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VIZITA OFICIALA IN BELGIA A
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,•9

I NICOLAE CEAUȘESCU
Cea de-a doua zi a vizite! oficiale în Belgia a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a oferit solilor poporului român prilejul de a lua un contact direct cu realitățile țării gazdă, cu munca si realizările poporului belgian. Călătoria în două din prorir.- eiile • belgiene, care, pe lingă frumusețile naturale, și-au pus in valoare potențialul economic și uman, a prilejuit întîlniri cu muncitori si specialiști, cu numeroși cetățeni.Atit în provincia Luxemburg, cît și în Hainaut, șeful statului român. a fost Intlmpînat - . sentimente de stimă si prețuire caracteristice primirii pe c are poporul belgian o face condocft- torului României socialiste.La plecarea de la rerecrete rezervată la Palatul regal. președintele Consiliului de Stau tovarășul Nicolae Ceaușescu. «t tovarășa Elena Ceausescu au fost însoțiți de Alteța Sa Regali Prințul Albert, de Ch. Hatre ministrul culturii frar.eeae. “* membrii suitei de onoare atașat pe lingă oaspeții re—.1- călătoria în provincie au pte-an de asemenea, tovarășii ! e Verdeț, George Manual, loan Avram, precum si Alexandru Lăzăreanu. acriasacrexl țării noastre la Bruxelles.La sosirea în orașul Ar «s. centra administrativ a! del Luxemburg, te .Nicolae Ceaușescu. ceila pețl români, sînt întlmpiguvernatorul provincie!, Brasseur, de primarul oraș. Ch. Simon, de oficialități ere • și militare. în fata gării, numeroși cetățeni salută pe președintele Nicolae Ceausescu, pa 

tovarășa Elena Ceaușescu, Cu- turind stegulețe românești. Pe o mare pancartă, așezată pefrontispiciul unei clădiri, se afli înscrisă urarea de bun venitoaspetelui de onoare al orașului. De-a lungul străzilor, locuitorii fac semne prietenești, aplaudă.Drumul continuă eu mașinile spre Harnoncourt. Străbatem ținuturi de un deosebit pitoresc, aflate la cea mal mare altitudine a țării. Deodată, peisajul natural se schimbă. La orizont se profilează siluetele marilor instalații ale întreprinderii „La Cellulose des Ardennes".La porțile acestei moderne unități industriale, șeful statului român este întîmpinat de P. Burkhardt, președintele societății „La Celluldse des Ardennes", A. Beausir, director general, care-i adresează cuvin
te cordiale de bun venit.Președintele Nicolae Ceaușescu este invitat, la început, în sala Consiliului de administrație, unde gazdele prezintă cîteva date semnificative privind pro-

DE GUVERNUL BELGIAN
Belgiei a oferit

■i-e.

de Stat al Republicii România, Nicolae și a tovarășei Elena
Des au armară,

ÎNCEPEREA convorbirilor
ROMANO-BELGIENE

(Continuare tn pag. a lll-a)

La comvcrniri partea r o s i Ceaușescu. ucesed ilului ce Stat, Die vi cec resect r te » Cces Miniștri. George ministrul afare— loan Avram, mină ei constmrțiilcr Alexandru Lăzârean dcrul României ia participă, de asense ghe Oprea, constlie dintelui Consiliului Vasile Voloșeniuc. puuu Băncii de Comerț Kate nur. Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior. Dumitru Mihail, director la Ministerul Afacerilor Externe : din partea belgiană : Gasttn Eyskens, prim-ministru, Andre Cools, vlceprim-ministru, Pierre Harmel, ministrul afateri- lor externe, Henri Favat, secretar de stat la comerțul exterior, Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București;

în saloanele Palatului Egmont, guvernul Belgiei a oferit un dineu !n cinstea președintelui Consiliului SocialisteCeaușescu. Ceaușescu.Au participat A. Van Acker, rreșecmteie Camerei Reprezen- tanțdor, A. Cools, viceprim-mi- ustru, P. Harmel,- ministrul afa- ceri-re externe, miniștri, generali șt crițeri superiori, personalități

ale vieții politioe, științifice și culturale din capitala Belgiei.Au luat parte, de asemenva, persoanele oficiale române care îl însoțesc pe președintele Nicolae Ceaușescu în vizita sa în Belgia.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, primul ministru al Belgiei, Gaston Eyskens, și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.
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semănatului

intens pe ogoarele cooperativei agricole din Jebel, județul Timiș.
Foto: EMANUEL TĂNJALA

Se seamănă

. merite L A. S. Batoș din 4I neiefu.’ Mureș se tn- jtind pe 0 suprafațăe» depășește o mie de hec
tare. Producția ți calitatea pro
duselor este pe măsura price
perii celor incert iți cu gospodă
rirea acestei întinse plantații. In 
acest perimetru am asistat, dumi
nică, la un schimb de ștafetă în
tre brigadierii elevi care au con
tribuit nemijlocit la recoltarea, 
sortarea și depozitarea fructelor. 
Condițiile de lucru au fost cele 
oferite din această toamnă. Apă, 
noroi, zăpadă. 500 de elevi de la 
Liceul agricol economic și Școala 
profesională „Metalotehniva" din 
Tg. Mureș încheiau acțiunea de 
muncă patriotică. Culegerea și 
sortarea a 1 500 tone pere și 
mere, dau măsura efortului seriei 
care se îndreaptă acum spre 
școală și ateliere. Cei care au 
preluat ștafeta sînt colegii lor din 
alte clase cărora li s-au adăugat

I. A. S. Batoș

Au salvat
fructele

de la îngheț
elevii Grupului școlar silvic din 
Gurghiu și cei ai Liceului peda
gogic din Tg. Mureș. Directorul 
I.A.S., inginerul Mihai Tomșa, ne 
informa că actualii brigadieri, în 
condiții normale de lucru, vor 
trebui să muncească 4—5 zile 
pentru a pune la adăpost întrea
ga recoltă de fructe. Din aceeași 
zi a început să ningă acoperind 
pînă seara pămîntul, pomii. Nu 
era timp pentru multe discuții. 
Cei prezenți au înțeles ce era de 
făcut. Toate forțele au fost mo
bilizate în livadă. Nu s-a lucrat 
nici 8 ore, nici 10 ore pe zi. Cu 
pauze atit cit era necesar pentru 
masă și puțină odihnă s-a lucrat 
în continuare pînă marți la amia
ză cînd recolta salvată de îngheț 
a fost adăpostită. Intr-o zi și 
jumătate tinerii, înfruntînd cu 
voinicie ji eroism frigul au lucrat 
atit cit în condiții normale tre
buie să realizeze în patru zile. 
Efortul 
măsura 
rile pe

depus de ei a fost pe 
solicitărilor. Și mulțumi- 
măsura dăruirii lor.

MIRCEA BORDA

JUDEȚUL VASLUI:

Tinerii mecanizatori

și cooperatori

intr-unîntr-un efort comun, tinerii mecanizatori și cooperatori grăbesc încheierea campaniei agricole, în ciuda greutăților cauzate de vreme, pretutindeni in județul Vaslui lucrările în cîmp sînt e- xecutate într-un ritm intens. în efortul general care se face, efort stimulat puternic de îndemnurile pe care Ie-a adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin mesajul său cu ocazia zilei recoltei, tinerii se numără — în cea mai mare majoritate a unităților — printre cei care însuflețesc acțiunile. De altfel concentrarea de forțe și sporirea ritmului zilnic al realizărilor sînt impuse de însuși stadiul lucrărilor : în întregul județ mal sînt de cules peste 15 000 hectare de porumb, de arat peste 25 000 de hectare, iar de semănat aproape 50000 de hectare. La toate a- ceste lucrări tinerii satelor pot și trebuie

ÎN VĂȚĂMÎNTUL POLITICO - IDEOLOGIC U. T. C

FĂRĂ PAUZE DE LA 0 DEZBATERE LA ALTA

efort
să dea o mină de a- jutor și mai substanțial. Așa cum fac cei 200 de uteciști de la Stăniiești care participă zilnic la recoltarea porumbului, la transportul și depozitarea acestuia, la însilozarea furajelor.— Ne-am trezit că iarna e foarte aproape șl noi mai avem încă multă treabă de făcut — ne spunea cooperatorul Pavel Rîciu, secretarul comitetului U.T.C. ce la C.A.P. Stănilești. De aceea tot satul a venit în cîmp. Fetele, care reprezintă majoritatea membrilor U.T.C., s-au dovedit la fel de harnice ca și băieții. Pentru a accelera lucrările de transport, mult rămase în urmă, la inițiativa Comitetului comunal al U.T.C. s-au format echipe de tineri care deservesc mijloacele existente. S-a reușit astfel să se impulsioneze ritmul depozi-

comuntării în pătuie și al transportului In. bazele de recepție.Tot ca urmare a inițiativei uteciste au luat ființă și e- chlpe de deservire a semănătorilor cu scopul de a contribui la efectuarea u~ nei însămînțări de calitate chiar în. condiții mai prielnice și mai ales acum, cînd se pune în mod acut problema, operativității acesteia. Exemplul celor de la Stănilești e urmat și de alți ute- ciștl cooperatori. La C.A.P. Banca există 4 echipe de deservire a mijloacelor de transport iar la Bog- dănești. Botești, Bu- nești, Hoceni, Rebri- cea, cîte două. Pe semănători acționează echipe de tineri și la Hurdugi, Pădureni, Vulturești, Hoceni și Coroești.în întregul județ
OCTAVIAN MILEA

(Continuare tn pag. a Il-a)

BUCURIA
DESENULUI

de MIHAI NEGULESCU

Au trecut, deja, cîteva săptă- mîni de la deschiderea cercurilor de învățămînt politic și în organizațiile U.T.C. din Uzina de prelucrare a maselor plastice- Iași. Este aproape momentul cînd vor trebui examinate cunoștințele obținute la predarea primeloi teme, din primele dezbateri 01- ganizate și, mai ales, din studiu] individual efectuat de fiecare cursant în parte. Răstimpul încorporat în aceste ultime săptă- mîni și în cele care vor urma pînă la predarea celei de-a doua

teme este firesc să însemne m efort susținut pentru avm.area și aprofundarea pro- lentei:< înscrise pe agenda cerrartjoc îndeobște din partea cursanților dar și a propagau diștloc, ca oameni de care depinde foarte mult buna desfășurare nu numai a ședințelor de cerc, lunare, daj și a activității desfășurate între ele. Timpul care s-a scurs de la începutul noului an de Invăță- mînt este suficient de mare incit să ne permită a ne edifica asupra modului în care s-a or-

munca peganizat și decurge care o presupune.Am solicitat deci, și câtorva propagandiști, să ne împărtășească activitatea desfășurată de ei în aceste zile pe linia învățămintului politic.în ce-1 privește pe Gheorghe Potimac, din secția I, pînă în prezent nu a întreprins nimic. Nu pentru că ar fi uitat de datoria de a studia, dar după cîte ne-a spus, „caut încă un manual școlar în care să scrie ceva despre problema prezentată. Pînă

unor tineri acum n-am reușit să-1 găsesc. Așa că, probabil, înainte de seminar o să parcurg notițele luate din expunerea propagandistului. Dacă voi găsi, însă, manualul, atunci, o să citesc și de rămîn la notițe".în treacăt fie rile de care ni rezumă la vreo numai mult. Iar ghe Potîmac a ajuns în situația de a încerca să descopere un manual școlar care să-i servească studiului pare pe deplin expli-

acolo dacă nu.spus, însemnă ' s-a pomenit se 20 de rinduri. faptul că Gheor-

cabil întrucît nu i s-a indicat -nici o bibliografie.Lorica Negru din serviciu! energetic, deși membră a unui alt cerc, • se află într-o situație asemănătoare. De la deschiderea cercului nici ea nu a studiat nimic. Tot din lipsă de bibliografie dar și pentru că de atunci nu i s-a mai amintit despre învățămînt. „Bineînțeles, ne-a asi-
TRAIAN GÎNJU

(Continuare in pag a ll-a)

Cu cîteva zile in urmă, in spațioasa sală de consiliu a Biroului european al Băncii Mondiale, la Paris, un juriu internațional, onorat de participarea unor distinse personalități, a fost chemat să se pronunțe asupra celor desene realizate de copii din toate colțurile selecționate în cadrul concursului „Bucuriile cele 5 continente".Girată de înalta autoritate a O.N.U., prin ganismului său specializat UNICEF - F Unite pentru copii - iar în România prin Comitetul Național român pentru UNICEF, acțiunea aceasta avea să constituie în fiecare dintre cele 22 de țări participante la concurs un minunat prilej de afirmare a tinerelor talente, de unire mai strînsă a gîndurilor lor tinerești sub semnul prieteniei și ai încrederii în viitor.Depășind prin semnificația sa simpla ierarhizare a unor valori cromatice și de sensibilitate, de aleasă prospețime și sinceritate, gestul extragerii celor mai frumoase din frumoasele desene ale copiilor de pe toate meridianele a prilejuit fiecăruia - dintre cei ce se aflau de față in acea zi aurie de octombrie în interioarele spațioase ale Băncii Mondiale - reflecții mai adinei, ezitări firești în acordarea votului uneia sau alteia dintre lucrări și mai cu seamă gînduri nu lipsite de semnificație asupra mesajului global, pronunțat distinct al fiecărei selecții naționale.Am avut bucuria să aud în acea reuniune de spirite alese, de părtași devotați ai asistenței pentru soarta copiilor lumii de azi, cuvinte care mi-au umplut inima de bucurie - referitoare la ceea ce spuneau, în limbajul de taină al culorilor
(Continuare în pag. a ll-a)

moi frumoase lumii, desene primăverii peintermediul or- Fondurile Națiunilor
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In amfi
teatrele
toamneiPunctuali, cel peste 1600 de studenți ai anului al treilea de la Universitatea din București s-au prezentat ieri la Facultatea de drept pentru a porni într-o nouă acțiune de muncă patriotică,la sțrîn- gerea recoltei. După o scurtă ședință operativă, autobuzele •și camioanele au demarat spre fermele din apropierea Capitalei t Mihăilești, Braga- diru, Afumați, Mînăstirea, Duda, Chiajna, Pantelimon, Vidra și altele.îi însoțim pe cei de la limbi romanice, clasice și o- rientale. repartizați la ferma Naipu. Tînărul șef al fermei inginerul, Gheorghe Neamțu, le oferă „din mers" indicațiile necesare, în timp ce studenții se echipează cu cizme de cauciuc. Pînă la tarla sînt vreo 1 500 de metri. Se înaintează greu prin ogorul saturat de apă. Șirurile de porumb sînt preluate în ordine; fără zăbavă. Primele coșuri sînt umplute cu știuleți, grămezile încep să se înmulțească. Se detașează și primele grupuri. Undeva, în dreapta, Olimpia Constantinescu *' Gabriela Sepacher abia mai și se zăresc. Le urmează un grup mai mare, activizat de Valeria Guran, Ana Ionescu, Gheorghe Birlea și Marcela Ivancea. Cizmele s-au îngreuiat de glod. Pe extrema stingă lucrul devine tot mai dificil din umidități. Nevzat șl cauza excesivei Lectorul Iusuf asistentul Paul Dinu au venit sâ-i îmbărbăteze. O fac nu prin vorbe ci prin exemplul personal.Nu s-a făcut pauză decît la prînz, pentru gustare. Hărnicia pe care au arătat-o ieri studenții prezenți pe o- goarele fermei Naipu este caracterizată în cuvinte de laudă, nu de organizatori, ci de cei care au fost zi de zi martori ai muncii patriotice a 'tineretului la ateastă fermă.

V. RAVESCU

(Urmare din pag. I)gurat ea, nu o să mă duc nepregătită la seminar. Cu cîteva zile mai înainte o să cer propagandistului șă-mi dea de citit cîteva broșuri".Și Constantin Răuț, secția A.M.C., și .Angela Ignat, secția II, schimbul D, ne-au confirmat că și cu ei se întîmplă aceleași lucruri ca și cu ceilalți tineri chestionați anterior. Am mai a- dăuga celor prezentate deja, că toți, fără excepție, au încercat să justifice situația și prin aceea că așteaptă din partea propagandiștilor să facă ceva ca ei și ceilalți cursanți (pentru că nu sînt singurii care n-au studiat nimic pînă acum), să nu ajungă la seminar fără a se fi pregătit în prealabil. Oricum, chiar dacă aceasta depinde în primul rînd de fiecare dintre ei, apelul este îndreptățit. Ne-am adresat, deci, chiar propagandiștilor care răspund de cercurile ai căror membri sînt, cerîndu-le să-și spună părerea asupra unor stări de fapt deloc satisfăcătoare și pe care în bună

semănatului
Faptele lor înseamnă 

datorie împlinită,..

Vînt, ploaie, lapoviță... Timp vitreg. Și totuși, satele s-au mutat cu totul în cîmp. Oamenii nu s-au lăsat învinși. Au muncit continuu pentru a aduna în hambare întreg rodul cîmpului. Faptele lor înseamnă datorie împlinită, e- roism Sau, altfel spus, înseamnă omul învingător. Iar în cadrul colectivelor, există oameni de excepție. Oameni care, prin exemplul lor determină ample concentrări de forțe. Iat-o pe Maria Baciu. N-a împlinit nici 20 de ani și este secretara Comitetului U.T.C. de la cooperativa agricolă din Brădeanu. înainte de toate Insă, ea se consideră cooperatoare-utecistă. A- dică, om pe umerii căruia se sprijină o parte din averea obștească. Voinică, harnică, de inițiativă. A lucrat zi de zi în toamna aceasta. La porumb, la vie, la legume, la sfecla de zahăr, la săpatul canalelor pentru drenarea apei în exces de pe ogorul cooperativei. Nu s-a sfiit de noroi, n-a luat în seamă ploaia și timpul rece. A fost cea dinții care a pus mina pe unealtă. Și exemplul ei a fost mereu molipsitor pentru tinerii satului din Bărăganul buzolar.. Cu coșurile sprijinite pe scăunele au recoltat porumbul în care apa ajungea la genunchi. Recolta a 120 de hectare a fost strinsâ în asemenea condiții. Orice amî- nare ar fi însemnat pierderea a șase sute de tone din recolta asigurată în truda unui an. Pentru că, porumbul ar fi încolțit. A participat efectiv la deschiderea canalelor pentru scurgerea apei, de pe suprafețele unde băltea. Și s-'a lucrat în pămir.t mustind de apă șl, nu pe porțiuni restrinse, în apa curglnd în torențl. Opt sute de hectare au devenit, astfel, lucrabile. Iar la sfecla de zahăr, a fost printre primii care au încheiat recolta- tuL Sigur, altădată, toate acestea ar fi însemnat doar hă mi- 

tuberculele
iere.

peratoare

la C.A.P. Brădeanu

județul Buzău.

.tm

tX. -a-
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Maria Baciu,

fruntașă

Foto: GH. CUCU

De la o dezbatere la alta
parte le-au provocat ei înșiși, după cum vom vedea imediat. Inginerul Barbu Ciubară nu s-a arătat surprins de ceea ce se întîmplă cu cercul său.„Nu știu cum am uitat să le dau bibliografia necesară, căuta să ne convingă el. Și doar mi se spusese la instruire că trebuie să fac și aceasta. în orice caz însă eu le-am atras atenția că trebuie să citească ce le-am expus la prima temă. Mă rog, dacă pînă în prezent nu au studiat, mai este timp pînă la seminar. De- acum încolo, în zilele care au mai rămas, o să mă îngrijesc și de asta. Le voi da și bibliografia cerută".Celălalt propagandist, inginerul Maria Asandei ne-a vorbit la fel. Cu o singură deosebire că, atunci cînd i-am exprimat mirarea noastră, că după ce a ținut întîia temă a neglijat că activitatea odată începută să fie susținută și pe măi departe, între ședințele de cerc, a vădit o evidentă surpriză. „Doar mai este timp, așa că...“Sigur, timp mai este. Dar așa 

9

cie ; In toamna aceasta însă înseamnă mult mai mult......La I.A.S. Chirnogi, în incinta indiguită a fostului lac Greaca, l-am intîlnit pe mecanizatorul Gheorghe Ivașcu. Pe utecistul Ivașcu. Era aproape de miezul nopții și începuse să se cearnă o ploaie măruntă, rece, pătrunzătoare. El Insă lucra. Semăna orzul pe ultimele hectare din cele 90 pe care ferma a IV-a „Vad" le avea în plan. „Nu opresc pină cînd se mai poate lucra. Cine știe, cît va ține ploaia.. Ceea ce semăn, e bun semănat...". Și a continuat să lucreze pînă la ziuă cînd s-a întors la sediul fermei și a depus „actul* de lucrare încheiată. A dormit cîteva ceasuri, a- poi a plecat la semănatul griului. Ploaia se oprise iar timpul cit de cît bun se impunea folosit la maximum. EL Gheorghe Ivașcu, este unul dintre cei 18 mecanizatori in seama cărora conducerea întreprinderi: agricole oe stat a Lăsat sem‘ Sarcină de mare risc. Și, dacă în cadrul I..VS.neg: aa fost lrsâa>l~țațe .«c—-jm» 13M de hectare An cele 2 300 planificate revine si acesta de canizator, care, ta 2) avea îndeplinit revenea pe întreg ritatea ltd însă, 1 zilele aceste: teastat ore de stagnare. A lacrat. Depășind prin dlmire d es.ro- riascr- prin retprr*sahCctaae ep- munis^ toata gretriățUe pnet- nutle de ezeaee, a piatrat la continuă fisntțăcnare tractnmL A arat. a dtacmt, a tra-spertat. iar acum aeami-A— Șt. dacă despre toate acestea te alte anotimpuri ac fi vorbit ea despre o flotă commă, acm trebuie să adăugim cuvLaeeîe ■ eroism >a se exagerează.
GH FFCIOer

cum decurg lucrurile nimic nu oferă vreo garanție că situația se va îndrepta, că pasivitatea care și-a făcut deja loc în rindurile cursanților va dispare. Și apoi, chiar dacă se va acționa cu hotărîre, măcar de acum încolo, pentru dinamizarea activității cercurilor de învățămînt politic există pericolul ca totul să se facă în pripă și superficial. Ori, o adevărată pregătire, un studiu serios, nu se pot desfășura în a- semenea împrejurări. Iată de ce el trebuia să înceapă încă de a doua zi, după deschiderea învățămîn- tului politic oferindu-le cursanților bibliografia cuvenită, contro- lînd cu perseverență cum își organizează fiecare studiul individual, stabilind consultații periodice cu tinerii. Așa cum,de altfel, bine au fost sfătuiți să facă propagandiștii la pregătirea de la comitetul municipal al U.T.C., organizată încă înainte d^ actul de inaugurare al noului an de învățămînt politic. După cum am văzut însă, ei nu au dat curs acestor recomandări, lăsînd lucrurile să meargă la voia întîm-

ELEVI PE FRONTUL
RECOLTEI

nereu tnctorc! ca si nu

plării. amînind de pe • zi pe alta, ceea ce de fapt trebuia să facă permanent, fără a-și gindi menirea după greșita idee că „mai este timp". Pentru că, a- doptînd această idee, s-a prilejuit apariția neglijenței, a pasivității și superficialității în activitatea care li s-a încredințat spre conducere.Privind înapoi spre săptămî- nile care au trecut este cazul ca ei să înțeleagă acest lucru și să acționeze potrivit celor spuse la instruirea de la comitetul municipal. Nu numai pentru a asigura buna desfășurare a semina- .rizării primei teme, dar a întregii perioade în care vor funcționa cercurile. Buna pregătire politică și ideologică a tinerilor nu poate fi asigurată prin pauze, ci printr-o preocupare zilnică, subliniată de eforturi concrete. Depinde de ei, în primul rînd, ca acest comandament să fie respectat, să devină în continuare condiția de existență cotidiană a activității cercurilor de învăță- mînt politic din Uzina de prelucrare a maselor plastice.

Asigurarea furajelor pentru 
timpul iernii este o preocu

pare de sezon.

SÂPTÂMÎNA economiei
ASTĂZI, ZIUA 

ELEVULUI ECONOMCa toata ra-crxje =oraje_ ■P'.- portretai p*s~»on*.7itei: iarxede ciad s-a zise--: ocoer.;rea. a 
redscxt te - tar.Of—U: —*»—prefaceri dta viata soc.e'iru noascre. iz procesai cocter^rrief socialise*. s-a rei-ncr: i-erer~*d o Tirane specified praf^aiu- s»- ral-spirctnai al orauta: acu.Ceea oe te lee-n- i asrLr spi- rit de etxacer_e. poate fi «etatizat In curatei* expraaate nu da mult, ce ub reaiarcaioL sonilor român. eu crOeju! a— -*—p eveniment tradițmcal ca ed pe care U sâroâtn—m in ar*»*.* zSe a care este .Si-oiâ—ina economiei*, .Omul L-țelepr ac strin- ge ca să striașă. d ca sâ*ctoel- tuiascâ in mod superior*.Economisirea exprimă coocret faptul câ bunăstarea personali este strtaa legată de bunăstarea întregului popor, câ as surind dezvoltarea generală a tării, a- sigurăm ridicarea F a nivelului de trai al fiecăruia.In zilele noastre. — ECONOMISIREA ta CE.C — a căpătat ca urmare a creșterii nivelului de trai material șt cultural, un loc tot mai important in viața oamenilor tineri si virstnici.Sin: edificatoare in această privință dteva date : cetățenii țării noastre dețin în prezent peste 8 milioane de librete de e- conomii, față de numai 2,7 milioane in anul 1960.O mare parte dintre aceștia sint tineri, fie Încadrați în producție, fie studenți sau elevi. La . începutul anului 1972. mimai numărul elevilor titulari de librete de economii se ridica la peste o jumătate de milion.Dar nu numai numărul depunătorilor a crescu*, ci și valoarea sumelor păstrate de ei la C.E.C. confirmă aceasta soldul general care a fost Ia 1 octombrie a.c. cu 8,8 la sută mai mare decît la începutul anului și se prelimină ca la sfîrșitul anului 1972 să fie de 3 ori mai mare față de 1965.Pentru deservirea milioanelor de depunători, obiectiv principal în activitatea Casei de Economii și Consemnațiuni, a fost înființată o vastă rețea de unități, care în prezent cuprinde : 1 742 filiale și agenții C.E.C. (din care 1 308 funcționează în mediul rural) : din acestea 53 de unități au fost înființate în cursul anului 1972.De asemenea, pe lingă rețeaua de unități proprii, populația este deservită de un număr de 4 200 unități mandatare, din care 3 697

TINERII
MECANIZATORI

(Urmare din pag. I)s-au format pînă acum 54 echipe ale tineretului in domeniul transportului și 49 de echipe de deservire a semănătorilor. Tot la Stănilești tinerii și-au asumat răspunderea recoltării și ^realizării a două silozuri cu porumb, pe care cei de aici le numesc deja silozurile tineretului. „Vom lucra pînă cînd întreaga cantitate de nutreț însilozat planificat va fi realizat, deși, trebuie șă spunem, o facem în condiții destul de vitrege — ne mărturisește secretarul comitetului comunal U.T.C. Dorin Pândele. Sîntem hotărîți să facem simțită așa cum trebuie prezența organizației noastre, prin acțiuni proprii, specifice, în lupta aceasta înverșunată care se dă cu greutățile pricinuite de starea timpului".O participare folositoare a tinerilor am întîlnit și la cooperativa agricolă din Tîrzii. Peste 100 hectare de porumb cules, 10 hectare de cartofi recoltați, transportul a peste 300 tone porumb — iată lucrări realizate de elevi și ceilalți tineri ai satului, atît pe zilele de lucru cît și în duminicile care au trecut de la începutul campaniei.Se mai găsesc însă, în județ organizații U.T.C. care rămîn pasive la situația lucrărilor a- gricole mult întîrziate în cooperativele din localitățile respective. E cazul celor de la Tanacu Miclești, Sâlești, Roșiești, Gher- mănești, Lunca Banului. Coro- dești. Bogdana, Murgeni, ai căror tineri sint așteptați în număr cît mai mare decît pînă acum să dea sprijinul necesar încheierii recoltării porumbului, a transportului și depozitării a- cestuia în pătule sau la bazele de recepție la eliberarea terenurilor de coceni mal ales a celor care urmează să fie însă- mînțate in această toamnă. Pentru comitetele U.T.C. de aici, pentru toți uteciști! sint cunoscut* — credem — îndatoririle ce le revin șl cele mai indicate câi pentru împlinirea acesteia. Așa că nu rămine decît să se treacă de urgență la fapte.
ÎN JUDEȚUL BIHOR, 13 unități agricole cooperatiste, între care Aleșd, Saldabagiu și Bar- cău. Groși, Lunca, Vașcău, au terminat recoltatul porumbului, în celelalte unități, culesul se desfășoară cu intensitate sporită. în întregul județ, porumbul a fost recoltat de pe 56 la sută din suprafețele cultivate, iar șfecla de zahăr de pe aproape 70 la sută. Totodată, unitățile a- gncc-ta cooperatiste din județul Bsbnr aa tenstaat arăturile pen- tre lașătr,tațările de toamnă. Vn nșzăz de 15 cooperative agricole au terminat de însămlnțat grtal și cdeiake culturi de toamnă. ftaă arma. In județul Bihor aa foat fasămințate 68 000 hec-

(Agerpree)

de MIHAIL VIERUrscepresedtnteo» Coor. mhri ce .4 d Timiș: rație 
al Cărei de Economii n Consemne;: trei

tent unități poștale răspir.dtte ta :_.‘*eega țară.Rețeaua unităților de deservire a peputapei va fi dezvoltată in contnuare. prin înființarea de unități ta node cartiere din marii* orașe (București. Brașov, Chiț. Iași. Sibiu. Timișoara și alte orașe din țară), precum și în mediul rural. îndeosebi în corn-.-tie care ta cadrul sistemati- zăn: teritoriului. vor deven* cer. tre. urbane.Scopurile pentru care economisesc tinerii depunători slnt diverse și potrivite virstei lor: elevii pentru excursii în vacanțele școlare, pentru cărți, echipament sportiv ; studenții și tinerii încadrați în producție și-au realiza* sau își realizează. cu ajutorul economiilor, dorința de a-și asigura mijloacele necesare întemeierii unui cămin, de a-și construi o locuință proprie, da a pleca în excursie în străinătate ș.a. De altfel, pentru tineretul școlar, Casa de Economii și Consemnațiuni a creat instrumente de economisire speciale — foi cu timbre de economii șl cecurile de economii școlare. A- ceștea reprezintă primii pași pe care elevii, încă din anii de școală, îi fac spre o economisire organizată care cu timpul devine o deprindere ce se dezvoltă permanent.Casa de Economii și Consemnațiuni stimulează spiritul de economie în rîndul tineretului prin acordarea de premii cu prilejul diferitelor concursuri școlare sau extrașcolare ; editează anual, în tiraje importante materiale educative variate, pe tema economiei, organizează acțiuni, în colaborare cu instituțiile cu profil cultural-educativ din întreaga țară menite să răspîn- dească ideea și avantajele personale ale economisirii la C.E.C.Cultivarea spiritului de economie, se înscrie, după cum este cunoscut în activitatea educativă amplă desfășurată pentru formarea personalității elevului de azi și a adultului de mîine, contribuie la formarea unor trăsături de voință și caracter : spirit de ordine, perseverență, grija față de bunurile dobîndite prin muncă etc.în aceste zile, cînd în întreaga

Timpul secretarului
timpul organizației

11 cunoșteam mai 
de mult, nu numai 
fiindcă ne întîlni- 
sem de cîteva ori 
în organizația sa, în 
pauzele Congresu
lui IX al U.T.C. sau 
la sărbătorirea Se
micentenarului. 11 
cunoșteam pentru 
că de fiecare dată 
începeam și, în ă- 
celași timp, conti
nuam dialogul în
ceput la o altă în- 
tîlnire, ajungînd 
astfel ca din toate 
replicile schimbate în diverse ocazii să 
rotunjim de fapt o 
singură convorbire 
pe marginea unttia 
jt aceluiași subiect.

— Cum te mai 
descurci cu timpul?, 
l-am întrebat ulti
ma dată, făcînd o 
trimitere precisă la 
ceva bine știut de 
amîndoi.

— Am ajuns la o 
concluzie înțeleap
tă, mi-a răspuns el. 
Observ că, cu cît 
ești mai încolțit de 
criza de timp, cu 
atît mai mult gă
sești vreme pentru 
toate. Poate ți se 
pare paradoxal, dar 
așa este.

— Și care ar fi 
argumentele, 
vrei să mă 
vingi ?

— A venit 
trecute un băiat să 
mi se plîngă tocmai 
de lipsa de timp. 
Abia fusese ales se
cretar la una din 
organizațiile pe sec
ții, fusesem și eu la 
adunarea lor, și a- 
cum venea sd-mi 
spună că. după ctte 
are pe cap, exact 
asta h mai trebuia. 
„Cînd să le mai fac 
pe toate ?“ se întreba ți mă între
ba el.

însă

— Dar parcă așa 
ziceai și dumneata, 
nu cu multă vre
me în urmă.

— Ziceam,
nu mai zic. Mi-am 
clat seama că ceea 
ce îi ocupa lui tot 
timpul mi se potri
vea ca o mănușă și 
mie. Și eu muncesc, 
și eu urmez liceul 
la seral, și eu am 
viață de familie, și 
eu fac parte din- 
tr-un cerc de învă
țămînt politic etc 
In plus, sînt secre
tar U.T.C. nu într-o 
secție, ci pe între
prindere. Toți sîn
tem, deci, incluși în 
același circuit de 
activitate, avem sar
cini pe linie profe
sională și obștească, 
cărora izbutim să le 
facem față sau nu. 
Dar asta depinde 
de cele mai multe 
ori nu de sarcini, 
ci de noi înșine.

— Și totuși, știi 
foarte bine că in 
multe locuri sint a- 
leși secretari tineri 
mai puțin legați de 
locul de muncă, sau 
că la sate secretarii 
de comitete comu
nale U.T.C. sînt 
foarte adesea profe
sori. Motivul este 
unul singur: au
mai mult timp să 
se ocupe de activi
tatea organizației.

— E o falsă pro
blemă. Depinde ia
răși din ce punct de 
vedere privești. De 
multe ori, la ase
menea secretari se 
orientează mai ales 
comitetele munici
pale sau județene, 
gindindu-se mai de
grabă la timpul ne
cesar întocmirii unor 
rapoarte sau dări 
de seamă pentru ele 
și în general la ra-

dacă 
con-

zilele

..

țară se desfășoară „Săptămîna economiei* sint organizate numeroase manifestări dedicate e- conomie:. prietenilor săi de toate virstele. este un prilej în plus ae a medita încă o dată asupra necesității cumpătării și bunei gospodăriri a veniturilor noastre. asupra avantajelor importante pe care le oferă econo- m.a : garantarea de către stat a depunerilor la C.E.C. ; sporirea sumelor depuse, prin dobînzi și ciștigurl ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și asupra operațiunilor efectuate ■ scutirea de impozite și taxe a depunerilor, dobînzilor și rfsti- gurilor etc.Casa de Economii și Consemnațiuni organizează acțiuni largi și variate de popularizare a a- vantajelor economisirii la C.E.C. in rindurile tineretului, în strîn- să colaborare cu Ministerul 51 Invățămlntului, instituțiile de învățămînt din toa
i BUCURIA l

* (Urmare din pag. I) <► luminoasă șl al contururilor vibrînd de visare și pasiune, de- >■ senele copiilor Republicii Socialiste România. ’ >. Și pentru că bucuria de-atunci a fost statornică, și pentru <► ca desenele a zece puștani și puștance'de 10-15 ani, seiec- * , ționate din lucrările trimise la revista „Cutezătorii* de peste $• 13.000 de copii, au făcut încă o dată ca numele scump al < țării, România, să se afle cu admirație pe buzele celor ce > au participat atunci la selecția juriului; pentru că desenele < lor l-au îndemnat de pildă pe renumitul pictor Georges Ma- < thieu să exclame : „Cită luminozitate, cit optimism I Ce fru- > moși sînt și cîtă sete de viață trebuie 'că au copiii la dv.„* <Apreciată, alături de selecția prezentată de India drept % una dintre ceje mai omogene participări naționale — cîțiva > dintre cei prezenți apreciind, pe lingă căldura și exuberanța « cromatică, strînsa legătură cu școala națională’de pictură și < arta noastră folclorică — seria de-zece desene românești, £ prezentate în Finala internațională, au ca semnături nume C de copii minunați, pionieri și uteciști cărora vă cer permi- > siunea să le transmit vestea că desenele lor au fost cele S ta mai frumoase din lume, că desenele lor au vorbit limpede și v< emoționant despre bucuria de a fi copil in România socia- >» Acești copii minunați sînt : Ciuțac lenuța - satul Lespezi,< Girleni, județul Bacău; Pripiș Petruța - Codlea, Brașov; >> Florea Vasile - Vulturești, Argeș ; Bodor Edith - Lunca de <> Sus, Harghita; Chișpan Cristina, Școala generală nr. 5, <C Bacău ; Fest Laszlo — Cluj ; Mincă Gabriela — municipiul $> Gheorghe Gheorghiu-Dej ; Șoptea Gica - Codlea, Brașov ; << Kiss Maria - Sighișoara, Mureș ; Pîrvulescu Marilena - >
y București. >

porturile secretaru
lui cu organele su
perioare. Dar dacă 
ne gindim in pri
mul rînd la activi
tatea propriu-zisă, 
cea destinată tineri
lor și desfășurată 
împreună cu ei, a- 
tunci timpul secre
tarului nu poate fi 
altul decît cel al întregii organizații. 
Cele două noțiuni 
trebuie inevitabil să 
se confunde, pen
tru că secretarul 
nu poate avea alte 
preocupări d,ecît 
ceilalți tineri, pen
tru că trebuie să 
fie in permanență 
alături și împreună 
cu ei, în orele de 
producție, la învă- 
țămîntul politic, în 
excursie, la dans. 
Numai așa poți să 
spui că îți conduci 
într-adevăr! organi
zația și că timpul 
tău, ca secretar, se 
consumă pe aceleași 
coordonate cu ale 
ei.

Discuția ar mai 
putea continua încă 
mult. Dar așa cum 
șe întîmplă uneori, 
mi-am dat seama 
că nu-mi puteam 
deloc aminti nume
le interlocutorului 
meu. Memoria începuse să scotoceas
că febril împreju
rări și situații. 
Mi-am răsfoit apoi 
și carnetele de însemnări, căutînd 
nume de oameni, 
denumiri de între
prinderi. N-am gă
sit însă numai unul, 
ci mai multe, toate 
la fel de cunoscute 
și de posibile.

M-am mulțumit 
ou gindul că era, în 
orice caz, unul din 
ele.

D. MATALA

>'

X 4
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te județele țării, cu Organizațiile U.T.C., Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Consiliul Culturii și Educației Socialiste.în această perioadă, la nivelul fiecărui oraș, comună au loc numeroase manifestări consacrate „Șăptămînii economiei", multe dintre ele fiind dedicate tinerilor din școli, facultăți, din fabrici, uzine, de pe ogoare.Un cadru larg este conferit și anul acesta celei de-a doua zi a „Șăptămînii economiei" — 26 octombrie care este declarată „Ziua elevului econom". Organizarea acestei acțiuni are ca scop stimularea intr-o mai mare măsură a interesului tineretului școlar pentru economisirea la C.E.C. și concentrarea atenției școlilpr, cadrelor didactice, organizațiilor U.T.C. și de pionieri, în direcția organizării activității de educare a elevilor în spiritul economiei.în această zi, cu sprijinul cadrelor didactice, se vor organiza cu elevii în școli, la casele pionierilor etc., variate acțiuni e- ducative pe tema economiei, diferențiate ca gen și conținut In funcție de vîrsta elevilor.Sărbătoare anuală, .„Săptămîna economiei", constituie un prilej deosebit de sporire a numărului cetățenilor vîrstnici sau tineri de Ia orașe si sate care devin noi și statornici prieteni ai economiei și chibzuinței, convinși fiind că prin aceasta fac un act în egală măsură de utilitate personală, cit și generală.
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI 
NICOLAECEAUSESCU IN BELGIA

(Urmare din pag. I)filul și activitatea întreprinderii. Acest important obiectiv, intrat în funcțiune în anul 1964, a cunoscut, ulterior, mai multe etape de dezvoltare, numărîn- du-se astăzi printre cele mai de seamă întreprinderi ale economiei belgiene. Aici se produc zilnic circa 500 de tone de pastă chimică, care se folosește la fabricarea hîrtiei de tipărit. Materia primă întrebuințată este lemnul de foioase, respectiv deșeurile de fag, carpen, mesteacăn și stejar, care nu-șl găsesc întrebuințare în producția de cherestea. Este vorba, a- șadar, de folosirea ingenioasă, cu eficiență ridicată, a resurselor forestiere. „Ea Cellulose des Ardennes* realizează 80 la sută din producția națională de pastă chimică.Președintele Nicolae Ceaușescu vizitează, în continuare, eîteva sectoare de bază ale întreprinderii. Totul poartă pecetea hărniciei, sobrietății și exigenței în muncă, factori de seamă, care, împreună cu nivelul tehnic și organizarea producției, stau la baza rezultatelor obținute.în citeva locuri de muncă. în semn de stimă și prețuire, am întîlnit portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de tricolorul românesc.în secțiile prin care se trece, este urmărit cu atenție procesul tehnologic, în mare parte mecanizat și automatizat.Șeful statului român se întreține cordial cu specialiștii, se oprește în fața unor utilaje și agregate, interesîndu-se de performanțele lor tehnice, de modul lor de funcționare.Afllnd că, în cadrul Întreprinderii, există cea mai mare stație de tratare a apelor reziduale din Europa, președintele Nicolae Ceaușescu își exprimă dorința de a o vizita.La plecare, șeful statului român semnează în Cartea de onoare șl își ia un călduros rămas bun de la gazde.Populația orașului Arlon — cunoscut centru economic și cultural al Belgiei — a primit, la rîndul ei, cu caldă ospitalitate pe șeful statului român.Sosirea în marea piață a orașului, purtînd numele regelui Leopold, a coloanei oficiale de âhașinl este salutată cu gesturi prietenești, de cordialitate și prețuire.în întîmpinarea președintelui Nicolae Ceaușescu au venit oficialitățile locale. O gardă militară prezintă onorul. Se trag salve de tun.Șeful statului român este invitat la Palatul provincial din Arlon, unde are loc un dejun oferit în onoarea sa de guvernatorul M. Brasseur.în toastul rostit cu acest prilej, guvernatorul provinciei a spus : Ieri seară, in Palatul din Bruxelles, în fața reprezentanților statului și în atmosfera de solemnitate a unui mare dineu oficial, Maiestatea Sa Regele v-a mărturisit cit este de fericit să primească in Belgia pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și pe doamna Ceaușescu.La rindul meu, Excelență, în- 

tr-un cadru mai modest, fără îndoială, dar cu sentimente nu mai puțin prietenești, am deosebita onoare de a vă primi, astăzi, în provincia Luxemburg și de a avea posibilitatea să vă urez cu respect atît dumneavoastră, cit și soției dumneavoastră cel mai cordial bun venit. Sînt fericit să salut, de asemenea, toate personalitățile care vă însoțesc și, în mod special, pe Alteța Sa Regală Prințul Albert, a cărui prezență, a- lături de dv. în cursul călătoriei, indică înalta sa stimă pentru dumneavoastră.Trebuie să vă mărturisesc, Excelență, că țara dumneavoastră este în mod deosebit apropiată inimii mele — nu numai pentru că este o țară frumoasă, ci, mai ales, pentru că, a- tunci cind eram ministru al comerțului exterior, am avut prilejul de a stabili cu România raporturi foarte strinse și de a semna la București acorduri comerciale extrem de importante pentru țările noastre.Permiteți-mî să vă spun că amintirea pe care o păstrez din scurta mea vizită la dumneavoastră nu poate să se șteargă. România, ca și provincia noastră, de altfel, este nu numai un minunat loc al vacanțelor, ci și un loc al muncii, al perseverenței. Țările noastre cunosc o dezvoltare economică accelerată, care le deschide cele mai încurajante perspective.Cu cea mai mare plăcere, ridic paharul pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea Republicii Socialiste România.Răspunzînd, președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a spus :Este o deosebită plăcere pentru mine, pentru soția mea, pentru colaboratorii care mă însoțesc, că, in cadrul vizitei scurte pe care o facem in Belgia, am putut să ne întilnim cu dumneavoastră, să cunoaștem unele din preocupările dumneavoastră și ale populației din această parte a Belgiei.Așa cum am menționat și ieri seară, relațiile dintre România și Belgia au o tradiție îndelungată. In ultimii ani, ele cunosc o evoluție ascendentă, sînt deosebit de amicale și există perspective bune pentru dezvoltarea lor’în viitor.Mi-au făcut o deosebită plăcere cele văzute la uzina pe care am vizitat-o. Am avut unele convorbiri privind cooperarea și in acest domeniu, al celulozei, și, desigur, al unei celuloze de o calitate bună. După cum vedeți, și noi sintem preocupați să producem lucruri de bună calitate, cu care să putem concura, cel puțin de la egal la egal, alte produse similare. Subliniez a- ceasta pentru că dorim să dezvoltăm o cooperare largă cu multe întreprinderi dia Belgia și avem in vedere ca această cooperare s-o așezăm pe baza cuceririlor moderne ale științei și tehnicii. Și ceea ce vom reuși să producem împreună să poată concura orice alt produs similar de pe piața mondială. In acest fel. și noi și dumneavoastră rom avea posibilitatea să realizăm beneficii corespunzătoare. După cum vedeți, ne interesează și benefi

ciile ! Deci, dorim cu dumneavoastră o cooperare care să a- sigure beneficii pentru ambele părți și atunci va G o cooperare bună și prietenia se va dezvolta și mai bine.Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ați exprimat aici, domnule guvernator, la adresa țării mele, a colaborării dintre popoarele noastre, pentru acest dejua plăcut, pentru primirea căJduzoad care mi s-a făcut tot timpul șâ să-mi exprim speranța că și întreprinderile, oamenii de afaceri din provincia dumneavoastră vor participa la dezvokazna colaborării cu intrepriaderi corespunzătoare din România, că dumneavoastră, care ați avut un rol activ cu ctțiva ani in urmă in dezvoltarea colaborării economice cu România. a veți stimula in comtmonre. Ciad veți veni in România. veți putea constata progresele realizate față de perioada in caro ați fost in țara noastră.In acest spirit, vă rog să-mi permiteți să ridic paharul pentru dezvoltarea relații lor bune de colaborare dintre țările noastre, in sănătatea dumneavoastră. domnule guvernator, și • doamnei, a AMegei Sale I (Aolauze).In sănătatea dumneavoastră, a tuturor! (Aptanaeț.Programul vizite; a rot cuprins un cuncscuî centru ecc- nomic al Belgiei, orarul Charleroi.Intfcnpinfctd pe șeful statului român, guvernatorul prortadei Hainaut, E. Vaes. si ;h=ar£ orașului Charlervi. CL Hubauv. adresează înaltului oaspete cuvinte cordiale de bun venit. O gardă militară pre—-.ui tpxruLStat, ceilalți oaspeți -;u. k- vizitează apoi cursese: prindere Atelierele strucții electrice : nelie, In apropiere roi. cea mai import tate belgiană spec construcția de mater electronic, nuclear si ~eca: care reunește circa 2» de uzi însoțiți de președ siliului de admir:-, treprinderii. Andre oaspeții rcmânl vizitează -f- multe secții, dotate es instalații de înaltă tehnicitate. între care și cn struni Uzat ia F.M.UA Gazdele info:unitate industrială Intrețsee relații de colaborare cu - ——- roase uzine din România.La sfîrșitul vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu are, în biroul conducerii întreprinderii, o discuție cu membru! Consiliului de ad-rv-isr-aș;» eu specialiști.Expmnindu-jn eu această ocazie, bucuria de a f** 1 snzrta setului statului rnmâ-i presed-LPeip Consiliului de admmisuane. ANDRE DVBUISSOX. a spus : A- luhci ciad a fast aanțaxă ia Beă- gia Tints șefalai stasulm roerâa. tați ees care, ca ți aai. ratibs rează cu iutrepriaceri dia frumoasa d numea toast ră țară, s-au bucurat de prilejul de a putea să-și maaifesie. ia amd pufefic. simpatia si admirația lor faxâ de președintele Cmrifiului de Scai al Republicii SmiaHsae ~lir~ Siat fericit de a fi aici interpretul întregului pri nail al hm fiei. ai caurilîufm de idmiaiiiri
raurideriție pe care a nutrimRefer;rodnică cu Rnrră- a pe r*'-**1 eto- nocnic. rortcrarsu a arătat Aae- fi erele de lamrtrui ții eăevcriee dm Charleroi au participai la realizarea rambiaitelee de la Tr. Măgurele s> Czaăava. Permaaă. a adăugat ei. ia cursul mai mad-
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DINEU OFERIT DE GUVERNUL BELGIAN
TOASTUL TOASTUL

PRIMULUI MINISTRU 
GASTON EYSKENS

PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte,Doamnă Ceaușescu,Doamnelor și domnilor,
După ce am avut prilejul 

de a primi, in urmă cu trei 
ani, pe primul ministru, dom
nul Maurer, am onoarea de a 
vă intîlni, astăseară, pe dum
neavoastră. Sarcina mea nu
este dificilă, căci dumneavoas
tră ați putut constata, pe 
parcursul întregii zile, simpa
tia ți respectul pe care popu
lația belgiană vi le poartă, ați 
avut posibilitatea, de aseme
nea, de a constata caracterul 
eoneret al relațiilor de coope
rare dintre cele două state ale 
noastre. Aceste fapte vă vor 
imprrimui. fără îndoială, mai 
mult derit simplele cuvinte.

Cmivurbirile noastre politice 
■e-au permis să precizăm do
nata Belgiei de a-ți aduce 
ruurribația sa pe planul mo- 
deruixârK Bumipiri. Domeni-
■e in
ch m le pm eeumera. căci la 
fiecare iutibrire. se cuaereti-

arrnir. mmcacr m aaBârn «■ 
pm *'u i uaN ees"om pcuricr.
casbmtw pi a na m i «or pe-- 
maaAMi ie fmnâr ât aie io- 
ud pei.hioi ioei aCăroIt dedtcaa vinari. ariad ea trtă; România P Ae-sn — ponen ai destinde
ri h Europa" p „Domnul Cmapmcu Geeare noțiune tre- ai mod ârepfui de a hotărî ia med 'ioer asupra toartei taie*. Zmrad de expresie liberală „'-s De—vere Heu-s* publică pe pnma pagmd un amplu comen- 
îstu. ct care rpime: „Este ade- 
-.ărx: ci ăsta prefedintelui ro- muv bi Beișsa are o mare im- 

pe pian politic fi eco- 
no^tc. iar subiectele tn discu- 
-jt lint tenoase'. Marele coti- 

fășura continuu. Această do
rință se întemeiază, în egală 
măsură, pe convingerea că stă 
în putința noastră, ca, printr-o 
intensificare neîncetată a ra
porturilor între Est și Vest, să 
găsim cheia destinderii du
rabile.

Vreau să ridic paharul pen
tru dezvoltarea continuă a 
bunelor noastre relații, dom
nule președinte, salutind pre
zența dumneavoastră aici ca o 
consacrare a dezvoltării rapi
de a relațiilor bilaterale și ca 
o chezășie a extinderii lor și 
mal mult în viitor.

Vreau. în același timp, să 
salut prezența, alături de 
dumneavoastră, a doamnei 
Ceaușescu, a cărei activitate 
personală și devotament pen
tru dezvoltarea țării dumnea
voastră ne sînt binecunoscute 
și nn găsim cuvinte să ne 
exprimăm bucuria pentru pre
zența domniei sale la Bruxel
les.

Vă invit să ridicați pahare
le. domnilor și doamnelor, in 
țănătatea domnului președinte 
al Consiliului de Stat al Re- 
publieii Socialiste România și 
a doamnei Ceaușescu, pentru 
fericirea și prosperitatea po
porului român, pentru viitorul 
prieteniei belgiano-române!

i»en flamand Jiet Laatste Ni- 
emcs* publică articolul intitulat 
^Prejedmtele Ceauțeecu oaspete
le piri noastre', în care relevă 
bursele rar-orturi româno-belgie- 
ne pe plan politic fi economic. 
Articole cu eorăinut asemănător 
msereaxi ți oarele „Gazet can 
Antscerpen', Jj> Cite“. ,J)e Stan- 
daerd“, „Volksgazet", „Journal 
ce Chcrieroi', care evidențiază 
semruricafia majoră a vizitei pre- 
țedi'.te’.ui Consiliului de Stat al 
României nu numai pe planul 
relațiilor bilaterale, dar și al 
vieții internaționale în ansamblu.

In emisiunile radiofonice din 
tot cursul zilei de astăzi au fost 
difuzate știri și reportaje despre 
acțiunile înscrise pe agenda vizi
tei, comentarii în legătură cu po
litica externă și internă, promo
vată cu consecvență de guver
nul României socialiste. A fost

Domnule prim-ministru, 
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,
Ne aflăm de două zile în 

frumoasa dumneavoastră ța
ră. Am vizitat astăzi o parte 
pitorească a Belgiei, două în
treprinderi, ne-am întîlnit cu 
mulți cetățeni, cu conducători 
locali și, desigur, cu conducă
torii întreprinderilor, cu oa
meni de afaceri.

într-adevăr, așa cum a 
menționat domnul prim-mi
nistru, am constatat peste tot 
dorința de a dezvolta relațiile 
dintre țările noastre. De alt
fel, am întîlnit mulți condu
cători de întreprinderi și ai 
administrației locale care au 
vizitat România, unii chiar 
recent. Pot să afirm că rela
țiile care se dezvoltă între 
România și Belgia sînt relații 
între două popoare dornice să 
obțină un progres economic și 
social, ridicarea bunăstării, și, 
totodată, să trăiască in pace, 
să contribuie la făurirea unei 
lumi mai bune-

Convorbirile pe care le-am 
avut asupra unor probleme 
politice, asupra colaborării 
țărilor noastre în scopul în
făptuirii securității europene

difuzată o emisiune specială de
dicată țării noastre, în care s-a 
făcut o prezentare generală a 
României, subliniindu-se îndeo
sebi dezvoltarea impetuoasă a 
economiei românești în ultimii 20 
de ani. Toate emisiunile posturi
lor de radio au fost însoțite de 
programe de muzică românească.

Emisiunea de seară a tele
jurnalului a prezentat telespecta
torilor belgieni reportaje filmate 
din timpul vizitei, însoțite de 
imagini ale celor mai ■ mari 
obiective industriale, precum și 
o hartă economică a țării. In 
cadrul emisiunii au fost subli
niate în mod deosebit principiile 
politicii. externe a României.

AUREL DUMITRESCU 

și a unei păci trainice pentru 
toate popoarele, au evidențiat 
că în această direcție există 
multe convergențe între țările 
noastre, precum și dorința ea 
și in viitor să realizăm o cola
borare activă în împlinirea nă
zuințelor de pace și prosperi
tate ale popoarelor noastre, ale 
popoarelor europene, ale po
poarelor lumii.

Știm că în lume sînt încă 
multe probleme de soluționat. 
Din păcate, flăcările războiu
lui mai ard in diferite părți 
ale lumii. Mai mult ca oricînd 
se impune ca toate popoarele, 
mai cu seamă popoarele mici 
și mijlocii, care au fost întot
deauna primele victime ale po
liticii de forță și dictat, să facă 
totul pentru a contribui la 
cursul de destindere, la ridi
carea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața inter
națională, in problemele de* 
zarmării și cooperării pașnice 
între popoare. In acest spirit, 
sper ca discuțiile noastre, vi
zita pe care o facem in țara 
dumneavoastră să contribuie la 
o colaborare mai strinsă între 
popoarele român și belgian.

Nu doresc să mă refer la 
relațiilor economice. Ele se 
dezvoltă bine- și sper că vizita 
și convorbirile pe care le vom 
avea în continuare vor eviden
ția noi posibilități de coope
rare economică, tehnico-știin- 
țifică, culturală, de lărgire a 
schimburilor în toate dome
niile de activitate. De altfel, 
lumea spre care ne îndreptăm 
trebuie să fie o lume în care 
popoarele să facă schimburi 
largi in toate domeniile de 
activitate. Numai așa sînt po
sibile o pace trainică și o coo
perare între toate popoarele.

Deci, am convingerea că Ro
mânia și Belgia vor putea să 
ofere și. în acest sens un exem
plu de relații între două state 
cu orînduiri sociale diferite, 
dar dornice să trăiască în 
prietenie, să contribuie la pace 
și colaborare.

Ridic acest pahar pentru un 
viitor fericit al relațiilor de 
cooperare dintre țările noastre, 
pentru prosperitatea celor 
două popoare, în sănătatea 
domnului prim-ministru, a 
doamnei, în sănătatea dum
neavoastră, a tuturor!

z
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CRONICA LITERARĂ
ION GHEORGHE:

POEMEApărut de curînd în colecția Cele mai frumoase poezii a edi- turei Albatros volumul selectiv de poeme al lui Ion Gheorghe invită la o nouă lectură a acestui autor singular în lirica actuală și reușește să sublinieze principalele linii de forță ale u- nui demers artistic ce se dorește mai întîi de toate o mărturie a istoriei, un apel la conștiința politică a omului. O primă constatare ce se poate face cu privire la structura cărții și, implicit, a gîndirii estetice a lui Ion Gheorghe, este aceea care s-ar referi la unitatea ei de ton și viziune, deși recunoaștem aici poeme scrise la mari diferențe în timp și din volume care la apariția lor păreau că se neagă succesiv unele pe altele cum ar fi : Cariatida, Nopți cu lună pe Oceanul Atlantic, Zoosofia, Cavalerul trac, Vine iarba, Mai mult ca plînsul. Aceasta este, desigur, un prim semn că ne aflăm în prezența unei personalități artistice constituite, care-și este fidelă sieși, desigur nu întotdeauna conform adagiului, perseverarea în urmărirea unui scop îi conferă acestuia din urmă și prestigiul a- devărului.Așadar, se poate spune că prezenta carte de Poeme ne relevă o imagine coerentă despre universul liric al lui Ion Gheorghe, despre drumul în orânduirea ideilor, pe care a mers acest poet, despre mijloacele în orânduirea plastică, de care s-a folosit el pe acest drum. Căci, deși unii esteți subțiri, dar încă imaturi, ar putea să ridice nedumeriți din u- merî, a discuta despre scopul, despre finalitatea programatică a poeziei lui Ion Gheorghe este imperios necesar întru determinarea specificului ei, întru descifrarea tonului particular, care o animă și o singularizează în peisajul destul de variat al liricii actuale. •Ca să exprimăm scurt, vom spune că genul proxim în care se mișcă poezia lui Ion Gheorghe este istoricul, iar diferența ei specifică este politicul. Reiterarea propusă de Ion Gheorghe pe teritoriul istoriei, indiferent că se referă la o istorie prezentă (ca în Cariatida, Vine iarba etc.) sau la alta deja intrată în legendă (ca în Cavalerul frac etc.) își vor găsi mereu scopul într-o opțiune politică nu numai fermă, dar și cu puterea de a se exprima în acești termeni. Unitatea de viziune, ca să spunem așa, a poeziei lui Ion Gheorghe vine deci din contemplarea activă (observarea cu program) a istoriei, înfățișările deosebite pe care le iau oamenii sub vremi sau peste vremi și povestirea acestora de către un cronicar ce participă la ele, are adică o opțiune, conștiința lui este angajată pe o anumită direcție a desfășurării evenimentelor. Adecvarea stilistică la o astfel de viziune (facem o diferență doar convențională între viziune și stil din necesitățile e- vidente ale demonstrației) se realizează în mod natural pe coordonatele epicului.în această privință mai trebuie să facem o observație în a- fara căreia poezia lui Ion Gheorghe ar fi frustată de o înțelegere mai cuprinzătoare. Astfel, avîn- du-și sursa într-o întâmplare, un eveniment din istoria reală sau legendară, poemele lui Ion Gheorghe încearcă să păstreze totuși aceeași înălțime a tonului, rostirea discursului trebuie să fie u- nitară, organică, nu o adițiune de propoziții incongruente ce se destramă la sfîrșitul lecturii. In

Colecția fraților Arămescu
Prin hotărlrea Consiliului Culturii și Educației Socialiste din România, în colaborare cu Comitetul județean de cultură și educație socialistă Galați, opera artistică a fraților Constantin (Ticu) Arămescu și Georgeta Arămescu Anderson donată Muzeului de artă românească modernă și contemporană din Galați sub forma unei colecții judicios selectată își găsește astăzi în țară și nu altundeva un loc bine meritat..De curînd apărută în librării, monografia „Frații Arămescu" (Ed. Meridiane) semnată de veșnic entuziastul și azi regretatul critic Petru Comarnescu, vine parcă să sublinieze o dată în plus valoarea acestui eveniment. Adevărați emisari ai simțirii românești, opera lor recla- mîndu-și drept sursă tradiția specifică a spiritualității noastre. frații Arămescu „au ajuns reprezentativi în cuprinsul artei americane — notează P. Comarnescu — prin sintezele în care au înglobat tradițiile românești cu tendințele moderniste ale noii ambianțe". Și totuși, cine este Constantin (Ticu) Arămescu, și către ce se îndreaptă demersul său artistic ? Ne răspunde sora sa. pictorița Georgeta Arămescu Anderson.O dată ajuns în America, Ticu Arămescu, fratele meu, în paralel cu interesul ce-1 manifesta pentru tehnică și știință va răspunde chemărilor și aptitudinilor sale artistice de care devine, acum Ia maturitate pe deplin conștient. Această schimbare în viața fratelui meu am considerat-o, și cred că nu greșesc, un semn al unei legături nevăzute cu țara, semnul unei nostalgii. Deși era un om de o 

această perspectivă a desființării hotarelor dintre profan și sacru, miturile coboară pe pămînt, se umanizează, iar oamenii se înalță în legendă, adică, într-o măsură, se zeifică. Din prima categorie ar face parte Cavalerul trac unde personajul legendar Mani- mazos, cu toate isprăvile lui minunate, nu este departe de condiția omului, iar din a doua putem exemplifica prin Balada țăranului tânăr (și aproape de oriunde) pe care o vom analiza succint în calitate de mostră.Acest poem epic vorbește despre un tînăr țăran comunist căzut în încleștările luptei de clasă de după preluarea puterii, un subiect asemănător cu cel din Lazăr de la Rusca. Dar iată cadrul de legendă în care rapsodul își instrună lira : „El a cîntat la sărbătoarea despărțirii / cînd tînăra împărăteasă, căprioară de argint / văzută-n codru, urmărită și ajunsă / fusese odată împăra

tului cel tînăr / și-acum se despletea ca salcia, de plîns. A mai cîntat și o vîrstă a arcașului / din care au zburat, vuind săgeți de aur / atît de iute-n cît frunzișul clătinat de vuiet / a ars misterios până la țintă / și-a- colo-n capătul acelui dram de foc / s-a arătat deodată casa nouă.“. Dacă în aceste versuri maiestuoase poate fi presimțită și bolta înstelată, dar și furtuna, cităm un alt fragment al eposului unde tratarea istorică a temei sugerează și pe Doja, pe Horia Cloșca și Crișan, dar și trecutul recent al cuceririi puterii politice de către proletariatul revo
luționar : ..Pășnnea se-ntiadea ea 
o arenă de granit din loc a loc 
oprită de lespezi în ruină și ei 
își amintea că parcă mai urcate 
pe punțile acestui eșafod de 
două ori l-au zdramicat pe roa
tă ' și parcă-*i amintește același 
vînt / Ia care se rugase și mai 
înainte ' să-i stingă tronul reșo-n 
care l-au înscăunat de teamă 
că știa să lupte ca țăranii lui / 
De ce să H se-arate-nspăimintat 
I acum, când toți ai lai cunosc 
puterea / și li se-aud victorioase 
carele de luptă / in văile de unde l-am răpit”. în aceste versuri răsună coarda de bronz a luptătorului, a rapsodului care vorbește cu glasul puternic al celor mulți.Fără să fie o poezie rurală, d doar trăgindu-și sevele din matricea stilistică a satului ca factor păstrător de cultură eposul lui Ion Gheorghe se impune în lirica actuală nu prin invenții formale, nu prin artificii ușor epatante, cît prin sinceritatea dăruirii sale, prin angajarea totală a unui destin in istoria vie a celor pe care îi cântă.

DAN LAURENȚIU

profundă seriozitate posedind o vastă cultură umanistă, lucru ce l-a făcut întotdeauna să ocolească ce i se părea superficial. Ticu era înzestrat cu un deosebit simț al umorului și al autoironiei. Sculpturile sale catalogate de „Le nouveau dictio- nnaire de la sculpture moderne 1970“ (Hazan — Paris) drept „e- lectronice" sînt un fel de „haz de necaz", o ironie la adresa tehnicismului exacerbat al A- mericii și totodată la adresa Iui. căci spuneam, el însuși era tehnician electronist și autorul unei teze de doctorat intitulată „Puterea persuasivă a televiziunii" actualmente în studiu la laboratorul român de marketing. Sculptura în lemn din ultima sa perioadă de creație este însă reflexul altor ritmuri mai puțin cunoscute americanilor. Sculpturile în lemn învăluite parcă de un poetic mister, îmi Par cele mai autentice integrări într-un ritm și într-un univers de forme ce numai nouă românilor ne este specific. In acest sens opera din ultima sa perioadă este rodul unei suferințe creatoare, al suferinței unui înstrăinat.Cînd am părăsit America, în- dreptîndu-mă spre București cu întreaga colecție, în „New York Times" a apărut un articol intitulat sugestiv : „Arta a doi români se întoarce acasă, la Dunăre". Bolnav, Ticu se întreba ; Ce-ar fi să iau sculpturile și să mă duc în România ? Crezi că m-or înțelege ? Petre Comarnescu, ca și Ticu, și-a exprimat dorința de a vedea opera fraților Arămescu în România. De altfel aprecierea Ce ne-a fost acordată cu ocazia expoziției de la Ateneu în 1968

ANA BARBU:
„NISIPURI4

(Editura Eminescu)

Volumul Anei Barbu. „Nisipuri", ar putea fi inclus categoriei, generoasă In ultimul timp prin forța lucrurilor, de proză poetică. Limbajul metaforic și absența (mai exact inconsistența) epicului o recomandă. Dar. o carte în care intențiile analitice și apetența pentru filozofare tind să ..nuanțeze" și „înnobileze" formula. De fapt ne aflăm in fața unui fel de jurnal ce implică destinul a patru personaje : Petra (naratoarea) soțul ei, Toma Hurmuz, bărbat de o primejdioasă frumusețe („zeu cu chipul multiplicat in statui", .„..cu pielea nepermis de netedă și albă* etc. etc.), cult, elegant, cu atitudini și gesturi seniorale. melancolic și malițios, tandru și dezabuzat. Rol, vărul soțului, un rinâr subvenționat de către mătusi- in scopul terminării studiilor universitare, de o prezumtivă debilitate, teribil si infatuat, o- braznic ca orice adolescent ce a depășit cam greu criza jxjber-
la xfirrit Aata. loooânjca ca =a- 
țură vâoăeszâ F rât: masă, de o 
frumusețe ce «trage șc reS1 
ptnge — ecală născră. Matern 
țuraaluțtr e furmzată tocmai 
de ..istoria" destrămării acestor euptari. Istoria fiind. firește, un cuvânt cam pretențios. De fapt, 
motivația acestor destrămări, motivație exclusiv biologică. Toma Hurmuz,. ar întruchipa astfel principiul sterilității, al inapetenței față de lumea exterioară ți a „inapetenței față de sine însuși", ce împiedică fatal și irevocabil „unirea" (el este „un ins ametabolic, asemeni a- celor elemente chimice a căror noblețe ignoră valența"), în timp ce Anta ar reuni printr-o înzestrare abuzivă de către natură, ambele principii (să zicem ale concavâtății și convexității), principii ce o fac să oscileze ambiguu intre Petra și Toma. pentru a se retranșa apoi definitiv in solitudinea unei mulțumiri și admirații narcisiace, (la nivel „celular" șl „metafizic") prin împăcarea contrariilor. Anta, „minunata alcătuire” a regnului și a speciei ce îmbină perfect impulsurile contrarii, ar întruchipa aspirația de totdeauna a metamorfozelor și devenirilor naturale (!). Astfel privite. despărțirile apar ca _ac’.e justițiare", ca niște „corijări* ale Împerecherilor for- tuite intre „principii*. Jos însă.

constituise deja un prim imbold. Era deci momentul să acționez. Am fost deosebit de impresionată de promptitudinea cu care Consiliu] pentru cultură și artă română și Comitetul județean de cultură și educație socialistă Galați au știut să răspundă. Hotărlrea lor de a deschide o sală permanentă „Arămescu" ta muzeul din Galați s-a asociat în mod admirabil actului de donație și totodată de pietate pe care l-am întreprins".Faptul că orașul Galați posedă un Muzeu de artă românească modernă a fost oare o rațiune suficientă a alegerii dumneavoastră ?„Era mai firesc de vreme ce Ticu și cu mine sîntem gălățeni — copiii profesorului Gh. D. Arămescu, fost director al Liceului „V. Alecsandri" și membru fondator al Asociației „V. A. Urechia". Profesor, el s-a străduit din răsputeri să ne insufle iubire de țară și de arta românească. Acum, din nou printre români, simt nevoia mereu să-mi exprim sentimentele de gratitudine și de fericire pentru că am reușit să realizez această „întoarcere a- casă" nu numai pentru memoria fratelui meu și respectarea dorinței sale, dar și pentru satisfacția de a mă vedea reprezentată încă o dată cu el, așa cum am fost întotdeauna atît în America cît și în alte părți ale lumii. Am dorit, și iată dorința îmi este împlinită, să răminem FRAȚII ARA- MESCU".Interviu realizat de :
ANDREI PALEOLOG

la nivelul omenescului banal ți cotidian, eroina suferă, ca orice femeie refuzată, consumindu-și erotismul estetic. Se dedă cu o sinceritate dezarmantă plăcerii de a analiza tot ceea ce i se în- tîmplă zilnic la nivel epidermic. Astfel atingerea oricărui obiect devine prilej de naradisia-ă voluptate („atingea cu tă’.niie goale mozaicul rece, descoc-*- rind voluptăți r.erncercate". călătoria și atingerea trupurilor a- sudate în autobuz o fascinează și o face să exclame : „O ! iată ce delicii îți putea procura simpla ieșire din casă"}. Ca să nu mai vorbim de ..bucuriile* negrăite ale dușului (..apa rece lovea trupul ți-I încălzea si de aici veselia celulei^. Resemnarea Petrei este o ..resemnare activă”, ca să folosim termenii prozei. Ea trăiește -intens", cu ..simțurile la pindă*. existența sa (altfel petrecută tntr-o abulică ți balcanică lene) reda cinau-se la un șir de „fabuloase” aventuri aie proțmjoe inhibiții și excitații. Ir. viziunea sa materia ar.organ.ci aspiră către viată („vâlcelele ciut pline de făgăduințe". . ntripd e excitat*, „pudori îr. efabiie acoperă nuditatea peisajului*. Un adîncul mării Eros rimes Ieste forme" etc, etc). în timp ce viața superior organizată, narai să zicem, dorește o cufundare in natură. o uitare a -trupului si a trufiei de exemplar -jmc*. are ambiția de a devem. fie si temporar, moluscă. Tot ceea ce spur em ar pitea naște dutri. Vrem st _■—•-***" Nu ne aflăm ta fața unei cărți licențioase, ci. <Mpd unele aparente, antUl- re-.țicasă ’ Un personaj feminin de exemplu găseste „consoanele obscene*, frumusețea unei piersici o face să roșească, să fie sfioasă, dragostea devine un „act estetic prin excelență" ș.a.m.d. E numai o literatură decentă de budoar, înnobilată de chinuitoare Întrebări filozofice („ce se petrece oare la nivelul celulei ?“), de strălucite și aforistice răspunsuri („dragostea e făcută pentru egali"), o literatură de soiul însemnărilor de internat îmbogățită acum de lecturi pripite, de descoperirea că plăcerile se numesc hedonism, iar durerile, adesea pricinuite .sieși, masochism (firește, de extracție giae-iană). „Cuvintele o dată rostite, susține autoarea prin intermediul eroinei, sînt la fel de vii ca ființele"... Oare ? Dacă în rostire descoperă o plăcere egală cu aceea de a-ți încălța pantoful de ce acordă atunci a- tita atenție rostirii lor tipografice ? De ce nu se rezumă, ca să fabulăm.în spiritul cărții Ia a atinge formele de o rotunjime perfectă, pitagoreică a barelor autobuzelor, la a pipăi muchiile ascete ale cutiilor de chibrituri, la a resfira la infinit nisipul printre degete, cum face un personaj, sfidînd ca orice hedonist autentic gloria, în speță, gloria literară ? De ce ne po-- vestește atîtea minunate senzații, pe atîta amar de pagini, cînd s-ar putea scrie romane fluviu numai despre actul îngurgitării de pildă, și In general despre miracolul acesta continuu care este trupul nostru ?
ELENA BAL AM ACI:
CASA DINT1I

— Poeme
(Editura Eminescu)

Versurile Elenei Balamacl stau sub zodia unei reci și banale corectitudini. Lecturi îndelungate i-au format și Întreținut probabil un gust pentru poezie, și o dată cu el, apetența pentru exercițiul poetic. „Stările" poetice sînt vagi și comune, întunecate adesea de descriptivism : versul poartă vizibil pecetea trudei. Răsar, e drept, pe alocuri imagini și versuri hrănite de un real fior liric, dar „strălucirea" lor e dublată compensatoriu de magma amorfă și cenușie care le înconjoară. Autoarea âre vocația notației, a „inscripției" (să zicem tip-caiet-de-amintiri- sau-album), în general a rostirii lirice de -scurtă respirație, „Pastelurile" în ciuda desuetudinii lor, a observației mărunte cu care un spirit citadin descoperă „amuzat" natura, conțin cîteva strofe notabile. („înserare la Dunăre", „Arșița", „Instantaneu", „în Deltă"). Ceea ce le susține, îți dai seama Ia o’re- citire atentă, nu este, comunicarea directă cu „obiectul", ci tot experiența livrescă, în spe

ță jocul cu pictografia japoneză. Odată părăsite, o dată „uitate* convențiile culturii, rezultatul devine penibil : „Soarele joacă hore peste tot. / Neagrâ-n vârcolacii ei de vrejuri / Vița s-a pornit să plîngă. ' Mugurii speriați pe ramuri / își zvonesc de-o grijă grea*, (.„Aprilie*). O reține deocamdată miracolul harului poetic descoperit, impulsurile unui ..dor de ducă* pe care 11 identifică sigur cu semnele poeziei : .Nou călător, Cu har de vraci Din nostalgii creștea în mine*. / CNoo călător"). Pereții camerei r.u mai rabdă să-i străbată cu ritmuri, surghiunind-o, în complicitate cu ușa, „Orfanâ*,/Pe o treaptă roasă în noapte*, unde „caicul lunii" o așteaptă pregătit pentru mirifice și singulare călătorii (.„Antagonism"). In altă poezie, ..Rătăcesc", hoinăreala ce-1 prilejuiește o prozaică descriere a străzilor și orașului, drumul ce-o-conduce spre munte, „piscul aprig" al acesteia îi dau de veste (îi dau revelația T) ci „nu are graniță până la ier". în aceeași notă vrrâește, tntr-o polemică retorică naivă despre o „temniță prea strimtă*, implorîr.d „să i se «lobozească drumul" căci „singurătatea nu-1 este pustie* (firește îi râm ine doar poezia I Se înțelege, descoperirea lumii interioare. a propriei vocații și a propriului misionarism pot const:‘ui .„materia* poeziei. Numai că există fel de fel de „descoperiri" ți „uimiri*. De aceea „Casa Dinții* ne anare mai pa țin ca o „construcție" durabilă și mai mult ca un proiect, care amlnat un timp, ar fi servit însăși poetei. Vorbim adesea de „versuri oneste", „nici mai bune nici mai rele de- cît altele". Nu vorbim însă de inconsistența lor, de imposibilitatea lor de a articula un univers poetic, de nula lor înrîurire asupra vieții literare contemporane, de ambițiile „lumești" ce ies vizibil la iveală din hăinuțele cam strimte (uneori închiriate) ale harului poetic, de numărul restrîns de cititori la care adăugăm generos prietenii, rudele, criticii și confrații. De ce oare ?
C. R. CONSTANTINESCU

ANDREI POPESCU-

(Editura Albatros)

Un debut imatur reprezintă volumul MUGURI DE FOC semnat de Andrei Popescu- Drumuri. Lipsit de experiență de viață și de vocație literară autorul face din culegerea sa de proză un inutil exercițiu de transcriere a unor stări difuze, banale indispoziții datorate crizelor de creștere. Bîntuit de obsesii erotice, personajul principal al prozelor lui Andrei Popescu-Drumuri, Adrin se confesează plictisitor insistînd asupra unor dorințe neîmplinite sau asupra nervozității alarmante care-1 cuprinde la vederea sexului frumos. Neștiind să povestească autorul încearcă o proză metaforică unde nu se găsește nici o urmă de lirism, ci doar convulsiunile unei hi- pertrofii a „eu“-ului contorsionat.Notația este adeseori puerilă, filozofia eroului trezindu-ne zîmbetul i „Ce diabolic dar al naturii e femeia !", „Fumez mult, gîndesc, nu gîndesc ? A- lerg apoi nebun cu bicicleta și nu gîndesc la nimic" sau „plîn- gea năvalnic, nu avea nici un gînd, dar era plin de ceea ce putea întîlni", etc. Pe lingă faptul că autorul nu are ce să ne spună mai gravă este constatarea Inaderenței lui la limba în care scrie. Greu de crezut că repetarea obositoare a unor cuvinte precum uitare, destin, femeie, tristețe, sini îl poate scuti pe autor de elementara obligație a comunicării cu cititorul. De cele mai multe ori, dacă nu chiar în totalitatea ei, proza lui Andrei Popescu- Drumuri este de o impudoare estetică dezarmantă, autorul nereușind — deși încearcă cu vizibil orgoliu — să fie nici liric, nici sarcastic.Bravind pe tema purității sentimentelor autorul deconspi- ră foarte repede un fel de fandoseală bine întreținută : „A ști să iubești e ca meseria care 

trebuie furată de Ia altul. întotdeauna in dragoste unul trebuie să știe mai mult" citim într-un loc.La lipsa unei vocații literare se alătură și confuzia dintre noțiunile pe care se stră- duie să ni. le invoce autorul, în rest, „recuzita" tradițională a epicei nevrotic-sentimentală : oloi, peroane, gări, lacrimi, buze reci, priviri care ard, carne care vibrează, și — mai ales — „chinuitorul" rechizitoriu al simțuri! nr în derivă : „Sîntem incapabili să fim fericiți A- dică. falsul într-una din ipostazele sale acut megalomane: actul editorial.

(Editura Junimea)

Un roman care trădează o mare ambiție de prozator „modern" ce scrie nervos, vrînd să vorbească despre multe scriind puțin, indecis între o formulă narativă tradițională și una de recentă circulație, de spectaculară discontinuitate, indecis și între alte formule, roman polițist sau text de investigație psihologică, „PIATRA ȘI ZĂPADĂ" cartea lui Corneliu Ionescu nu-i decît exemplificarea unei exasperante banalități literare.Există multă imaginație în „construcția" acestei cărți dar ea nu servește la nimic atît timp cît faptele deabia reușesc să se ridice — și aceasta doar în cîteva cazuri — la rangul de seriozitate, minor speculativă.Un tînăr ofițer, în toamna a- nulul 1944, rănit pe frontul antihitlerist capătă o permisie în timpul căreia se căsătorește. La reîntoarcerea pe front, într-o localitate în care ia masa într-un restaurant se întîl- nește cu alți doi ofițeri necu- noscuți. Unul dintre ei are vederi democrate ce trezesc nu numai antipatia dar și furia celuilalt care-] ucide aruneînd — destul de inabil după cum reiese din lectura cărții — vina pe tînărul proaspăt reîntors din concediu. Proces la Tribunalul militar și o condamnare la 20 de ani muncă silnică. Toate acestea în prima parte a romanului. în a doua aflăm despre soarta adevăratului asasin, prin jurnalul acestuia : a- dept al hitlerismului, urmărit pentru alte crime de război, devine terorist refugiat în munți alături de alte elemente dușmănoase. De asemenea, ni se oferă date despre victima erorii judiciare, care, aflat Intr-o ocnă, înnebunește lent. O sumă de date interesante, o istorie ce ar fi putut și ar fi fost bine, fără nici o îndoială, să constituie substanța unei astfel de proze. însă ce păcat că le aflăm în ceea ce se poate numi partea de „instruspecție" a romanului, pagini in care autorul nu reușește decit să înșire fraze de o stîngăcie exemplară. Eroul sculptează în piatră și „dalta se mișcă în voie și deodată apăru capul încadrat de un păr bogat, ce cădea în falduri mișcătoare. Rotunji obrajii, imprimîndu-le o prospețime transparentă, după care trecu și modelă gura, scobind întretăierea buzelor, dîndu-le carnație și voluptate. Plutea un zîm- bet cald cu răsfrîngeri de duioșie...".Vrînd să fie altceva decît este romanul „PIATRA ȘI ZĂPADĂ" exprimă și el din nou lipsa de maturitate, a unui destul de masiv grup de autori, graba de a publica în ciuda evidentei lor „modestii" literare. în ce-1 privește pe autorul romanului „Piatră șl zăpadă" o singură probă a naivității, să-i spunem așa : în romanul său apar două .„jurnale" scrise de două personaje. Nu e firească o deosebire de stil între ei, o diferențiere de limbaj ?Ca să nu mai vorbim de ridicolul atîtor fraze : „un amalgam de stări sufletești mă făcuse să-mi pierd capul" sau „am încă vii în minte, declarațiile tale fierbinți, cuvintele de jar, strălucirea ireală a ochilor tăi" etc. etc., fraze care subliniază doar o mentalitate de textier de muzică lejeră.
TUDOR STĂNESCU

CĂMINUL
CULTURAL 

într-un loc o instituție 

dinamică, în altul o 

casă aproape părăsită
Tradiția face ca ori de cite ori în discuție se află activitatea căminului cultural, legătura să fie nemijlocit făcută cu prezența în centrul ei a cadrului didactic. Sînt omiși automat ceilalți intelectuali, șl ceea ce este mai important, sînt neglijați cu prea multă ușurință adevărați! făuritori ai actului de cultură din mediul rural : colectivitatea in întregimea ei. în acest fel tșl face locul o fundamentală eroare. Plasarea masei de locuitori ai comunei în rolul simplului beneficiar și nu de participant activ In întreținerea activității culturale, bineînțeles, la nivelul disponibilităților spirituale existente, posibil a fi definite pe seama lor atente observații. Și in rezolvarea acestui aspect întrevedem rolul intelectualului, care, In condițiile societății noastre, este multilateral reprezentat. In funcție de multilaterala dezvoltare social- economică a satului românesc. Iată de ce dascălul a încetat să mai fie singurul răspunzător de existența activității la căminul cultural. E adevărat, în teorie, chiar și în organizare, lucrurile au o așezare normală. în practică însă, desfășurarea unei activități care să se bucure de unanime aprecieri, este rar în- tîlnită.Indiscutabil, în numele ace- leeași tradiții, dascălul continuă să ocupe o poziție privilegiată. Dar el iși dovedește această calitate doar acolo unde există colaborare cu toți ceilalți factori ai colectivității. Rezultatul este participarea masivă a întregii colectivități la realizarea actului de cultură, satisfacțiile fiir\d împărțite. Iată un exemplu. Echipa de dansuri a căminului cultural din satul căpîlnaș, o localitate mică in comparație cu altele din județul Arad, este recunoscută prin calitățile ei artistice pe plan național. Dovadă, cele 4 prezențe ale ei în studiourile televiziunii. Am citat doar un exemplu din multitudinea activităților recunoscute ca fiind foarte bine desfășurate în satul amintit. „Există la noi, ne spune învățătoarea Eugenia Moldovan, un sacru respect pentru tradiție. Pe tulpina unor manifestări culturale de obîrșie populară preluate și adaptate condițiilor de astăzi, au fost sădite și celelalte manifestări impuse de noua înfățișare a satului, fiindcă setea de a afla Și de a ști a omului simplu a fost întotdeauna principala sa dominantă sufletească. O conferință despre ceea ce se petrece în lume, ce este nou Intr-un domeniu sau altul al științei are la noi în permanență o maximă audientă. Alături de dascălul de odinioară au venit și ceilalți intelectuali ai satului : inginerul a- gronom și medicul, activistul de partid și organizația U.T.C.",Am nimerit în acest sat într-o zi de sîmbătă. Seara, Ia căminul cultural, ne făcea nouă Impresia, venise întregul sat. Și nu numai fiindcă era reconstituit de artiștii amatori un obicei străvechi, un fel de nuntă simbolică, desfășurată după toate canoanele, menită să exprime bucuria pentru rodnicia pămîn- tului și răsplata muncii unui an. Ci și pentru că cu acest prilej intelectualii, veritabilii lor consăteni, s-au străduit să le ofere din plin prin grafice, 

panouri, scurte filme documentare, înțelegerea că viața nouă pe care o trăiesc este transpunerea în pratică a ideilor politice ale partidului nostrâ. A fost un model de muncă cencre- tă, indiscutabil mai eficientă decît oricare altă conferință ținută în urma unei mobilizări ad-hoc. După o asemenea veritabilă lecție de ce înseamnă o activă prezență a căminului ca instituție culturală în medial rural, ne-am fi așteptat ca directoarea căminului cultural din comuan Birchiș, de care aparține din punct de vedere administrativ și satul Căpîlnaș. tovarășa Dorina Socoșan, să ne ofere un tablou cel puțin asemănător. Lăsăm la o parte dezordinea existentă în gindirea programului d» activități. La urma urmelor, corul, care și-a să — bătorit anul trecut 90 de ani de existență, numai grație unei campanii anume pornită de la nivelul Consiliului județean pentru cultură și educație socia- listă, echipa de dansuri și alte j manifestări, din urmă cu dece-j, nii, viu prezente în amintirea I localnicilor, n-au trăit fiindcă | exista un plan de activități, ci pentru că exista și aici o veritabilă tradiție despre care azi se vorbește cu o nedisimulată nostalgie. „Cadrele didactice din comuna noastră refuza să participe la activitățile căminului cultural", se justifică directoarea. O justificare, apărută ca un lait motiv pe întregul interval al discuției noastre, fn- cereînd să detaliem cauzele, cu greu ajungem să găsim o explicație unanim acceptată. „în fiecare an am izbutit să înjghebăm o echipă de dansuri, una de teatru pentru a ne prezenta la cite un concurs artistic. După aceea totul se destrăma de parcă nici n-ar fi fost". Existența altor manifestări, obligatorii să figureze în programul zilnic al unui cămin cultural, nici n-am putut-o aborda din simplul motiv că experrența de pînă a- cum ne-a dovedit că nu interesează pe nimeni". Un aspe t pe care cu greu ne vine s.l-1 credem cu atît mai mult cu cit între cele două localități, dr .r distanța este cea care le desparte. Și aceea de numai 3 km. In rest, ne-am putut da seama, nu există nici o deos - bire. Doar una fundamentali, independentă însă de oamenii locului. în timp ce la Căpîlnaș tradiția n-a cunoscut nici o clipă efectele neglijenței, dimp^- trivă, există aici o permanentă preocupare pentru cultivarea «>i încă din primele clase de școala, la Birchiș continuitatea ei a^lezată de practici nejus- tificabile. în aceste condiții ni- ?r^nr*nu ^mP^e^ica organizat a ‘-'■T.C., pe toți tinerii, să pună pe picioare activitatea de aici, să dinamizeze căminul cultural, să reia ceea ce este bun din tradiție, să ducă o muncă energică de organizare a formațiilor artistice etc. Inerția comitetului U.T.C. care n-a înțedes încă — deși e greu de crezut că are Ia dispozie, în avantajul tuturor tinerilor, un lrrX portant mijloc de educație, de instruire și de distracție trebuie curmată printr-un efort ho- tărît. în acest sens experiența celor din Căpîlnaș este mal mult decît edificatoare.
ION DANCEA
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rreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui federal Rl Republicii Austria, Domnul Dr. Honoris Causa FRANZ JONAS, următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Republicii Austria îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre, in numele Consiliului de Stat și al meu personal, cordiale felicitări, îmorenr.â cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personala, de ' pace și prosperitate poporului austriac prieten.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sala Imperiale MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR. Șah.n- șahul Iranului, următoarea telegramă :Cu prilejul aniversării Zilei de naștere a Maiestății Voast-e Imperiale — sărbătoarea națională a Iranului — vă adresei cele mai calde felicitări, Împreună cu cele mai bune urări se sănătate și fericire personală, de progres și pace poporu-ul iranian prieten.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea ra bunele relații statornicite între Republica Socialistă Rtmâr-.a și Iran vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interes— a—-celor noastre popoare, păcii și înțelegerii internațicr.a.ePreședintele Consiliului de Miniștri al Republica Soeiahrte România, ION GHEORGHE MAURER, a adresat primului ministru al Iranului, AMIR ABBAS HOVEYDA. următoarea te - ^Ziua națională a Iranului îmi oferă un plăr • pr.>: zertj. a vă adresa cele mai sincere felicitări si cele mat our.e de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de pace si .rtzres pentru poporul iranian.
SOLIDARI CU LUPTA

POPORULUI VIETNAMEZ
Mitingul tineretului din IașiIeri după-amiază la Casa de eultură a tineretului din Iași a avut loc un miting de solidaritate a tineretului ieșean cu lupta poporului și tineretului vietnamez, prilejuit de vizita pe care, la invitația C.C. al L .T.C. o întreprinde în țara noastra delegația Federației Tineretului și Studenților pentru Eliberare din Vietnamul de Sud condusă d - Tran Van An, membru al Comitetului Executiv al Federației.Mitingul tinerilor muncitori, s'udenți și-elevi din Iași la care au participat și studenți vietnamezi, aflați la studii la Iași, a f ist deschis de Leonid Gribin- cea, prim secretar al Comitetului municipal Iași al U.T.C. în numele organizației județene Iasi a U.T.C,, al tineretului din județ a luat cuvîntul Gheorghe Macovei prim secretar al Comitetului județean Iași al U.T.C. care a transmis un caid salut de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez din partea celor peste 80 000 de membri ai organizației județene a U.T.C., a întregului tineret al județului Vorbitorul a subliniat că, urmînd neabătut principiile politicii externe a partidului si statului nostru, tineretul României socialiste, sprijină cu fermitate propunerile constructive realiste, avansate de guvernul Republicii Democrate Vietnam, de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, propuneri aflate în deplină concordanță cu aspirațiile de libertate, independență națională și progres ale poporului vietnamez și Iși alătură glasul milioanelor de tineri ai lumii care cer să se pună capăt Intervenției S.U.A. în Indochina, să înceteze bombardamentele asupra R. D. Vietnam, blocarea și minarea porturilor a- cestei țări, să fie retrase grabnic trupele americane din Vietnamul de Sud.Vorbind în numele lui din întreprinderile Ion Aloanei, muncitor de fibre sintetice, satisfacția de a putea exprima și cu această ocazie glodurile și Sentimentele de admiraț’e ale tineretului ieșean față de eroicul popor al Vietnamului. „Curajul și bărbăția poporului vietnamez — a spus vorbitorul —, demonstrează că dorința de libertate și independență națională a popoarelor este de neîn- frînt. Cauza dreaptă a poporului vietnamez va triumfa" Țn cuvîntul său, studenta Eldorina Oblu, a sublinait că tineretul studios din centrul universitar Iași, are ferma convingere că întărirea continuă a prieteniei frățești și solidarității cu eroicul popor vietnamez slujește pe deplin cauzei păcii și socialismului în lume, cauză scumpă ti-

neretului român, hotărî: să militeze cu perseverență pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu organizațiile de tineret ți studențești din Vietnam.Solidaritatea elevilor ieșeni, a celor peste 2 600 de elevi a: Grupului școlar al Ministere.u: Industriei Ușoare, cu cauza Vietnamului eroic a fost exprimată de Adriana Ambrosă. elevă a acestei școli. ..V» încredințăm, a spus vorbitoarea, că aveți în tineretul României socialiste un prieten devotat, deplin solidar cu lupta voast-ă Sîntem alături de voi*.în încheiere a luat euvfajtul Huinh Ngoc Chinh, combatant de elită al armatei de eliberare din Vietnamul de Sud. In numele Federației Tineret-lui «: Studenților pentru Eliberare din Vietnamul de Sud. vorbitorul a transmis tinerilor din județul Iași ți, prin aceștia. întregului popor al patriei noastre, salutul tineretului si studenților sud-vietr.amezi, călduroase felicitări și urări de succes. Tre- cind în revistă victoriile obținute pe cîmoul de luptă de către poporul vietnamez. Htrinh Ngoc Chinh a sublinait că lupta poporului vietnamez se bucură de simpatia și sprijinul țârilor socialiste, al tuturor forțelor progresiste din lume și a mulțumit pentru sprijinul multilateral acordat de România socialistă, de Partidul Comunist Român luptei drepte a poporului vietnamez, a tuturor popoarelor Indochîne!. în taeke- iere. vorbitorul a exprimat profunda recunoștință a txsemhd ți studenților, a poporului ț*t- r.amulul de Sud fată de Pam- dul Comunist Român, față i guvernul ți poporul Uri: noa tre. ad-ucînd sincere si tăld roase mtdțamirl peatrw nul prețios acordat.
tineretu- ieșene, la Uzina și-a arătat
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Ieri, delegxțka Ferierapex tineretului și rtudențdor pentru eliberare din Vietnuxd ae Sud. condusă de Tran Van An, membru al Comitetului executiv >1 Federației, a avut o intilnire cu membrii Secretariatului Comitetului județean Iași al U.T.C. în cursul întrevederii au fort înfățișate aspecte și preocupări din activitatea celor două organizații de tineret
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rwrtarwi Im Badea se pltm- 
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Fără să-® piardă sinrele rece 
către cel mai apropiat 

post de miliție. Peste numai 
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Pasagerii care se urcaseră, 
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«e beat la volan : !
ctre tatr-un anumit punct
șoselei București — Ploiești 
este oprit de către Un echipaj 
auto al miliției. Nu ne îndoim 
că sancțiunea va fi pe măsu
ra abaterii comise.

SOVIETIC
■-m. Iz::;! din Capitala

Se revărsaseră apele...Ploile care cădeau de cîtva timp fără încetare au determinat umflarea cursurilor de apă și ale torenților. Una din tarlalele cu porumb ale C.A.P. Bodești era amenințată de inundații. Haralambie Udrea, secretarul comitetului comunal de partid a dat alarma. Deoarece cooperatorii mai vlrstnici se aflau prinși cu alte treburi, în diverse puncte de lucru, ute- ciștii și pionierii Școlii generale din localitate, s-au grăbit să intervină urgent pentru salvarea recoltei. Lucrînd ore întregi în apa și noroiul care le ajungea pînă la genunchi, tinerii au reușit să salveze circa 6.000 kg porumb. La puțin timp după aceea, apele revărsate ale Oltețului au inundat complet tarlaua. Porumbul însă se afla la adăpost !O faptă obișnuită, care umple de bucurie și mîndrie inimile părinților șl' dascălilor harnicilor elevi din Bodesti. Și, evident, nu numai ale lor.DORU MOTOC

A FOST ODATA UN POLIȚIST: 
ruieaiâ la Patna (orele 10; 12,30; 
15: 13; 20,45), Saia Palatului (ore
le 17,15; 20,15), Festival (orele 9; 
11.15. 13,30; 16; 18,30; 21).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
r-leazâ la Feroviar (orele 9; 11,15; 
U,-. 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
reie 9: 11,15; 13,30, 16; 18,15: 20,30).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA . 
rulează la Lumina 
20.30). 
HILL

NOI 
zâ la 
15.30; 
gram_ ________ ____

FUGA E SANATOASA : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;
13,45, 16; 18,15; 20,30), București
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 
16; 18,30: 21),

ANONIMUL VENEȚIAN : 
lează la Scala (orele 9; 
13.30; 16; 18,30; 21), Excelsior 
ie 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

TINERII : rulează la Capitol (o- 
rele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO- 
I ■ rulează la .Rahova (orele 
.30; 18: 20.15).
MAREA HOINĂREALA : rulea

ză la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,30), Melodia (orele 3; 
11.15;. 13,30: 16; 18,30; 20,45 Gloria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

LIUBOV 1AROVAIA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18; 20,15).

CANDIDAT LA PREȘEDIN- 
rulează la Bucegi

18; 20.30), Floreasca 
13; 20.30).

AVENTURI LĂ MAREA
GRA : rulează la Unirea 
15.30: 19).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI • rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—20,15 în continuare).

MANIA GRANDORII : rulează
la Dacia (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20.30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30. 15.45; 18; 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Flacăra (orele 9,30; 12; 
15,15: 17,45; 20,15), Vitan (orele
10.30; 13: 16,15: 21).

PROCESUL UNEI STELE 
lează la Lira (orele 15,30; 
20.15).

LOGODNA FRUMOSULUI DRA
GON : rulează la Moșilor (orele 
15.30: 17,45; 20).

CĂLĂREȚII ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17,45; 20).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45: 20).

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

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Cotroceni 
rele 15,30; 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : 
lează la Pacea (orele 15,45;
20.15) .

BINECUVÎNTAȚI ANIMALE
LE ȘI COPIII : rulează la Crîn- 
gașl (orele “

BAMBY : 
rele 16: 18; 
18; 20,15).

CREIERUL : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Flamura (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Munca (orele 15,30; 19).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Cosmos 
(orele 15,30: 17,45: 20).

CINE CÎNTA NU
DURI RELE : rulează 
rele 18,45).

AGENTUL NR. 1 :
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI î 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30: 19,30).

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

_ _ ________ (orele 18,15;
ULTIMUL TREN DIN GUN 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16).
TREI $1 ClINELE : rulea- 
Doina (orele 11,30; 13,30;
17.45: 20 — la ora 10 pro- 
de desene animate)

NEA- (orele

Rubrica realizata de ANDREI BARSAN
Teatrul de Operetă : SOARELE 

LONDREI — ora 19,30; Teatrul 
țional „I.L. Caragiale" (Sala 
media) : COANA CHIRIȚA — 
20 : (Sala Studio) : PĂRINȚII 
RIBILI — ora 20 ; Teatrul de 
medie : INTERESUL GENERAL — 
ora 20 ; Teatrul „C.I. Nottara" 
(Sala Magheru) : STANA — ora 
19,30 : (Sala Studio) : SCHIMBUL 

20 ; Teatrul Giulești : 
— ora 19,30 ; A.R.I.A. (la 
Română) : VISUL UNEI 

DE VARA — ROYAL 
COMPANY-AN-

C L E V 1 !
CU NUMAI 7 LEI —PUTETI SERVI• > UN
DEJUN GUSTOS Șl BOGAT ÎN CALORII

LA RESTAURANTELE:
— MAREA NEAGRĂ — cal. Griviței nr. 94 Tel. 13.38.08
— CARAIMAN — cal. Victoriei 116 16.23.72
— CISMIGIU — bd. Gh. Gh. Dej nr. 25 ff 15.61.70
— UNIVERSITĂȚII — bd. Republicii nr. 8 II 13.98.23
— CARUL CU BERE — str. Stravopoleos nr. 5 H 16.37.93
— RUCĂR — str. Baba Novac

complex A. 2 H 21.75.22
— MINIS — cartier Titan

complex A. 9 II 43.39.55
— DIHAM — bd. Muncii nr. 172 4! 44.22.10
— OPERA — str. Dr. Lister nr. 1 II 37.01.98
— PAJURA — str. Pajurei nr. 13 n 17.18.73
— FEROVIARUL — cal. Griviței nr. 214 n 18.58.63
— GRIVITA — cal. Griviței nr. 399 n 18.29.70
— MINERVA — bd. Bucureștii Noi nr. 67 „ 18.37.19
— BRASERIA GRAND — cal. Griviței nr. 200 H 12.69.88
— PENSIUNEA

BULEVARD — bd. N. Bâlcescu nr. 25 H 13.06.45
— MOLDOVA — str. Icoanei nr. 2 n 12.97.65

COSTUL UNUI ABONAMENT SĂPTĂMÎNAL 42 Lei

producție a studioului MosfiimSconanul : Alexandr Cervinski, după romanul lui A. Andreev. Reg a : Nikolai Moskalenko.CU : Evgheni Kindinov, Liubov Nefedova, Janna Gorojenia, Nelli Pșennaia, Daria Vasilievna, Tatiana Pelțter, Alla Larionova, Armen Diigarhanian, Vladimir Tihonov.
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0 victorie pentru palmares
F. C. Argeș-Real Madrid: 2-1 (1-1)

România (A)-Albania (A) 1
Albania (tin)-România (tin) 2 
Atalanta-Verona 
Fiorentina-Torino

Tnterhazionale-Cagliari 1
Juventus-Milan X
Lanerossi-Lazio l,x
Palermo-Sampdoria 1

Roma-Napoli 1»X
Ternana-Bologna X,2
Lecco-Cat anzaro X,2
Reggina- Cesena l,x,2

Taranto-Catania X

— ora 
...ESCU

. Opera
NOPȚI*
SHAKESPEARE
GLIA — ora 15,30 șl 20 ; Teatru! 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRINDBERG
— ora 20 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Victoria) : TRASNITUL MEU 
DRAG — ora 19,30 ; Teatrul ,,Țăn
dărică" (Sala Academiei) : RÂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 17 ; (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — ora 
15 și 17 : Teatrul „Ion Vasilescu": 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
19.30 : Circul „București*4 : LA 
START... VEDETELE CIRCULUI
— ora 19,30;
„O NOAPTE
,.KTR ZULIARIDI* 
trul 
(Sala 
VALENTINA

Studioul I.A.T.C. : 
FURTUNOASĂ** și 

—- — ora 20; Tea- 
„Lucia Sturdza Bulandra" 

Studio) : VALENTIN ȘI 
ora 20.

Fotbaliștii argeșeni au obținu’., 
ieri, o frumoasă victorie în fața 
puternicei și reputatei echipe 
spaniole, Real Madrid, de 6 ori 
campioană continentală inter- 
cluburi — a dobîndit acest titlu 
de 5 ori consecutiv, o. performan
ță remarcabilă — precum și deți
nătoarea trofeului intercontinen
tal intr-o ediție a marii întreceri ! 
E drept, echipa spaniolă nu mai 
este cea de altădată. Prin jocul ei 
și prin valorile de care dispune 
la această oră ea se aseamănă cu 
multeechipe bune de pe continent, 
dar nti urcă aproape, să zicem, de 
un Ajax, Bayern Munchen, Arse
nal Londra etc. Din păcate, succe
sul de prestigiu al fotbaliștilor 
piteșteni a fost obținut Ia limită, 
2—1 (1—1), ceea ce, pentru revanșa 
din 9 noiembrie, de la Madrid, di
minuează șansele de calificare ale 
campionilor noștri Victoria lor 
este bună mai cu seamă pentru 
palmares. Se știe, Dinamo Bucu-

restL cu mulți ani în urmă, Ia 
prima evoluție a echipei Real Ma
drid in țara noastră, n-a reunit 
un asemenea rezultat.

Meciul, desfășurat pe un timp 
admirabil în prezența a circa 
15 90t de spectatori — ne-au sur
prins tribunele goale, parțial ?! — 
nu a avut prea multe momente 
de mare spectacol fotbalistic. E, 
intr-un fel, firesc, echipele în ase
menea partide, cu o asemenea 
miză nu vizează, în primul rînd, 
acest obiectiv, ci calificarea. Pri
ma repriză, caracterizată printr-un 
joc specific de cupă, în care am
bele echipe au făcut o mare risipă 
de energie, a început prin cîteva 
atacuri dezlănțuite ale argeșeni
lor. Chiar în minutul 5 gazdele au 
avut o mare ocazie de a deschide 
scorul, însă balonul expediat cu 
capul de Troi a fost deviat în ul
timă instanță de portarul Garcia. 
In minutul 25, Troi a fost faultat 
în careu, la o învălmășeală și arbi-

trul a dictat lovitură de la 11 m. 
Dobrin a executat cu precizie, 
deschizind scorul. Pe urmă cei 
care domină sint oaspeții. După 
10 minute, Santillana, rămas sin
gur în fața porții, a tras slab în 
brațele portarului Stan, ratînd o 
bună ocazie. Echipa spaniolă a 
obținut egalarea în minutul 42. 
Amancio a avut un demaraj spec
taculos, de mare maestru, pe ari
pă și a centrat precis în fața por
ții, de unde Anzarda a trimis 
balonul în plasă.

In repriza secundă jocul a fost 
mai viu, mai interesant. Gazdele 
iși organizează mai bine jocul și 
acțiunile lor devin mai periculoa
se și ajung mai repede în fața 
porții adverse. în minutul 65, pi- 
teștenii reușesc să înscrie cel de-al 
doilea punct. Verdugo pierde pe 
linia de corner duelul cu Dobrin, 
care a centrat balonul impecabil, 
iar Prepurgel, bine infiltrat în 
apărarea echipei Real Madrid, a 
reluat ... \ . '12 2
inutilă intervenția Iui Garda. Sti
mulați de acest gol, fotbaliștii ro
mâni inițiază numeroase atacuri, 
mai ales prin Dobrin. care s-a re
găsit mai mult în această parte a 
meciului. Spre final argeșenii pun 
în mare dificultate apărarea spa
niolilor. Ei ar fi putut și ar fi me-

ritat să urce scorul, dar au ratat 
două mari ocazii prin ~ ‘ 
care o dată de la numai 10 
trimis balonul peste bară, și 
prin Roșu care, singur în 
porții, de la 6 m a expediat 
gea în afara cadrului porții, 
autorul unei ratări rarisime.
toria la un scor mai mare ne lăsa 
mai multe speranțe pentru revan
șă. Nu trebuie uitat că Real Ma
drid n-a urmărit, aici — s-a vă
zut din jocul și felul cum a 
luptat — decit realizarea unui re
zultat strîns. Așa că...

Dobrin, 
m a 
apoi 
fata 

min- 
fiind 
Vic-

V. CABULEA

splendid cu capul, făcînd

Pe stadionul ,,Prater" din Viena 
s-a desfășurat aseară, în nocturnă, 
prima manșă a meciului dintre 
echipa Rapid București și forma
ția locală Rapid, contind pentru 
turul doi al „Cupei Cupelor" la 
fotbal.

La capătul unei partide viu 
disputate, urmărite de peste 
10 000 de spectatori, scorul a fost 
egal : 1—1 (0—1). Meciul retur se 
va disputa la 8 noiembrie, la 
București.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
România în lume. 9,35 O viață 
pentru o idee : Dimitrle Guști (I). 
10,00 Curs de limba rusă. 10,30 De 
la Alfa la Omega. 10,50 Tele
obiectiv . 11,10 Teleclnemateca : 
„Iulius Caesar". 13,05 Telejurnal. 
15,15 Handbal masculin : Steaua— 
Universitatea București. Divizia 
A. 16,30—17,00 Teleșcoală. 17,30 
Deschiderea emisiunii de dupâ- 
amiază. Emisiune în limba ma
ghiară 18,30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto. 18,50 
Cronica literară. 19,00 Satul con
temporan. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. în cinstea aniversării 
Republicii — Cronica marii Între
ceri. 20,10 Comentariu la 40 de 
steme. Județul Caraș-Severin. 
20.30 Aspecte din spectacolul An
samblului folcloric indian. 21,35 
Tinerii despre el înșiși. 22,15 Iti
nerar Viena — Salzburg — I.lnz 
22,35 , 24 de ore".

PROGRAMUL II

zi

17,30 Agenda. 17,40 Selecțiuni din 
festivalul de muzică 
Bemus — Belgrad 1972. 
artistic. 19,20 1001
19,30 Telejurnal. 20,00 
tul orchestrei simfonice 
televiziunii. 21,55 Viața ___ _____
a Capitalei. 22,15 Inscripție pe o 
de toamnă.

de cameră
18,10 Film 
de seri.

Concer- 
a Radio- 
științifică
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unire a sta-
Acord la Cairo pentru 
eventuală 
telor yemeniteLa frontiera ce separă cele două state yemenite, frontieră care .în ultimele săptămîni s-a transformat într-un teatru de război, s-a reinstaurat liniștea. Ultimele zile s-au scurs fără nici un incident — constată comunicatele. N-au mai răsunat împușcături iar calmul a coborît peste tranșee. Elementul cel mai semnificativ al evoluției a putut fi înregistrat, insă. departe de cîmpul de luptă. La Cairo contactele inițiate pentru a pune capăt unui conflict fratricid s-au dovedit rodnice. Nu numai o încetare a focului reprezintă bilanțul convorbirilor din capitala egipteană — convorbiri care s-au desfășurat sub auspiciile comisiei de conciliere a Ligii Arabe — ci și un acord de principiu menit să ducă la o eventuală uniune a celor două

state yemenite. Acest acord constituie, fără îndoială, un moment remarcabil pe planul relațiilor inter-yemenite fiind capabil să reprezinte punctul final al unei lungi perioade-de animozități, de ciocniri soldate cu morți și răniți, de învinuiri reciproce ce-au înveninat relațiile dintre Sanaa și Aden (trebuie subliniat, însă, asa precum a făcut și LA LIBRE BELGIQUE, că ,,Yemenul nu este o țară divizată de evenimente ale istoriei contemporane", existența a două state yemenite fiind produsul unei îndelungate ocupații străine).Disponibilitatea celor două părți — Republica Democratică Populară a Yemenului si Republica Arabă Yemen — pentru o soluție pașnică a diferendului ce Ie opune s-a vădit in decizia adoptată relativ rapid de a se păși in direcția formării unui stat unitar. Desigur, calea a- ceasta urmezi a fi parcursă in lunile ce vor urma și s-ar putea ca ea să nu fie lipsită de unele dificultăți. Neînțelegerile acumulate in ani de zile nu pot fi înlăturate nrintr-o singură in- tilnire. Totuși, fantal fundamental este acela că asit Sanaa cit și Adenul au decis să acționeze in vederea apropierii lor pînă la unificarea într-un singur stat.Informația din Cairo relatează despre instituirea unei comisii

pentru elaborarea constituției viitorului stat unitar precum și a altor comisii specializate care în anul ce urmează .vor stabili măsurile necesare pentru a u- nrfica instituțiile existente actualmente in cele două republici. Deosebirile de structuri, ca si de opțiuni politice, sînt — categoric — o realitate de care autorii înțelegerii nu pot .să facă abstracție. Viitoarea constituție. emanație a unor studii elaborate in comun, va trebui să-și găsească aprobarea prin- tr-un referendum. Dc-abia după aceea se va trece Ia crearea ■nui guvern provizoriu.Aceste principii cu caracter general vor fi supuse conferinței la nivel înalt a șefilor celor două state. Data acestei conferințe. precum si locul ei de desfășurare, n-au fost încă stabilite. Dar. incepind de astăzi, prim-ministrii celor două renu- blici urmează să aibă primnl lor contact nemijlocit — după cel telefonic — urmind să se pună de acord asupra modalităților de soluționare a problemelor ce formează lj“” și Aden, crescut—Acordul lîtigiaJ diotre Sanaa Cota optimismului a
de la Cairo încunu

nează eforturile moderatoare 
ale mai multor stale arabe și 
relevă valoarea universală a 
principiului negocierilor ca 
bară a unei soluții politice rea- 
liste-

M- RAMIHA

Sancțiuni la Canberra 
împotriva încălcării le
gislației privind contro
lul capitalului străin

tică, a guvernului de la Canberra. relevă, odată mai mult, acuitatea cu care se pune in Australia problema apărării bogățiilor naționale. Un raport întocmit in august la sugestia guvernamentală de o comisie par- lamentai'â cu privire la activitatea capitalului străin* conchidea — veritabil semnal de alarmă : „Dacă nu se va merge pînă ia capăt cu un sistem de măsuri de protecție ferm aplicate. riscăm să pierdem controlul asupra unei părți eonsidero- . .— - ’------_a econo-îngrijorarea care se midi ie riteAgențiile de presă transmit din Canberra că primul ministru australian, William Mac- Mahon, a anunțat în parlament instituirea unor sancțiuni drastice împotriva persoanelor și companiilor străine care încalcă noua lege privind controlul capitalului neautohton. Potrivit acestei legi, promulgată după cum se știe Ia începutul acestui an, participarea străină Ia o companie care acționează pe teritoriul australian, este limitată la 15 la sută în cazul persoanelor individuale și la 40 la sută în cazul grupurilor. Făcind cunoscute în parlament sancțiunile operate, care au ca obiect curmarea eludării legislației a- mintite, premierul australian ținea să precizeze, totodată. că anul-viitor vor fi adoptate noi măsuri de îngrădire a capitalului străin.Noua luare de poziție, dras-

bile a propriei noastre mii*. 2 ... “ ____ _____nifestă in cele mai cercuri politice și economice australiene nu este lipsită de fundament, fn ultimii ani, capitalurile britanice, americane si vest-germane și-au intensificat operațiunile pe „continentul cangurilor* acaparând poziții din ce in ce mai puternice in economia australiană. Forma cea mai frecventă este cumpărarea de societăți australiene. Ceea ce ii supăra și fi îngrijorează in cel mai înalt grad pe australieni este faptul că se creează în perspectivă pericolul pierderii controlului asupra unor ramuri ale economiei, primejdia potențială că unele foruri din afară ur putea lua. la un moment dat. botăriri ce ar știrbi interesele naționale ale Australiei Se adaugă, in același timp, neliniștea si nemulțu-ni. rea față de scoaterea din țară, zi de zi. a unor profituri si dividende care iau drums! centrelor financiare străine s siwt reinvestite in alte țări.

MESAJUL DE SALUT
AL C.C. AL U.T.Cu.c. ertna.

FM RUCAB

Delegația M.A.N. 
în U.R.S.S.
• DELEGAȚIA MARII ADU

NĂRI NAȚIONALE a Republică 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec. președin
tele M.A.N,, s-a Înapoiat, miercuri. 
Ia Moscova, după o vizită de trei 
zile în R.S.S. Gruzină. In această 
vizită, delegația română a 
Însoțită de A. P. Șitikov, | 
ședințele Sovietului Uniunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
alte persoane oficiale.

Miercuri. deputății români au 
fost oaspeții Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R.. unde s->au 
Întreținut cu Mihail Iasnov, pre
ședintele Prezidiului.

fost 
pre- 

al 
., de

Lira sterlină 
în dificultate

ADRESAT
CONGRESULUI

Comunicatul 
sovieto-japon

• CURSUL .LIREI STERLINE A 
CONTINUAT SA SCADĂ, sltuin- 
du-se, mienmri, la cel mai redus 
niveî înregistrat vreodată. Astfel, 
moneda britanică a fost cotată, la 
deschiderea operațiunilor bursei 
londoneze, la 2.359 dolari, ceea ce 
echivalează cu o devalorizare de 
facro de 9.4 la sută.

U.T.M. DIN ALBANIA

• LA MOSCOVA a fost dat 
publicității comunicatul cu privi
re la vizita In U.R S.S. a minis
trului de externe al Japoniei. Ma
sayoshi Ohira. In cursul convor
birilor care a avut loc cu are«t 
prilej, părțile au făcut un schimb 
de păreri cu privire la dezvol
tarea In continuare a colaborării 
economice bilaterale. Următoarea 
tnlllnire consultativă Intre miniș
trii de externe ai U.R.S.S. și Ja
poniei va avea loc In anul 1473, 
la Moscova.

După cum se subliniază In co- 
municât, miniștrii de externe ai 
celor două țâri au Început trata
tivele privind Încheierea unui tra
tat de pace Intre U.R.S.S. și Ja
ponia. Părțile și-au expus puncte
le de vedere In problema respec
tivă si au convenit asupra conti
nuării tratativelor.

• CC PRILEJUL ZILEI NAȚIU
NILOR UNITE, marți seara a »- 
vut loc. In marea salâ a Adună
rii Generale a O.N.U.. tradiționala 
manllesrare fesdvâ.

• IOAN POPESCU, secretar al C.C. al U.T.C., conducătorul delegației române la ' ' - — - -al
cii25salut din partea Uniunii Tineretului nist din România.

cel de-al VI-lea Congres Uniunii Tineretului Mun- din Albania, a rostit, la octombrie, un mesaj de C.C. alComit-

Luxemburg

Propunerea
guvernului

R. D. GGUVERNUL REPUBLI- DEMOCRATE GERMA- a propus guvernului Re*• CII NE _ _____publicii Federale a Germaniei să încheie un acord prin care ambele părți să se angajeze să stimuleze dezvoltarea relațiilor pașnice dintre statele europene, să sprijine toate eforturile de dezarmare și limitare a înarmărilor.Această propunere a fost comunicată într-o declarație adresată de guvernul R. D. Germane Adunării Generale a O.N.U., în legătură cu punctul de pe ordinea de zi referitor clarației solidarea ționale, A.D.N.
la înfăptuirea Dc- cu privire la con- securitătii interna- informează agenția

Cu o suprafață de 2586 km.p. și o populație de 340.000 locuitori. Marele Ducat Luxemburg este unul din statele de dimensiuni mai mici ale Europei. De altfel, chiar aceasta este și semnificația etimologică a cuvîntului (in germana medie, „liitzen - r£ic și _,burg“ = cetate, oraș). Capitala țării, fosta „mică cetate" medievală Luxemburg, este astăzi un oraș cu a- proape 75.000 de locuitori. Situat in vestul Europei, între Belgia, Franța și R.F. a Germaniei, statul Luxemburg reprezintă o a- devărată intersecție etnică și culturală, fapt demonstrat elocvent de compoziția populației, formată din germani, francezi, belgieni, olandezi, italieni — în proporție de 97 la sută catolică — cît și de pluralitatea lingvistică similară oarecum celei elvețiene. Astfel, dacă limba oficială, folosită în organele administrației de stat, este franceza, ca limbă scrisă se folosește de asemenea germana literară modernă, iar limba obișnuită este un dialect german (letzeburgisch) cu numeroase elemente lexicale franceze, și, potrivit specialiștilor, foarte asemănător cu cel vorbit de sașii din România (aceștia provenind din a- ceeași zonă mozelo-renană).După cum se știe, Luxemburgul este membru al comunității belgo-olando-lu- xemburgheze (Benelux), al Pieței comune al Uniunii Europei Occidentale și N.A.T.O.

Problemele dezarmării U.R.S.S. - In orașul Tomsk au 
fost puse la dispoziția stu
denților citeva noi cămine 
moderne.

» A SS » A

Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. își continuă dezbaterile consacrate de-

de cura tul O-
Poziția G.R.U.N.K9

in problema
cambodgianaPurtătorul de cuvint Guvernului Regal de U- niune Națională al Cam- bodgiei a dat publicității o declarație. în care, pe baza examinării situației actuale din Cam- bodgia, se reafirmă poziția G.R.U.N.K. privind soluționarea situației din această țară.Declarația reamintește că forțele armate populare de eliberare națională au eliberat peste 85 la sută din teritoriu, pe care se află mai mult de 5 milioane din cei 7 milioane de locuitori ai Cambodgiei, și continuă o- fensiva lor viguroasă împotriva pozițiilor și bazelor inamice pe toate fronturile, în jurul Pnom Penhului și chiar în Pnom Penh. In această situație, G.R.U.N.K. respinge categoric orice propunere privind „încetarea focului pe pozițiile actualg în Cambod- gia“, singurul mod de soluționare a actualei situații fiind încetarea totală și necondiționată a agresiunii S.U.A., înlăturarea completă a guvernului-marione- tă al lui Lon Noi, eliberarea întregului teritoriu național șl plasarea sa sub administrația unică a F.U.N.K. și G.R.U.N.K., care se Vor stabili definitiv la Pnom Penh.

(din 1954). După cinci secole de stăplnire romană și două secole de prezență spaniolă, el trece rînd pe rînd în posesie germană, austriacă, belgiană, olandeză. Devenit ducat la 1354 este proclamat la Congresul de la Viena mare ducat independent în cadrul Uniunii germane. In 1867 este declarat stat cu „neutralitate veșnică*, ceea ce nu ■ împiedicat însă invadarea sa In primul război mondial și ane-

intr-o piața din orașul Luxemburg

ceJxarea de către Germania fascistă in de-al doilea.Teritoriul luxemburghez, dominat nord de podișul Ardenilor, cu sol arid și păduri seculare, iar in sud de cîmpiili* fertile ale Mozelei, cultivate cu cereale, vie și pomi fructiferi, este nu numai deosebit de pitoresc, dar și bogat în resurse. Luxemburgul este un stat prin excelență industrial. In special marele zăcămînt de minereu de fier din „pămînturile roșii" a permis dezvoltarea puternică a siderurgiei și metalurgiei in centre industriale ca

In

al

Manifestări consacrate
Zilei Forțelor ArmateCu prilejul celei de-a 28-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale țării noastre, colonel Gheorghe Dinculescu, atașatul militar, aero și naval al României în Uniunea Sovietică a organizat, în saloanele ambasadei române la Moscova, o gală de filme urmată de cocteil. Au participat I. I. Iakubovski, mareșal al Uniunii Sovietice, prim-loc- țiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., V. A. Sudeț, mareșal de aviație,’ S. M. Ștemenko, general de armată, alți generali și ofițeri superiori sovietici, reprezentanți ai M.A.E. al U.R.S.S. și ai Asociației de prietenie sovie- to-române.Cu prilejul celei de-a 28-a a- niversări a Zilei Forțelor Armate ale României, colonelul Gheorghe Constantinescu, atașatul militar, aero și naval al României la Hanoi, a oferit un cocteil la care au participat ge- neral-maior Tran Sam, adjunct al ministrului apărării naționale a R.D. Vietnam, Hong Van Tien, adjunct al ministrului a- facerilor externe, generali și o- fițeri.

Cu mate România, colonel loan Dubeștea- nu, atașat militar, aero și naval a oferit la Clubul internațional din Pekin o gală de filme docu- mentare, consacrate vieții militarilor din România, pregătirii și activității lor în construcția socialismului. Au participat Li Dă-Sin, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful Direcției politice generale a Armatei Populare de Eliberare, Wan Sin-tin. locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Wan Yu-kan, secretar general al Direcției politice generale, alte cadre de comandă, reprezentanți ai Ministerului de externe al R. P. Chineze,

prilejul Zilei Forțelor Ar- ale Republicii Socialiste

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, atașatul militar al României la Praga, colonel Petru Rotariu, a oferit, miercuri seara, în saloanele ambasadei, o gală de filme.

hoslovaciei, Milan Klusak, pronunțat pentru continuarea înfăptuirii unor asemenea acțiuni în vederea atingerii țelului final al dezarmării. Delegatul cehoslovac s-a pronunțat în favoarea unei conferințe mondiale de dezarmare, la care să fie reprezentate toate statele.Reprezentantul R.P. Chineze, Cen Ciu. a apreciat că dacă o conferință mondială de dezarmare urmează a fi convocată, ea trebuie să contribuie la promovarea luptei popoarelor lumii iubitoare de pace pentru interzicerea conroletă și distrugerea to- • tală a armelor nucleare. „Guvernul R.P. Chineze — a spus el — este gata să contribuie activ U convocarea si progresul conferinței mondiale de dezarmare" Cen Ciu a declarat că. finind seama de actuala situație c.‘n lume, guvernul chinez este de părere că, în prezent lucrul cel mai important este de a se crea condițiile necesare pentru întrunirea unei asemenea conferințe. respectiv ca toate statele nucleare să-si asume obligația de a nu folosi primele armele nucleare tn aici ’o finpreturare si. îndeosebi, de a. nu le folosi împotriva țărilor nenucleare.

Manifestări similare au mai avut loc la Budapesta, Havana. Tirana, Londra, Viena și Atena.

• LA SOFIA a avut loc ședința comună a Biroului Politic al C.C. al P.C.B. și a Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepre- de in- re- fă-ședinte al Consiliului Miniștri, a prezentat o formare cu privire la ccnta vizită de prietenie cută în Republica Populară Bulgaria de delegația română de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Biroul Politic al C.C. al P.C. Bulgar și Consiliul de Miniștri — se arată în comunicatul dat publicității ou acest prilej — au dat o înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor purtate și activității delegației de partid și guvernamentale bulgare și au aprobat documentele semnate. Totodată, Consiliul de Miniștri, organele și ministerele corespunzătoare au primit sarcina să stabilească măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din protocolul semnat cu privire la folosirea complexă a fluviului Dunărea în sectorul comun și pentru construirea în comun a complexului hidrotehnic Belene- Cioara.
Esch, Differdange sau Dudelange. Nivelul înalt de dezvoltare al acestei ramuri este demonstrat și de faptul că Luxemburgul are cea mai mare producție de oțel pe cap de locuitor din Piața comună și că oțelul reprezintă 68 la sută din exportul total al țării. Relativ dezvoltate sînt, de asemenea, industria energetică, a lemnului Și materialelor de construcții. Se înregistrează, de asemenea, o intensă activitate bancar-financiară și turistică.Forma de guvernămint este monarhia constituțională ereditară. Șeful statului. în prezent Marele Duce Jean al Luxemburgului din casa Nassau-Oranien, numește pe cei 21 de membri ai Consiliului do Stat (a doua cameră a parlamentului), dispune de unele prerogative judiciare și poate interveni în problemele legislative. Guvernul actual, condus de premierul Pierre Werner, este o coaliție între partidele creștin-social și liberal și deține 33 din cele 56 de locuri ale Camerei Deputa- ților. Partidul Comunist din Luxemburg este reprezentat în parlament prin 6 de- putați.Pe plan extern, Luxemburgul duce o politică de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu diverse state, indiferent de sistemul social-politic- al acestora. Printre acestea se numără și România. Cele două țări întrețin din 1959 relații diplomatice, misiunile fiind ridicate în 1966 la rang de ambasadă. Relațiile ro- mâno-Iuxemburgheze, care se dezvoltă favorabil pe baza principiilor independenței, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, vo.r cunoaște, fără îndoială, un nou moment important prin apropiata vizită în Luxemburg a președintelui Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

-are rost să Intri sub arcada marelui portal înainte de a vedea catedrala de undevadin afară, din punctul în care ochiul să poată evalua întregul. Și mai avantajos. să încadrezi traseul sub dantelăria de piatră, printre stilpii gigantici, prin fața spumoaselor vitralii între două a- semenea studii axonometrice. Să vii și să pleci cu dimensiunea exactă a lucrurilor. Să poți încadra volumele de uriașă exactitate geometrică in cîmpul de apreciere cit mai aproape de adevăr. Și numai așa este posibil. Din Domnautiirm, de pildă, de unde catedrala este o navă plutind maiestuos peste case, printre acoperișuri roșcate, pe sub covorul de nori zgomotoși. o vietate pantagruelică, un dinozaur poate căutindu-și locul printre semeni de mult mai redusă dimensiune. Cele două turle din față sînt niște mici catarge directoare. Sau poate micile antene receptoare, ca la bolizii de penetrație extraterestră. Turnul înfipt ia coastă are orgoliul marelui pavoaz. Făcut anume să amplifice imaginea de colos, să strivească încercările comparației. De jos, de la rădăcina peretelui, și din mica piațetă rezervată intrării și de jur împrejurul zidurilor tocmai acest lucru îți este refuzat — ansamblul. Or, înainte de toate Domul Vienei este un ansamblu, o victorie de preț a mesajului arhitectonic pe eșichierul timpului. început sub romani, cade pradă incendiului in secolul doisprezece. Reconstrucția se face greu, trei sute de ani mai tirziu. De atunci datează și turnul cel mare. Viena a suportat între timp numeroase și spectaculoase accente constructive. Mai mari sau antologice. Dar nici re să atenteze la catedralei, nici una înfrunte măreția ei. Am intrat sub bolta neprimitoare a Domului — poate fi primitor locul în care tu, ca om, ești strivit, redus la tăcere, nebăgat în seamă de proporțiile comple- xante ale clădirii ? — cu sentimentul acut al temerii. Ceva similar simțeam, sînt mai mulți ani de atunci, cînd încercasem să măsor cu pasul catedrala din Alba Iulia. Eram la primul contact cu reflexul goticului de așa proporții. N-am reușit. Mi-a fost frică, frică pur și simplu, să avansez pe orizontala navelor deși nici atunci și njgi acum n-aș putea spune de ce anume mă temeam sau de ce în primul rînd îmi era frică. Am făcut cale întoarsă numai după cițiva metri și simt deasupra mea ca o lance inadmisibila superioritate cu care fusesem primit, aroganța construcției, senzația de umilință pentru mine, pentru făptura umană. Goticul mi-a provocat din- totdeauna asemenea violentă reacție, chiar și acum cînd în jurul meu alunecă — pelerinaj simplu dar tulburător — sute de oameni, unii tăcuți, în totală reculegere, împlinind parcă un ritual îndelung pregătit, alții zgomotoși, preocupați să culeagă din necuvîntarea pietrei sunetul curat al perfecțiunii mînuind într-una aparate de fotografiat, de filmat, trecînd dintr-o mină in alta pliantele multicolore. indiscreții de-o clipă, neconvingătoare, din existența multiseculară a construc-
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mici. Multe una în sta- grandoarca capabilă să

e dinafară, Balhaus nii-ți face nici o impresie. în orice caz, nu una demnă de atenție. Poți să o crezi cevrei — cazarmă, clădire de bancă, orice altceva. Severitatea exterioară se asortează bine cu rigiditatea sentinelelor în uniformă, postate în fața intrării. Cine ar putea bănui că la nici zece metri deasupra se află celebra sală a celebrului Congres de la Viena ? Cînd stafia micului corsican încetase să proiecteze umbre de spaimă pe cerul Europei, înaltele fețe și-au dat întîlnire pentru a se

convinge unii pe alții de incredibila realitate. Pămîntul tresărea sub raze de soare răsărit din cîmpul dd coșmar al Wa- terloo-ului. Coșmarul ce pusese capăt marelui coșmar napoleonian. Dacă e să dăm crezare cronicarilor de epocă Viena părea în acele zile salonul de nuntă al Europei, între pereții căruia muzica trecuse pe neașteptate de la recviemul victimelor la simfonia culorilor trandafirii. Fără a presimți, suspensul pe care istoria în recul de extraordinară rezonanță l-a plasat pe cadranul evenimentelor : evadarea.Sala Congresului, dreptunghi obișnuit în geometria clădirii, are patru uși. Făcute, se zice, pentru a permite simultan accesul suveranilor prezenți la actul de trecere cu creionul pe

culoase explozii pe care natura ni le-a scos în drum. Chinuitor atentat la incapacitatea memoriei de sincronizare cu solicitarea dezlănțuită a peisajului. Ce ne mai putea pretinde, la starea noastră de oboseală Salzburgul, oraș prin excelență datornic trecutului, strivit la rindu-i de umbre, cea mai puternică, cea mai presantă e- vocînd statura „copilului minune" născut și crescut în strălucirea de orgă a locurilor. Mozart este la Salzburg copilul teribil al spiritului. Sub patronajul său orașul dobîndește în fiecare an străluciri diafane, a- ducînd în inimi și în simțuri tremurătoare semne de copleșire în fața artei adevărate, răscoliri sufletești de durată, sensibile unduiri în mintea și existența unor oameni de două
■

Pe drumurile
Austriei
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stă-pico-

harta Europei. In spatele uneia din ele, o simplă nișă. Se crede că cel mai puțin însemnat dintre ei își căpătase dreptul la egalitatea protocolară doar prin consumarea minutelor premergătoare în aerul tut al bhxei.Pe perete, un tablou. In cioare, grupul demnitarilorsemnatari ai tratatului de neutralitate a Austriei. Copia, ni se explică, se deosebește puțin de fotografia document expusă la Belvedere : s-a operat o dispunere rarefiată a persoanelor de față. Motivul — să se poată distinge figurile tuturor celor prezenți. Nevinovată abatere de la realitate în serviciul micului orgoliu...
/ s alzburg. Nume risipit pe aurite în primăvară. Salzach ul ră strecurat sprin- printre rădăcini de case și

timpane zile de Suav, coboa-ten ......bănuite străluciri de soare. De neuitat țîșnirea Capuzinerber- gului, rotundă aspirație spre verticală a pămîntului, stăpînit de lacuri, de ierburi, de păduri. Peisajele, tivite undeva departe de irizații luminoase, filtrațe în peria munților, îmbracă și case și oameni în chenare neobișnuite. Ne-am apropiat de Salzburg de două ori. O dată venind dinspre Linz, a- vind în străfundul retinei Dunărea pornită spre mare, scăpată din centura barajelor. Pe urmă, din spre Tirol, aducînd cu noi cioburi de oglindă a munților albiți în plină vară. Aduceam, în ambele ocazii, dificultatea renunțării la specta-

sute de ani deprinși să aprindă deasupra orașului sanctificat torța recunoștinței.Aveam la un moment dat în față panorama desfășurată sub ferestrele palatului Mirabel, întinsă prelung pină departe, limitată de rigoarea fortăreței austere. Case, unele foarte noi, ziduri și turle de biserici uitate de vîrstă. S-a oferit cineva să mă ajute în a găsi prin văzduhul de toamnă locuri legate de viața lui Mozart. ♦ Sînt 14 puncte pe harta orașului descusute cu insistență de trecătorul avîhd nevoie nu poate de informații in primul rind cît de confirmări absolute. Se întîrzie de obicei in piața Mozart răscolind cu ochii in bronzul statuii grăunți de adevăr. Pe străduța Getreidcgasse, la nr. 9, camerele de la etajul III mărturisesc copilăria muzicală a omului pornit să uimească lumea muzicii. De la mica vioară de început la pianul de concert, de la caietele de exercițiu la partituri autografe, de la semne indecise marile compoziții, scrie sub semnul geneze a geniului.Mă uit mai atent în jur, in camera frumos mobilată a primarului. Flori pe birou, flori pe masa de discuții, flori pe măsuțele’ celelalte prezente în cameră, flori în colțurile încăperii. „Primarului nostru ii plac florile". De Ia zidul palatului se deschide un splendid covor înverzit, chena- rat cu flori. Trandafirii trafo- rează ronduri perfect desenate, delimitînd figuri geometrice ordonate. „Primarului nostru îi plac florile".

pe scrisori la totul se în- miraculoasei
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