a se traduce terme
nul consacrat : cine-verită prin — 
cineadevăr. Un alt capitol ar*A 
putea viza însăși adecvarea 
unor definiții. Artizanatul este, 
m înțelegerea autorilor dicțio- 
n.a£V.lui’. un „ansamblu de acti
vități și meșteșuguri prin care 
se făuresc obiecte de uz casnic- 
gospodâresc..., avînd în vedere 
nu numai funcția utilă, ci si 
aspectul lor artistic". Credem 

aci se produce o confuzie vi
zibilă. Artizanatul cuprinde cu 
precădere obiectele cu destina
ție decorativă. Cele cu destina
ție utilitară, implică, mai nou, 
o pastișă a ornamenticii artei 
populare (ce nu poate fi inclu
să artizanatului), sint produse 
de regulă în serie și nu pot 
copstitui „expresii ale geniului 
popular". Artizanatul nu este 
sinonim cu arta populară, cre
dem că e limpede. La termenul 
oniric este propusă următoarea 
definiție : „care se raportează 
la structura visului și a acelei 
reverii treze numită popular 
«cădere pe gînduri»". o astfel 
de definiție este aproximativă 
și insuficientă dacă nu negli
jentă. Exemplele se pot înmulți. 
Ceea ce ne frapează însă în ge
neral, în destul de frecvente 
cazuri este lipsa nejustificată a 
unor fenomene și personalități 
artistice românești unde, pe lin
gă cele citate aici, am putea a- 
minti : arta și stilul brîncove- 
nesc, George Oprescu, Petru 
Comarnescu, Petre Pandrea, 
V. G. Paleolog, O. VV. Cizek, 
AI. Busuioceanu etc., ca să ne 
oprim la domeniul Istoriei cri
ticii și teoriei artei.

In aceeași ordine de idei pot 
fi de asemenea citate absența 
de la „sfîrșitul" (dacă acolo le 
era locul 1) fiecărui curent (im
presionism, postimpresionism, 
fauvism etc.) a unor prestigioși 
artiști români care le-au ilustrat 
și mai în general disproporția 
flagrantă dintre fenomenul ar
tei universale și cel românesc, 
judecat, firește, în termenii unei 
discuții realiste. Toate aceste 
lucruri ne îndreptățesc să pri
vim cu ochi critic lucrarea, 
fără a ignora utilitatea princi
pială și să sperăm că sugestiile 
ulterioare nu vor face decît să 
cohducă la completarea și îm
bunătățirea ei substanțială..

C. R. CONSTANTINESCU
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La 1 noiembrie 1972
va intra în vigoare:

w actualitatea
ATELIERUL

ELEVILOR

U U
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ALE LEGISIAȚIEI PEXSIILOR
Dezvoltarea permanentă și în ritm sust.r.-: , 

economiei naționale și, pe această bază, sz:: r 
an de an a venitului național fac posibilă r.i.- 
carea continuă a bunăstării poporului — - •
fundamental al politicii Partidului Comunist Ro
mân. Concomitent cu măsurile complexe luate 
de partid pentru majorarea salariilor, o ater.te 
deosebită a fost acordată îmbunătățiri: r- .
După cum este știut, Conferința Națională a 
partidului a aprobat măsurile de majorare a pen
siilor, măsuri hotărîte anterior de Comitetul ~-z- 
tral al P.C.R. Urmare a acestor hotărir:. Is I 
noiembrie vor intra în vigoare decretele pr.v.r.d 
majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, 
pensiilor I.O.V.R. și ajutoarelor sociale, prerao* 
și majorarea pensiilor militare de stat. în același 
timp cu aceste majorări, prin Decret al Consi
liului de Stat au fost aduse modificări corespun
zătoare actualei legislații de pensii, astfel ca 
drepturile persoanelor ce vor obține pe.-.?in 
perioada de după majorare să fie cordate cu 
nivelul pensiilor majorate. Totodată, au fost adu
se unele modificări ale legislației, a căror nece
sitate a rezultat din aplicarea legii p—

Prin noile reglementări se asigură ■sjarsrrs 
cu precădere a pensiilor mici de limită de •ir«iă 
și invaliditate în cuantum de pipă la x># 
Aceste pensii se majorează incepind de ha* 
viitoare cu 30 la sută.

Pentru pensiile mai mari de 550 lei. ma .orare* 
se va aplica diferențiat in procente ce 25. 15 s; 
10 Ia sută, urmărindu-se atenuarea difere*»etar in 
cadrul acelorași categorii de pensionari. 1 
fel, pensiile pentru limită de virstă ți invali&taae 
cuprinse pină în prezent intre 551 5: 774 . --
vor putea fi mai mici de 715 lei — cit va dtTeni. 
prin majorarea cu 30 la sută, pensia de Să lei. 
In categoria pensiilor ce se majorează cu S la 
sută se încadrează, in afară de protiite aMMMe 
pină la 31 iulie 1959, și acele pensii care a-au 
stabilit după această dată, dar care au fost calcu
late pe baza salariilor folosite la recakatarc* 
pensiilor din anul 1959. Astfel, o pensie de 1 Mă 
lei, stabilită în anul 1958, va beneficia de • ma
jorare de 25 la sută, adică va primi lacepăud de 
luna viitoare o majorare de 275 lei. tatahri pen
siei devenind deci de 1 375 lei.

Conform noilor prevederi legale, iacei 
1 noiembrie se majorează și pensule de 
în raport cu situația avută de susținătorul 
cedat.

Potrivit modificărilor aduse legislație: pensiilor 
incepind cu 1 noiembrie, nici o pensie de asigu
rări sociale de stat pentru limită de virstâ rn 
vechime integrală (25 ani pentru bărbați. ?• de 
ani pentru femei) nu va putea să reprezinte mai 
puțin de 60 la sută din salariul tarifar fotasit ca 
bază de calcul la stabilirea pensiei, față de 5ă 
la sută cit a fost prevăzut in legea prnriilnr fa» 
vigoare pină la 1 noiembrie. în mod coe-:sț»—i- 
zător au fost majorate și procentele de catari 
pentru pensiile de invaliditate.

Prin modificarea procentelor de ealenl se 
gură unor importante categorii de pem 
proveniți din muncitori de inaltă calificare, 
tri, ingineri, tehnicieni, oameni 
și cultură, cadre de conducere, 
echitabil intre nivelul pensiilor și 
tarifare realizate de aceștia ia 
a activității lor.

Este cunoscut faptul că in baza de 
pensiilor se include media salariilor pe 
din ultimii 10 ani de activitate, Fodfcmfți 
pină la 1 noiembrie 1972 au avut in R de 
calcul aproximativ 3 ani de salar.: ma;cvs:ș 
cincinalul anterior. în anii următori uumărul de 
luni cu astfel de salarii majorate ce se vor in
clude in baza de calcul a pens:ei va fi din ce in 
ce mai mare, ceea ce va conduce la o crestei- 
a nivelului pensiilor. Dacă pentru unele eînrt- 
la pensionarea după 1 noiembrie 1972 da calcul 
nu ar reveni o pensie cel puțin e^M CT peuma 
de același fel stabilită in anul 1972. legea ereeaxa 
posibilitatea ca. alegind ca bază de calări 
riile de pină la 1 noiembrie 1972, să se aczude 
în mod suplimentar un sport la pensie de la 
la sută. Astfel, unui peusioMr Inaeria la peame 
la 1 octombrie 1972 care a avut un

MC2. ca 
soc de 1

a ■ «e

oua lor Casă de cultură, 
ată după toate exigențele arhitecturii moderne, 

f Serpnsaiități. In ceea ce privește aspectul exterior, 
ir — fzș, oe care ne-o trimite corespondentul nos- 
Brerosrte. ni se pare elocventă.

Marți după-amiază, a sosit :-. 
Capitală Mohamed Aref. amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Afganistanului ir. Re
publica Socialistă România.

distins cu 
mențiunea

focului", 
Premiu,

Marți seara s-a deschis in Ca
pitală, Festivalul filmului so-.ne- 
tic. Cu acest prilej, la cinemato
graful „Capitol“ a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul ,.îm- 
blinzirea 
Marele 
specială a Uniunii internațio
nale a asociațiilor 
(UNIATEK) și cu premiul Aso
ciației actorilor dramatici din 
R. S. Cehoslovacă la Ediția dir. 
1972 a Festivalului internațional 
de la Karlovy Vary.

de cineaști

Marți, a avut loc în Capitală 
o adunare festivă organiza de 
Asociația pentru Națiunile Unite 
și Asociația de drept internațio
nal și relații internaționale din 
Republica Socialistă Româr.ia 
(A.D.I.R.I.), cu prilejul „Zile: 
Națiunilor Unite".

Despre semnificația celei de a 
27-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite, despre rclul 
organizației în viața popoarelor

CRONICA
U.T.C.

Ieri seară a sosit în Capi
tală o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist (KISZ) 
din R. P. Ungară, condusă de 
Csaki Csaba, șef de sector la 
Comitetul Central al K.I.v.Z.. 
care Ia invitaț a C.C. al U.T.C. 
va face o vizită în țara 
noastră.

□

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN
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MIEBCUBI. ÎS OCTOMBKIE
A FOST ODATA VN POLZJTST: 

rcSeazâ Ja Patria (o rele 1*: IX*: 
15: U: *-®>. Sala Palatulo: (ove
le 1745: *.151. Festival (orele »: 
1XU-. ix*; 1C; IX*; 2D-

ELIBERAREA LUI L.B. JONES t 
ruieazâ la Feroviar (oreie »; 11.15; 
IX» K; 1X15: JL3Q. Modern (o- 
reht >: 1U5: IX*. ÎS; 1X15; JX*».

COLECA VF A VRĂJITOAREA : 
rulează la trr— na (orele 1X15: 
»*). ULTIMUL TREN DIN GUN 
wnj. (orele »: 11.15: IX»; IO.

NOI TREI SI CUNELE : rulea
ză ta Doina (orele ix»; 1XM; 
15*; n.45: * — ta ora 1» pro
gram de desene animate)

FUGA E SANATOASA : rulea
ză 1a Favorit (orele X15: ÎL»; 
1X6: IC: 1X15: **). București 
(orele x«: 11; IX»; 14; IX*: n>. 
Luceafărul (orele X*: 11; U.M: 
16; IX*: îl). ____

ANONIMUL VENETIAN : ru
lează la Scala (orele *: 11.15;
1?.*: 16; IX*: M). Excelsior (ore
le 9; 11.15: IX»; 16; 1X15; îX*l.

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Capitol (ore
le 9.39; 11.6; 14; 1X15: IX»; *.«).

DRUM tN PENUMBRA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11.*; 
13.45: 16; 1X15: 2X30). Tomis (ore
le 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20,15).

SFtNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Kahova (orele 
15,30; 18: 20.15).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;

AVENTURI la MAREA NEA
GRA : rulează ta Cscrea (■■**’< 
15*: m.

TINTIN SI TEMPLCT. SOARE
LUI : rulează la Tlmpart No» ta
rele 9—3X15 ta eorr—,n*m-

MANIA GRANDORII : rzjeauă 
la Dacia (orele 9; 113: D* M: 
1X15; 2X»>. Miorița orele »; 1X3: 
13*; 15,6; U; **■.

FATA CARE VINDE FLOSI t 
rulează la Flacăra (oreie **: 
15.15: 17,6: 2X151. Vitan (orele
1*.*: 13: 1X15: 21).

PROCESUL UNEI STELE: ru
lează la Lira (oreie 15.»; U; 
29.15).

LOGODNA FRUMOSULUI DRA
GON : rulează la Moșilor (orele 
15*: 17.45; *).

CĂLĂREȚII : rulează la Drumul 
Sării (orele IE*: 17.6: *).

DACĂ E MARTI. E BELGIA î 
rulează Ia Ferentari (orele IX»; 
17,6: 29).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 19),
Volga (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

LUCREAZĂ PENTRU EXPORT

rvr-a-z
< V-«

NICI NUMELE 
NICI NUMĂRUL

ri pe

»• r.w.l REPEDE. ALEARGĂ 
r 'Rra ; — e—z ta Cctroceni (o- 
re- IS.*; M: ÎX1S).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează * Parea (creta 1X6: U; 
a .3».

RtNzX L VPVTAȚI ANIMALE
LE ȘI COPIE: rulează la Crin- 
gau: -reeta 3*: II: *15).

3AMBT : rulează la Vitorul (o- 
reta M: IC; *1. Arta (orele 15.»; 
M 3X35».r wrrrarr.: rulează la Popular 
(t-eta &*; 18: *15).

-.-TST117.Î PRINTF.SE
cnuovț LA CURTEA REGE
LUI SOARE: rulează la Aurora 
•---ta 9: 11.15: IX»; 15.6; 18*
3XJD Flamura (erele 9: 11,15:
IX*: M: 1X15; **>.

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză ta Munca (orele 15*; 19).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Cosmos 
(orele 15*: n.C; *1.

CINE CINTA NU ARE GIN- 
DURJ RELE : rulează la Vitan (o- 
rele 18.45).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Progresul (orele 15.X: 1*; *15).
* 000 DE LEGHE SUB MARI t 

rulează la Laromet (orele 15,»: 
17,»; 19.30).

UN HECTAR DE CER (orele 10; 
12; 14; 16), FRATELE DOCTORU
LUI HOMER (orele 18,15; 20,30),
rulează la Cinemateca „Union". 

se va disputa pe marele stadion 
„Prater- de la ora 20,30 (ora 
Baeureștiuiui), urmînd ca postu
rile noastre de radio să trans
mită aspecte de la acest joc cu 
incepere de la ora 21,00.

• în urma rezultatelor înre
gistrate în Campionatele inter
naționale de tenis ale Spaniei, 
in care victoria a revenit ceho
slovacului Jan Kodes, jucătorul 
remân Ilie Năstase continuă să 
conducă detașat în clasamentul 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.". 
Ilie Năstase totalizează 580 
puncte, fiind urmat de Manuel 
Orantes (Spania) — 468 puncte, 
Stan Smith (S.U.A.) — 459 puncte.
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Teatrul de Operetă : SPUNE 
INIMIOARO, SPUNE — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 20 ; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE ÎN DOMENIUL DRAGOS
TEI — ora 20 ; Teatrul de Come
die : PREȘUL — ora 20 ; Teatrul 
„C.I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19.30 ; (Sala 
Studio) : SORA CEA MARE — ora 
20 ; Teatrul Giulești : GEAMAN
DURA — ora 19,30 ; A.R.I.A. (la 
Opera Română) : VISUL UNEI 
NOPȚI DE VARĂ-ROYAL SHA
KESPEARE COMPANY-ANGLIA 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20 : (Sala Studio) : VICARUL — 
ora 20 : Teatrul Mic : SIMFONIE 
PENTRU DESTINUL MEU — Ora
19.30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19,30 ; Teatrul Țăn
dărică (Sala Academia) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17 : (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — ora 
17 : Circul „București" : LA 
START...VEDETELE CIRCULUI — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu": 
INTR-UN CEAS BUN — ora 19,30.

A CONTINUAT 
DOAR SA CÎNTE...

Citeva clase (a IV-a, a V-a) 
de la Școala generală nr. 86 au 
mers să viziteze, zilele trecute, 
dimineața, un cunoscut muzeu 
bueurestean. De acord ! Numai 
eă pe tot parcursul drumului 
(din cartierul Titan și pină in 
centrul Capitalei) copiii s-au 
comportat, nu ca niște școlari 
aflați in vizită, ci ca autentici 
zurbagii, ca să nu spunem mai 
mult. Pe străzi au mers imbrin- 
cindu-se. incurcind circulația, 
iar autobuzele in care au călă
torit se cutremurau realmente 
de zgomot. Nu-i însoțea nimeni? 
Dimpotrivă : nu mai puțin de 
4 cadre didactice !

TINERII 
SESIZEAZĂ

TEMELIA DATEAZĂ 
DE 15 ANI, DAR...

„în satul în care locuiesc, Ne- 
moiu (comuna Amărăști, jud. 
Vîlcea) s-a făcut, în urmă cu 
vreo 15 ani, proiectul pentru 
construirea unui cămin cultural. 
Tot în acea perioadă s-a turnat 
și temelia. De-atunci însă, a- 
ceasta stă sub ploi și înghețuri, 
fără să i se fi adăugat deasupra 
măcar o singură cărămidă, fără 
ca de construcția respectivă — 
atît de necesară sătenilor — să 
se mai fi preocupat cineva. Nu 
m-aș mira dacă, peste cîțiva 
ani, vor veni niște arheologi să 
sape lingă această temelie, cre- 
zînd că aparține poate cine știe 
cărei cetăți uitate de pe vre
muri. Acum vreo două luni au 
poposit lingă ea citeva bucăți 
de construcții prefabricate și o 
grămadă de balastru, pe care 
le așteaptă, se vede, aceeași 
soartă". (ION MACIUCEANU, 
cooperator).

Ce alte comentarii am putea 
adăuga ? Așteptăm, mai întîi, 
răspunsul consiliului popular 
local, în legătură cu această si
tuație ieșită din comun.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex. 9,05 Bucureștiul necunoscut. 
9,25 Prietenii lui Așchluță. 9,55 
Publicitate. 10,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 28-a. 10,30 Co
mentariu la 40 de steme — jude
țul Brăila. 10,50 Telecinemateca 
pentru tineret : „Prizoniera din 
Caucaz". 12,20 Parada micilor in
terpret!. 12,50 Telejurnal. 13,00 în
chiderea emisiunii de dimineață. 
14,55—16,50 Fotbal : F. C. Argeș — 
Real Madrid în optimile de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni". 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 24-a. 18,00 în
trebări șl răspunsuri. Emisiune de 
Elena Perdichi. 18,25 Tragerea 
Pronoexpres. 18.30 Ziua Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România. 19,00 Timp și anotimp 
în agricultură. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. în cinstea ani
versării Republicii — Cronica ma
rii întreceri. 20,10 Teleobiectiv.
20.30 Telecinemateca : , Julius
Caesar" — Premieră pe țară. 22,25 
Teleglob : Persepolis. 22.35 „24 de 
ore". 23,00 Fotbal : Rapid-Viena — 
Rapid București în „Cupa Cupe
lor". înregistrare de la Viena.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee — 
Dimitrie Guști (II). 20,25 România 
în lume. 20,55 Agenda, 21,05 Lumi
nile rampei : tineri interpreți. 
21,45 Cărți și idei. 22.10 Roman 
foileton : Elizabeth R — „Puiul de 
leu" — partea a Il-a. 

locmai se Întorsese de la ser
viciu : calea rute și cinta. I.a 
un moment dat. a terminat cu 

călcatul. eonrinuind doar să 
etate. Flerul electric rămăsese 
ta priză. Și s-a încins, s-a in- 
cins, de la el, a inceput să ia 
toc easa : Datorita intervenției 
prompte a pompierilor, urmă
rile nu au fost grave. Dar pu
tea fl și altfel.

GLASUL ROȚILOR DE 
TREN

— Nu-mi convine repartiția 
și gata, și-a spus (in gind) ti- 
nărul N. Marian, absolvent al 
unei școli de specializare.

Fusese trimis să muncească 
la F.E.A.. dar el ținea morțiș 
să meargă la întreprinderea 
„Romvared®. Se vede că 
„glasul roților de tren" ii atră
gea mai mult. Cum orice mo
dalitate cinstită i se părea 
neinteresantă, a trecut direct 
la falsificarea ordinului de 
repartiție. Deci, fals și uz de 
fals. După cum se vede, scopul 
nu scuză, nici de această data, 
mijloacele t

Sîmbâtă, „Politeh
nica" bucureșteană a 
dedicat „bobocilor" 
baiul tradițional. Res
ponsabilii de grupă 
n-au înregistrat, de 
astâdată, nici o ab
sență. După ce au 
ascultat cuvîntul rec
torului, prof. univ. 
Radu Voinea, mem
bru corespondent al 
Academiei, s-a intrat 
„efectiv" în progra
mul distractiv. At
mosfera de voie bu-

nă a fost 
susținută 
cele două orchestre 
și mai ales de către 
prezentator, studen
tul Jean Stănescu. 
Singurul moment „de 
cumpănă" a fost a- 
legerea celei mai 
drăguțe studente : 
Miss-Politehnica — 
1S72“. Pină în zori 
nu s-a înregistrat 
nici o restanță la 
buna dispoziție, nu-

r 
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V
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*
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producție a studioului Mosfilm

Scenariul : Vasili Sușkin ;

Regia : Nikolai Gubenko, după povestirea lui S. Antonov.

Cu : Mihail Gluzski, Irina Miroșnicenko, Nikolai Gubenko, 

Lena Smirnova, Mișa Rodiakov, O. Larionova, I. Șarin, 
L. Stoianova, A. Rumianțeva.

Duminică a plouat într-o serie 
de orașe din țară. Dar, după 
cum ne informează coresponden
ții noștri — unor întreprinderi 
de transport nu pare să le fi pă
sat prea mult! Exemple: Bra
șov (liniile 2, 4, 7), Cluj (4, 10). 
In Capitală nici măcar numero
șii vizitatori ai Tîrgului Interna
țional nu au fost scutiți de „sur
prize I.T.B." (aglomerații, aștep
tări pe liniile 31, 81, 82). Și, bi
neînțeles, nici tinerii care au 
„îndrăznit" să folosească trasee
le 107, 19, 23, — în intenția de 
a-și petrece o dimineață de du
minică pe gheața patinoarului 
„23 August".

DEȘEURI URBANE
Orașele europene produc anual 

70 milioane tone deșeuri, a că
ror evacuare costă aproximativ 
4 miliarde franci. Se apreciază 
că, in 1980. volumul deșeurilor 
va depăși 100 milioane tone, ne- 
cesitînd cheltuieli de peste 7 
miliarde franci. Pornind de la 
faptul că modalitățile de eva
cuare a acestor deșeuri au ră
mas aproximativ aceleași ca a- 
cum circa 100 de ani, specialiștii 
au propus realizarea unui sistem 
de conducte subterane — com
parabile cu un aspirator uriaș, 
dotat cu turbine — care să ab
soarbă deșeurile colectate din di
verse surse, dirijîndu-le 
puncte de incinerare. Noul 
cedeu este deja folosit în 
dia, fiind, de asemenea, în 
de aplicare in alte țări.

POLITEHNICA 
Sl-A SĂRBĂTORIT 
„BOBOCII"

mai cei cîțiva 
denți rămași 
partenere (Politehni
ca cam duce lipsă de 
studente) au fost a- 
mînați pentru la a- 
nul... cu dansul. Con
cluzia, trasă în aș
teptarea tramvaiului 
26 (!),,,păcat 
nimentul nu 
tîmplă decît 
pe an“ !
GH. BUCÂTARU

student
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Acord de principiu asupra

unei eventuale uniuni

a R.A. Yemen și R.D.P. a Yemenului

după elaborare, unui referendum. 
Legea fundamentală va trebui a- 
probată de organismele legislati
ve de la Aden și Sanaa, înainte 
de a intra In vigoare. Potrivit, 
prevederilor acordului, după defi
nitivarea și aprobarea constituției, 
organismele legislative din cele 
două țări vor constitui un guvern 
provizoriu.

Reprezentanții guvernelor Republicii Democratice Populare a Ye
menului și Republicii Arabe Yemen la convorbirile de la Cairo 
au realizat, luni seara, un acord asupra principiilor 
unei eventuale uniuni a celor ' 
agenția M.E.N.

generale ale 
două state yemenite, informează

Demonstrație a muncitorilor 
din Santiago de Chile în 
sprijinul guvernului Unității 

Populare.

Acordul realizat prevede insti
tuirea unei comisii pentru elabo
rarea constituției viitorului stat 
unitar și a altor șapte comisii 
specializate care, în decurs de un 
an, vor trebui să întreprindă stu
diile necesare unificării tuturor 
instituțiilor din cele două repu
blici yemenite. Constituția viito
rului stat yemenit' va fi supusă,

de peste hotare
Stanko Todorov 

l-a primit 
pe ambasadorul

Teheran

yyGUVERNUL NORVEGIAN IȘI PROPUNE
SĂ ÎNTĂREASCĂ RELAȚIILE CU ȚĂRILE

A V/ V

J

DIN EUROPA RASARITEANA"

roman
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la So
fia, Nicolaie Blejan, a fost 
primit marți, la cererea sa, 
de Stanko Todorov, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, pri
etenească. V

• PREȘEDINTELE Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, a 
semnat un decret în baza căruia 
..Egiptul oferă forțelor armate 
frățești ale Sudanului taberele 
colegiului militar egiptean de 
Ia Gabal Awlia, de lingă Khar
tum" — a anunțat postul de ra
dio Cairo, reluat de agenția 
France Presse. Comunicatul 
postului de radio precizează că 
acest decret a fost promulgat 
ca urmare a hotărîrii Egiptului 
de a închide școala militară 
egipteană de lingă Khartum.

amprenta

vremii

„Pentru a contribui la crearea 
unui climat ge destindere dura
bilă în Europă și a stabili bazele 
unei dezvoltări pașnice, guver
nul norvegian își propune să în
tărească relațiile cu țările din 
Europa răsăriteană" — se afirmă 
în declarația de politică generală, 
prezentată, marți, în fața parla
mentului, de noul premier Lars 
Korvald. Pe de altă parte, în de
clarație se precizează că Norve
gia va respecta toate acordurile 
încheiate anterior și va menține

politica urmată după cel de-al 
doilea război mondial in domeni
ile apărării și securității.

Studenți japonezi manifestind pentru democratizarea imrâto- 
mintului

Ministrul
algerian

al comerțului
despre vizita
în România
într-o declarație făcută la 

sosirea pe aeroportul Dar El 
Beida din capitala Algeriei, 
după vizita efectuată in Ro
mânia cu prilejul celei de-a 
doua ediții a Tîrgului Inter
național București, ministrul 
algerian al’ comerțului, Laya- 
chi Yaker, a declarat : 
„Această vizită ne-a per
mis să ne dăm seama 
de progresele substanțiale 
realizate de Republica So
cialistă România în dome
niul dezvoltării șl edificării 
socialiste, în special în dome
niul promovării unor ramuri 
industriale de primă impor
tanță, cum sînt electronica, 
electrotehnica și construcții
le de mașini. Ăm constatat, 
cu același prilej, că există 
un ntimăr ‘mare de posibili
tăți de dezvoltare a relații
lor comerciale și de coope
rare între cele două țări. Am 
folosit ocazia vizitei noastre 
în România, pentru a discuta 
în amănunțime problemele 
dezvoltării acestor relații.

Doresc, a declarat în în
cheiere ministrul algerian, 
să adresez mulțumiri pentru 
primirea deosebit de agrea
bilă ce ne-a fost rezervată, 
care ne-a permis să stabilim 
contacte utile în folosul dez
voltării celor două țări și 
lărgirii relațiilor comerciale 
și de cooperare economică 
dintre Algeria și România".

0. N. U

Dezbateri

consacrate

dezarmării

*

*

*

Comitetuț pentru proble
mele politice și de securitate 
al Adunării Generale a 
O.N.U, a început dezbaterile - 
consacrate dezarmării. Pe 
agenda sa de lucru se află 
probleme privitoare la în
făptuirea dezarmării gene
rale și totale, convocarea 
conferinței mondiale de de
zarmare. aplicarea concluzi
ilor conferinței statelor ne-, 
posesoare de arme nucleare, 
interzicerea armelor chimice 
si bateriologice, interzicerea 
experiențelor nucleare și ter
monucleare, denuclearizarea 
Americii Latine, decorarea 
Oceanului Indian zonă a. pă
cii, interzicerea folosirii na- 
palmului 
cendiare.

și a altor arme in-

e«Invitații

Pregătiri în vederea 
convorbirilor prelimi
nare consacrate Confe
rinței general-europene

O știre provenind din Hel
sinki, transmisă de FRANCE 
PRESSE, anunță că „guvernul 
finlandez se pregătește să tri
mită invitații speciale partici- 
panților la convorbirile pregă
titoare ale Conferinței asupra 
securității europene". Informa
ția conține un element nou: 
trecerea de la stadiul declara
țiilor de principiu, al consultă
rilor bilaterale, la faza practică 
a pregătirii convorbirilor preli
minare multilaterale. Mă aflam 
la Helsinki, cind fostul minis
tru de externe. Kalevi Sorsa. iu 
prezent prim ministru, anun
ța că in urma unor în
delungate consultări aceste 
convorbiri vor putea începe la 
22 noiembrie. Anunțarea datei 
la care ar debuta lucrările in- 
tilnirii preliminare — fapt pe
trecut in urmă cu 8 săptămâni 
— și știrea privind pregătirea 
lansării invitațiilor indică noi 
pași concreți, realizați in direc-

Jocul
periculos 

al Lisabonei

a a- 
con-

Consiliul de Securi
tate condamnă actele 
agresive împotriva Se
negalului.

Consiliul de Securitate 
doptat o rezoluție in care
damnă violarea frontierelor Se
negalului și atacul întreprins 
împotriva postului militar Nia- 
nao de către forțele regulate 
ale armatei portugheze, la 12 
octombrie a.c. Rezoluția cere 
Portugaliei să înceteze imediat 
și definitiv orice acțiuni de 
violență și distrugere contra 
teritoriului senegalez, să res
pecte principiul autodetermi
nării și independenței.

Actul agresiv de Ia 12 octom
brie, pe care președintele se
negalez, 
drept „cel 
război" al 
țării sale, 
întreg lanț 
prinse de

Senghor, l-a definit 
mai grav act de 
Lisabonei împotriva 
face parte dintr-un 
de provocări între- 
armata portugheză

evenimente prezentate

de comentatorii noștri
'■ ' - *7 • t"

interesați.

“e cw-

Distanța dintre Go Ies ton ți 
cred că depășește citeva șute 
Traversezi o arteră în nedomolită 
sedat de vocarmul care involute, 
tont, ulițele strimte ale negustoriei freneti
ce și pătrunzi in grădinile palatului peste 
care plutește o liniște tămăduitoare. Moi 
apoi te vrăjesc splendorile adunate in să
lile Golestonului — jocuri ale fanteziei in 
cristal, aur și porțelan care iți' incendiază 
privirea. Frun-_sețile de basm, ce invaria
bil in imaginația noastră prind rădăcini pe 
un pomint ol Orientului, frumusețile pala
telor in care re-am depozitat uimirile ani
lor copilărie- frumusețile acestea au deve
nit reale la Gotestan, se găsesc lingă noi, 
ne copleșesc. In muzee celebre am privit 
cu admirație evlavioasă capodopere de 
pî-ză seu in —armură. La Gaiestcn nu-i 
vorba de gloria unui creator, de măiestria 
lui care a biruit scurgerea timpului, ci de 
rafinamentul artistic, de forța de expresie 
și de iscusința unei națiuni — a aceleia 
core a dăruit posterității stihurile lui Saadî 
si semețele coloane ole Persepolisului. 
Splendo-l e de la Golestan n-ou vîrstă pen
tru că e’e nu pot îmbătrini, pentru că ru
gi-a aniior nu se poate depune pe ele.

Teheranul nu este un oraș parcat in isto
rie. o-_. c-n crete orașe care trăiesc în 
u-ora c.—ti- or. Ceea ce te frapează în 
capitala iraniana este vitalitatea sa, măr- 
turisitâ in pri—u rind de tabloul străzii. Pe 
bulevardele cu nume de poeți s-au aliniat 
construcții modeme cu vanități pe verticală, 
care au drept trăsătură comună bunul 
gust Desigur, n-au dispărut din peisajul

bezer nu 
ce metri, 

febră, ob- 
percu-

urban casele de culoarea lutului, piperni
cite, dar ele se înghesuie către periferii, 
preocupate de inevitabila apariție a buldo
zerelor. Se construiește intens în Teheran 
accentuîndu-se nota de modernitate a a- 
cestui oraș care dezminte închipuirile noa
stre despre Orient. Există lumea fabuloasă 
a bazarului, virfurile ascuțite ale minarete
lor și cupolele moscheelor, forfota ceaină
riilor, cartierele întortocheate in care clă
dirile n-au aripi pentru zborul spre înăl
țimi insă dincolo de aceste elemente de 
decor pitoresc orașul rămîne ancorat în 
prezent oamenii lui nu mai trăiesc doar 
intre ceainărie și moschee, deși continuă 
să e frecventeze pe amindouâ. Sursele de 
existentă au încetat de a mai fi căutate 
numai in bazar, cu toate că în această îm
părăție o ce'or mai neașteptate mărfuri 
oe-severento negustorilor de toate calibre
le este dezarmantă. Ritmul rapid in care 
stroca se îmbogățește cu construcții, fluviul 
rretoiic al automobilelor, înnoirile din via
ta oameni or nu pot fi înțelese decît in co
relație cu progresul economic ol Iranului. 
De obicei. în materie de economie irania
nă se începe cu petrolul. Iranul — cu o 
producție de 227 milioane tone în anul tre-

cut — se află pe locul nr. 1 în Orientul A- 
propiat. Proiectele unui viitor apropiat pre
văd un volum al extracției care să atingă 
anual 300 milioane tone. Iranul înseamnă, 
însă, nu numai singele negru al pămîntu- 
lui, această valută esențială a contempo
raneității. La Teheran mi s-a vorbit insistent 
despre cupru. Investigațiile efectuate au 
scos la iveală rezerve considerabile de 
„metal roșu" care ar putea face din Iran 
protagonistul scenei cuprifere. Dar în afară 
de calculele viitorului să amintim prezen
tul - construcția de mașini și alte ramuri 
cunosc o dezvoltare accelerată, stimulată 
de nevoia de echipament industrial a unei 
țări cu mari capacități de investiții. 32 la 
sută din cheltuielile bugetare sînt destinate 
expansiunii economice iar alte 28 la sută 
învățămîntului și pregătirii cadrelor. Proiecte 
ambițioase sînt în curs de realizare și di
mensiunile lor sînt exprimate de faptul — 
menționat de unul din miniștrii iranieni în 
cursul vizitei mele la Teheran 
noul cincinal 
încă 2.000.000 
de noi slujbe 
sfirșite păduri 
tarea de hale 
industriale corectează deprinderile existent 
ței monotone în bazar sau în atelierele 
prăfuite ale argintarilor și covorarilor.

Un confrate iranian, dl. F. Khazrai, cores} 
pondent al grupului de ziare ETTELA'AT} 
mi-a derulat, cu pasiune, o sugestivă suc} 
cesiune de imagini despre țara sa. M-a 
purtat mai întîi - cu vehiculul ultra-rapid 
al paginii de album — printre mozaicuri po} 
licrome de moschee și tulburătoare frumu} 
seți ce conservă gloria persană în timp 
pentru ca vertiginos să mă proiecteze în , 
lumea modernă a arabescurilor industriale,'** 
a vastităților cu ecouri profund contempo} 
rane. Saltul peste veacuri sugerat de cole-' 
gul meu — de la marmura Persepolisulul 
la Industria acestui secol pe care îl numim 
fie atomic, fie cosmic, deși fiecare din eti
chete mi se pare incompletă — îngăduie 
sublinierea unei permanențe Iraniene : a 
inepuizabilei disponibilități creatoare.

că îri
(al 5-lea) vor fi create 

locuri de muncă. 2.000.000 
presupune apariția unei ne} 
de coșuri de fabrică, plani 
vaste în care ritmul muncii

EUGENIU OBREA
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impotnva țărilor africane li
mitrofe teritoriilor aflate încă 
parțial sub dominația colonială 
lusitană. In urmă cu numai un 
an. în iulie—august 197L tru
pele coloniale portugheze sta
ționate in Guineea-Bissau au o- 
perat aproape 20 de incursiuni 
in teritoriul senegalez, minind 
căile de comunicație din re
giunea de graniță, bombardind 
mai multe sate, distrugind sute 
de case și ucigind numeroși lo
cuitori.

Există, cert, o legătură direc
tă intre intensificarea acțiuni
lor agresive ale Portugaliei îm
potriva unor state africane și 
slăbirea din ce in ce mai pro
nunțată a pozițiilor coloniale 
portugheze sub loviturile miș
cării de eliberare. Luind cu
vîntul in cadrul unei conferin
țe de presă organizată zilele 
trecute la sediul O.N.U., Amil- 
car Cabrai, secretarul general 
al Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) releva că forțele 
mișcării de eliberare își exer
cită autoritatea efectivă asupra 
a două treimi din suprafața a- 
eestui teritoriu. O situație si
milară a fost creată și în Mo- 
zambic și Angola unde admini
strația colonială portugheză 
mai menține controlul doar a- 
supra unor centre urbane și a 
unor zone restrinse. De altfel, 
recenta acordare a statutului 
de „observator" la O.N.U. mis- /
cărilor de eliberare din așa zi
sele „teritorii portugheze de

peste miri* reflecți recunoaște
rea internațională a forței și 
vitalității mișcării de eliberare 
din aceste teritorii și. implicit, 
precaritatea pozițiilor Portuga
liei.

Prin presiuni militare și prin 
teroare pe scară largă. Lisabo
na — cu sprijinul activ al 
R.S-A„ al Rhodesiei și al altor 
cercuri interesate — încearcă 
să intirzie momentul, inevita
bil, al căderii ultimelor redute 
ale colonialismului pe conti
nentul african. Acțiunile agre
sive întreprinse in 
timp de autoritățile 
gheze — scrie revista_
AFRIQUE — dovedesc 
„de multă vreme armata gu
vernului de la Lisabona, afla
tă in Guineea-Bissau, Mo- 
zambic și Angola, a încetat 
de a mai fi purtătoarea unui 
război exclusiv portughez. Por
tugalia încearcă internaționali
zarea conflictului generat de 
politica sa colonială — sortită, 
așa cum o dovedește realitatea, 
eșecului — extinzînd actele a- 
gresive împotriva țărilor veci
ne". Periculozitatea pe care o 
prezintă asemenea acțiuni — 
ca și in genere, prezența mi
litară portugheză — pentru 
securitatea pe continentul afri
can este mai mult decit evi
dentă. Rezoluția adoptată în 
Consiliul de Securitate nu face 
decit să sublinieze, o dată mai 
mult, necesitatea lichidării unei 
prezențe colonialiste anacronice 
și generatoare de insecuritate.

EM. RUCAR
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Manifestări consacrate
Zilei Forțelor Armate ale României

ase 
de 

din

CU PRILEJUL Zilei Forțe- 
Armate ale Republicii So-

România la Tirgul Internațional

să recu- 
constituie o acțiune 
istoria invățămintului

de la Madrid Ie este 
reale ale măsurii de 

universitar. Și

La Belgrad a avut loc inau
gurarea celei de-a XVII-a ediții 
a Tîrgului internațional de car
te. Actuala ediție se desfășoară 
sub patronajul președintelui Io- 
srp Broz Tito și reunește 45 000 
dr titluri publicate de 115 
de editură d_-, tara gazdă și 
apmxuoatrv 60 de firme 
străinătate.

Vizitat cu interes de un 
meros public incă din primele 
ore ale deschiderii tîrgului. stan
dul țârii noastre prezintă o bogată 
colecție de lucrări politice — un 
Ioc de frunte ocupind culegerile 
de texte ale unor cuvintări, ar
ticole. rapoarte ale secretarului 
general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul

>

la Belgrad
Nicolae Ceaușescu, publicate sub 
titlul „România pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". în limbile 
română și sirbă, este expus, în 
cadrul standului românesc, isto
ricul document al Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român din luna iulie a acestui 
an, editat de Editura politică din 
București — raportul prezentat 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tot aici este expus și volumul 
intitulat „Iosip Broz Tito — Iu
goslavia socialistă șl politica ei“, 
apărut anul acesta in Editura 
politică din București, cu prile
jul sărbătoririi a 80 de ani de 
viață ai conducătorului partidu
lui și statului iugoslav.

lor . . . _
cialiste România, Ministerul A- 
părării Naționale al R. P. Chi
neze a organizat la Pekin o șe
dință festivă.

Au participat Van Sin-tin, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Tien Uei- 
sin. locțiitor al șefului Direcției 
Generale Politice a Armatei. Au 
luat parte Iosif Chivu, însărci
nat cu afaceri a.i. al țării noas
tre.

• CU OCAZIA Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
Romania, atașatul militar și na
val român la Washington, colo
nela! N. Călin, și atașatul aero. 
loeotenent-coloaelul R. Mustață, 
an ofeit. ia saloanele Ambasa
dei române, o gală de filme.

Resturi ale avionului companiei Olympic Airways, prăbușit zilele 
trecute in apropiere de Atena

• LA SEDIUL O.N.U. 
desfășurat lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite pentru anunța
rea contribuțiilor la O.N.U.D.I. 
(Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială).

In cadrul lucrărilor conferin
ței, reprezentanții diferitelor 
țări membre au anunțat contri
buțiile statelor respective pentru 
anul 1973 la activitățile O.N.U.D.I. 
Luind cuvîntul, reprezentantul 
României, ambasadorul Constan
tin Ene, a subliniat că țara noas
tră acordă o importanță particu
lară activităților desfășurate de 
O.N.U.D.I. în vederea sprijinirii, 
prin promovarea unei largi coo
perări internaționale, a eforturi
lor de industrializare ale țărilor 
aflate în plin proces de dezvol
tare. El a exprimat interesul cu 
care România înțelege să parti
cipe la lărgirea acestor activități 
in viitor și a anunțat contribuția

anal 1973 lațării noastre pentru 
activitățile O.N.U.D.L Totodată, 
el a informat că guvernul român 
are o importantă contribuție fi
nanciară și umană la realizarea 
programelor Centrului comun 
O.N.U.D.I.-România de Ia Bucu
rești pentru industriile chimică 
și petrochimică.

• IN LIBRĂRIILE daneze a 
apărut un volum de povestiri 
de Ion Creangă, în traducerea 
lui Erling Schoeller, publicat 
de editura „Borgen" din Copen
haga. Volumul, ilustrat de Sjef 
Nix, cuprinde și o prezentare a 
biografiei autorului.

Tineretul lumii

N-a revenit liniștea
în amfiteatre...

• Mișcările revendicative ale
studenților spanioli «Un prim pas.
uvernul de la Madrid, scrie ziarul LE MONDE in
tr-o corespondență din capitala spaniolă, a hotărlt 
retragerea forțelor de „ordine" din campusul Uni
versității Complutense, principala instituție de în- 
vățămînt superior din Madrid. Ele ocupau campu
sul universitar din ianuarie 1369, cind a fost pro

clamată starea de urgență, pentru trei luni, In întreaga Spanie 
și cind unui număr de 15 profesori li s-a fixat domiciliu forțat. 
Comentînd noua hotărîre, profesorul Munoz Alonso, noul rec
tor al Universității din Madrid a declarat ; „Sper că această 
măsură va permite o mai bună colaborare între studenți și au
toritățile academice".

După cum se știe, prezența polițienească în interiorul Univer
sității m timpul acestor ultimi 3 ani nu a permis funcționarea 
normală a vieții universitare ți a contribuit la alimentarea neli
niștii. Anul universitar 1971—1972 s-a desfășurat sub semnul ten
siunii, universitățile devenind adevărate citadele ale luptei 
antifranchiste, pentru libertăți democratice în Spania. Grevelor 
studențești, reprimate deseori cu violență de către poliție, li 
s-au răspuns prin închiderea facultăților și chiar a universită
ților. La Madrid, sute de studenți de la facultățile de științe 
politice și medicină au refuzat să se prezinte la examenele de 
sfîrșit de an, manifestind In sprijinul programului de revendi
cări profesionale și politice. în timpul verii, zeci de rectori și 
decani și-au prezentat demisia, ca răspuns la decretul guverna
mental din 26 iulie a.c., prin care au fost anulate toate dreptu
rile de care se bucurau universitățile, potrivit acestui decret, se 
stabilesc noi și severe măsuri represive ce pot fi luate de că
tre rectori și „consiliile disciplinare", special create in acest 
scop. Împotriva studenților. Presa spaniolă, care a amintit doar 
in treacăt aceste evenimente, a fost nevoită totuși 
noască că „demisiile cadrelor universitare ------... ,
de protest fără precedent în ultimii ani în 
superior".

Pe bună dreptate, comentatorilor politici 
greu să precizeze care vor fi rezultatele ____ ____ ____________
evacuare a forțelor polițienești din campusul universitar. Și 
aceasta, deoarece prin această aparentă concesie a autorităților 
nu au fost rezolvate problemele de fond ce framintă cercurile 
universitare. Nenumărați profesori nu știu încă dacă le va fi 
sau nu reînnoit contractul de muncă. Se zvonește că ar exista 
o „listă neagră" cu 150 de studenți care ar putea fi exmatricu
lați ca urmare a „conduitei lor politice necorespunzătoare". La 
Barcelona, cursurile nu au început încă, iar Ia Valencia, recto
rul și Consiliul universității au demisionat fiindcă Ministerul 
Educației a desfăcut contractul de muncă, pentru motive extra- 
academice, unui număr de 8 profesori. La Oviedo, studenții din 
anul al IV-lea de la facultatea de medicină refuză să asiste la 
cursuri, iar la Salamanca, cursurile universitare se vor descinde 
sub direcția prorectorului.

Evacuarea poliției din incinta Universității a fost doar una 
din doleanțele prezentate de studenții spanioli. Din nefericire, 
autoritățile refuză să ia in considerare și celelalte revendicări 
majore : democratizarea și modernizarea sistemului de invăță- 
mînt, participarea studenților la elaborarea reformei învățămin- 
tului, reducerea taxelor, dreptul la asociere si libertăți sindicale 
etc., care au constituit, de fapt, obiectivele’ repetatelor acțiuni 
ale tineretului sudios spaniol.

GH. SPRINȚEROIU

Convorbiri ale repre
zentanților organizații
lor de Cruce Roșie din 
Nordul si Sudul Coreei

O MARȚI, au început la 
Phenian, lucrările celei de-a treia 
sesiuni a convorbirilor dintre re
prezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei — transmite A.C.T.C. Pe 
ordinea de zi a reuniunii figurea
ză probleme legate de stabilirea 
adreselor membrilor de familie și 
rudelor care trăiesc despărțiți în 
Nord și Sud. precum și alte aspec
te care reclamă o soluționare de 
pe poziții umanitare. In prezent — 
menționează A.C.T.C. — numărul
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membrilor familiilor separate se 
ridică la circa 10 milioane de 
persoane.

Luind cuvîntul în cadrul lucră
rilor sesiunii, conducătorul delega
ției Crucii Roșii din R.P.D. Co
reeană, Kim Tae Hui, a subliniat 
că problema umanitară a încheie
rii suferințelor familiilor separate 
este direct legată de soluționarea 
problemei naționale, respectiv re- 
unificarea patriei. Ca atare, a 
arătat el, convorbirile între repre
zentanții organizațiilor de Cruce 
Roșie capătă o semnificație deose
bită în contextul promovării cau
zei reunificării.

în cadrul sesiunii a luat cuvîn
tul și șeful delegației Crucii Roșii 
din Coreea de Sud, Li Bom Sok.

• ALEXEI KOSÎGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit, la Krem
lin, pe ministrul de externe al 
Japoniei, Masayoshi Ohira, care 
face o vizită Ia Moscova, ca oas
pete al guvernului sovietic.
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