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NUTREȚURILE
COMBINATE

o problemă de mare însemnătate și actualitate
ATINȘI PARAMETRII
PROIECTAT! PENTRU

«

pentru dezvoltarea zootehniei

I//Z/M PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
IN CALIFORNIA

tn Programul național de dezvol
tare a zootehniei și de Sporire a 
producției animaliere în țara noastră 
se prevede, între altele, dezvoltarea 
industriei de nutrețuri combinate. 
Este o sarcină de mare însemnătate 
economică, întrucit prin utilizarea a- 
cestor nutrețuri in hrana animalelor 
și păsărilor se reduce consumul spe
cific pentru obținerea unei tone de 
carne sau de alte produse cu circa 20 
la sută. Totodată se scurtează perioa
da de îngrășare cu 20—25 la sută la 
porcine, taurine și ovine și cu 25—30 
la sută la păsări, rezultînd economii 

•anuale echivalente cu sute de milioa
ne de lei. Pe această bază este posibi
lă îmbunătățirea tehnologiilor de creș
tere a animalelor tinere și diminuarea 
cheltuielilor. Numai prin utilizarea 
substituienților de lapte în hrana vi
țeilor în unitățile agricole socialiste 
se pot economisi anual circa 250—300 
milioane litri lapte, care ar rămîne dis
ponibil pentru consumul uman. Cal
culele întocmite de specialiști arată că 
realizarea producției de nutrețuri 
combinate la nivelul prevăzut pentru 
anul viitor se poate solda cu econo
misirea a sute de mii de tone de con
centrate prin reducerea consumului 
specific și înlăturarea risipei de sub
stanțe nutritive care are loc în cazul 
hrănirii neechilibrate a animalelor. 
Aceste considerente au determinat ca 
în multe țări să se dezvolte in
dustria de nutrețuri combinate. în 
țara noastră anul acesta se produc 
aproximativ 1,7 milioane tone de nu
trețuri combinate.

în ultimul timp, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii a întocmit un 
nou program de dezvoltare a indus
triei de nutrețuri combinate în care 
se prevede ca, pînă la sfîrșitul viito
rului cincinal, capacitatea de pro
ducție să ajungă la 6 milioane de 
tone. Totodată, au fost luate mă
suri pentru concentrarea investi
țiilor și dezvoltarea unei rețele unice 
de fabrici pentru producția de nutre
țuri combinate care să satisfacă atît 
nevoile I.A.S., cît și ale cooperative
lor agricole. Sînt prevăzute și alte 
măsuri de natură organizatorică și 
tehnică, dar revirimentul atît de 
mult așteptat în activitatea prac
tică încă nu s-a produs. Desigur, 
este bine că s-a întocmit un program 
complex de perspectivă, bine funda
mentat pe bază de criterii tehnice și 
economice, dar principalul este ce se 
face pentru a fj materializat. în 
ziarul nostru s-au publicat, în anii 
trecuți. articole care reliefau situații 
puțin măgulitoare, cînd aplicarea pla
nurilor adoptate în acest sector esen
țial pentru dezvoltarea zootehniei, a 
fost tărăgănată. între altele, s-au sem
nalat o serie de neajunsuri mai ales 
în ceea ce privește asigurarea ma
teriilor prime. După cum am fost 
informați la Ministerul Agricul-

în acest an,turii și Silviculturii, 
capacitatea stațiilor semiindustriale 
pentru producția 
combinate aparținînd 
lor agricole nu a 
decît in proporție de 50—60 
sută. In condițiile în care cantități 
însemnate de materii prime, în»va- 
loare de zeci de milioane Iei valută 
se importă, continuă să fie tergiver
sate măsurile pentru valorificarea 
integrală a resurselor interne. Mi
nisterul Industriei Alimentare tre
buia să asigure intrarea în funcțiune, 
încă din cursul trimestrului III a.c. 
a Fabricii de drojdie furajeră de la 
Corabia, cu o capacitate proiectată de 
10 mii tone pe an. Datorită conținu
tului bogat in proteină, drojdiile fu
rajere au o mare eficiență, ele con
stituind unul din componentele cele 
mai apreciate ale rețetelor de nutre
țuri combinate. Numai că în loc să 
intre in funcțiune la termenul pre
văzut și să producă drojdii furajere, 
fabrica se mai află încă în curs de 
montare a utilajelor. întîrzieri se în
registrează și în cazul fabricilor de 
drojdie furajeră din deșeuri de me-

de nutrețuri 
cooperative- 

fost folosită 
la

lasă de la Arad și Ghidigeni, la care 
termenele de intrare în funcțiune au 
fost aminate. Abia acum unitățile a- 
mintite au intrat in probele tehnolo
gice.

Un aport de seamă la asigurarea 
materiilor prime proteice pot aduce 
o serie de unități din cadrul Minis
terului Industriei Lemnului care dis
pun de cantități mari de materii 
prime, îndeosebi leșii bisulfitice și 
alte ape reziduale. Prin utilizarea 
acestora se poate realiza un dublu 
ciștig ; paralel cu prepararea droj
diilor furajere se evită în mare mă
sură poluarea apelor. O bună expe
riență in acest sens a dobindit fabrica 
din Zărnești. județul Brașov, care 
obține din leșii bisulfitice 3 300 tone 
de drojdii furajere pe an. Alte fa
brici de drojdii furajere s-au con
struit la Pitești, Piatra Neamț și 
Bacău, care folosesc rezidii conside
rate inutilizabile în trecut

Complexul de uleiuri speciale, 
din cadrul rafinăriei Ploiești, lu
crează la capacitatea de produc
ție proiectată pentru anul vii
tor. îmbunătățirile tehnice aduse 
instalațiilor, precum și alimen
tarea ritmică cu materie primă 
au determinat atingerea mai de
vreme a acestor parametri.

Rafinăria din Ploiești — care 
recent și-a aniversat. 90 de ani 
de existență — produce acum o 
cantitate dublă de uleiuri față 
de 1965. Ea a devenit astfel cea 
mai mare producătoare de ule
iuri minerale din țară. Perfor
manțele pe care le prezintă în
treaga gamă de uleiuri speciale 
— peste 80 tipuri, față de numai 
8 in 1950 — se situează la nivelul 
produselor similare existente pe 
piața mondială. Ele 
cute și apreciate în 
țări din lume, unde

sînt cunos- 
peste 30 de 
se exportă.

C. BORDEIANU (Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)

50 de ani de la greva generală din octombrie 1920 .
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moment culminant
șirul bătăliilor

9

clasă din România
aceasta 50 de aniSe împlinesc luna

de la greva generală din octombrie 
1920, cel mai important moment din 
istoria luptelor de clasă din Româ
nia din întreaga perioadă antebelică, 
punctul culminant în șirul marilor bă
tălii sociale care au cuprins 
țara noastră între anii 1918—1920. 
Greva generală, ca și 
care au precedat-o, au __ ___
înalta conștiință de clasă și ho- 
tărîr.ea de luptă a proletariatului din 
țara noastră și, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au scos

luptele 
dovedit

CU ACCIDENTUL SUFERIT DL TOVARĂȘUL
9

cretar general al Partidului 
munist Român, a tovarășului 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, au sosit 
mesaje din partea președintelui 
Partidului Comunist din Spania, 
tovarășa Dolores Ibarruri, a secre
tarului general al Partidului Co
munist din India (marxist), P. 
Sundarayya, prin care se expri
mă sentimente de compasiune 
pentru accidentul suferit de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și se 
adresează urări călduroase de 
grabnică însănătoșire.

★

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit telegrame, exprimînd

Co
lon

lui ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a primului ministru al 
Belgiei, Gaston Eyskens, a primu
lui ministru al Finlandei, Ahti 
Karjalainen. De asemenea, au a- 
dresat mesaje ministrul afacerilor 
externe al Suediei, T. Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, amba
sadorul U.R.S.S. la București, A. 
V. Basov, ambasadorul Albaniei. 
Nikolla Profi, ambasadorul Alge
riei, T. Boulharouf. ambasadorul 
S.U.A., Leonard Meeker, ministrul 
plenipotențiar al Braziliei, Marcos 
de Salvo Coimbra, și însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Irakului, 
Salah Eddin I. Al. Sheikhli.

(Agerpres)

Starea sănătății tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Ministerul Sănătății informează 

eă starea sănătății tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, este în 
prezent bună.

Semnele clinice și rezultatele e- 
xamenelor de laborator confirmă 
evoluția favorabilă a stării gene
rale și locale. Se continuă trata
mentul indicat sub supraveghere 
medicală.

?ef
Ion IACOȘ

de sector la Institutul de studii 
istorice și social-politice 

de pe lîngâ C.C. al P.C.R.

în evidență „necesitatea creării unui 
partid revoluționar capabil să orga
nizeze și să conducă proletariatul in 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
sale istorice". In focul marilor lupte 
de clasă din acei ani s-a plămădit 
Partidul Comunist Român, conducă
torul încercat al poporului nostru in 
lupta pentru făurirea orînduirii noi, 
socialiste în România.

în preajma sărbătoririi semicente
narului partidului, evocarea grevei 
generale, a condițiilor care au dus la 
declanșarea ei prezintă o importanța 
deosebită, întrucit proiectează o pu
ternică lumină asupra unei perioade 
imediat premergătoare creării 
dului, asupra unor evenimente 
pentru constituirea sa.

Aniversarea grevei 
octombrie 1920, ca 
creării partidului sînt 
evoca glorioasele tradiții ale mișcă
rii noastre muncitorești, drumul 
eroic pe care I-a străbătut in sluj'ba 
intereselor vitale ale poporului.

parli- 
cheie

dingenerale 
și aniversarea 
un prilej de a

★

O istorie de peste un secol stă 
mărturie faptului că de timpuriu, 
mișcarea muncitoreasca din- Româ
nia, avindu-și izvoarele în realită
țile economice și sociale ale țării, si- 
tvîndu-se pe poziții corespunzătoare 
acestor realități, s-a manifestat 
consecvent ca purtătoare de nă
dejde a aspirațiilor spre progres, 
spre eliberare socială și națională ale 
poporului român. Situația foarte grea 
creată clasei muncitoare în conjunc
tura specifică dezvoltării României, 
— conjunctură caracterizată prin îm
pletirea noilor relații capitaliste cu 
puternice rămășițe feudale, prin infil
trarea adîncă in economia țării a capi
talului străin — a determinat apariția 
de la început a unor profunde contra
dicții intre proletariat și burghezie, a 
dus la rapida formare a unei conștiin
țe de sine a proletariatului român. 
Muncitorii și-au dat tot mai bine sea
ma că pentru a obține satisfacerea re
vendicărilor lor și a dobîndi o viață o- 
menească. ei trebu^ să. se organizeze 
și să se ridice Ia luptă împotriva ex
ploatatorilor atît autohtoni cît și

străini, să-și unească forțele cu ace
lea ale proletariatului din 
țări. Firește că organizarea 
riatului avea să se realizeze 
tr-odată, ci\în cursul unui 
ureînd trepte tot mai înalte, 
ție de însăși evoluția sa, de 
zarea sa politică.

Astfel, parcurgînd filele istoriei 
mișcării muncitorești și socialiste din 
România, constatăm, începînd din .a 
doua jumătate a secolului trecut, o 
creștere calitativă a acțiunilor mun
citorești, exprimată pe multiple pla
nuri : pe plan organizatoric, prin 
Crearea unei rețele tot mai cuprinză
toare de asociații profesionale, cercuri 
și cluburi muncitorești ; pe plan ideo
logic, prin trecerea mișcării muncito
rești pe pozițiile marxismului și dez
voltarea unei bogate literaturi șf 
prese socialiste ; pe plan poli
tic-social, prin intensificarea lup
telor sociale.

Crearea în 1893 a partidului politic 
al clasei muncitoare — Partidul So
cial Democrat al Muncitorilor din 
România — realizînd organizarea cla
sei muncitoare pe plan național, a 
marcat un moment Însemnat in dez
voltarea luptelor muncitorești din 
țara noastră. Apărarea intereselor 
materiale imediate ale proletariatu
lui. și în același timp clarificarea 
perspectivelor de viitor, dezvoltarea 
luptei economice într-o luptă politică 
vizînd înlăturarea a înseși cauzelor 
exploatării și asupririi, au constituit 
principalele preocupări ale organiza
țiilor proletare, ale elementelor îna
intate din mișcarea muncitorească.

în condițiile ascuțirii contradic
țiilor de clasă la începutul secolului 
al XX-lea, depășindu-se greută
țile dezorganizării vremelnice a 
P.S.D.M.R., luptele muncitorești au 
crescut in intensitate, concornitent cu 
sporirea gradului de organizare pro
fesională și politică a proletariatu
lui, materializată in crearea Comisiei 
generale, a sindicatelor din România 
(1906), în constituirea Partidului So
cial-Democrat din România (1910),
„vlăstar al vechii rădăcini socia
liste". Tot mai mult mișcarea grevis
tă, ca fenomen social, era, legată de 
activitatea organizațiilor politice și 
profesionale ale proletariatului, 
flectînd capacitatea lor de 
zare și mobilizare a 
odată contribuind la 
maturizarea politică 
Se adevereau, și

celelalte 
proleta- 
nu din- 
proces, 

în func- 
maturi-

re- 
organi- 

maselor și tot- 
întărirea lor. la 
a muncitorilor, 
prin experiența

(Continuare în pag. a II-a)
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La uzinele companiei „Douglas Aircraft", tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate avioane în faza de 
construcție finală

LONG BEACH 15 — Trimișii
speciali Agerpres transmit:

Miercuri după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, care întreprinde o vi
zită în S.U.A., a sosit împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, pe coasta 
vestică ’ a continentului nord-ame- 
rican, în California. La bordul a- 
vionului special rezervat șefilor de 
state se aflau, de asemenea, Du
mitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al P.C.R., deputat 
în Marea Adunare Națională, Cor- 
neliu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, și alte persoa
ne oficiale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este însoțit în această 
călătorie de M. Codus, din partea 
Departamentului de Stat.

După cinci ore de zbor, parcurs 
între New York și Los Angeles, a- 
vionul a aterizat pe aeroportul par
ticular al companiei constructoare 
de avioane „Douglas Aircraft", la 
Long Beach, oraș situat lingă țăr
mul Oceanului Pacific. Pe pista 
din fața marilor hale de montaj 
oaspeții au fost întîmpinați și sa
lutați de primarul orașului Long 
Beach, Edwin Wade, și soția, Jack- 
son McGowen, președintele compa
niei „Douglas Aircraft", cu soția, și 
Nicholas Dallas, directorul aviației 
din Long Beach, cu soția. Prima
rul a oferit președintelui Ceaușescu 
cheia orașului, simbol de deosebită 
prețuire acordată înalților oaspeți. 
După ce s-a încheiat ceremonia 
primirii, dl. Jackson McGowen a 
prezentat în linii generale, lingă o 
machetă a uzinei, principalele ca
racteristici ale acestei prestigioase 
întreprinderi, precum și ultimele 
tipuri de avioane de pasageri date 
în exploatare sau aflate în con
strucție. Compania „Douglas Air
craft", cu o vechime de 30 de ani, 
este ca amploare a doua unitate 
de acest Sen din S.U.A., realizînd 
circa 40 la sută din totalul apara
telor de zbor produse de industria 
americană și destinate aviației ci
vile. în fiecare lună ies pe poarta 
uzinelor 12 avioane de mare capa
citate, rodul activității celor 25 000 
de muncitori și tehnicieni. Un a- 
parat din seria celor fabricate la 
începuturile companiei „Douglas 
Aircraft", un DC-3, care face curse 
și acum, era parcat alături de ti
purile cele mai recente.

Oaspeții au fost invitați să urce 
intr-un reactor cvadrimotor DC-8, 
pentru 250 de pasageri, ' aflat pe 
platoul din'fața halelor de montaj, 
în continuare au fost prezentate 
un aparat bimotor DC-9 și avionul 
de mare capacitate, cu peste 300 de 
locuri, DC-10, în care se speciali

zează acum producția companiei și 
al cărui prototip se găsește pe ram
pa de montaj. Oaspeții au vizitat, 
de asemenea, mai multe hale, unde 
se asamblează diverse componente 
ale celor trei tipuri de avioane de 
pasageri. Președintele Ceaușescu 
s-a interesat de elementele defini
torii ale avioanelor respective șl 
ale ciclului de producție, s-a între
ținut cu specialiști din uz;nă. La 
sfîrșitul vizitei, direcția campaniei 
„Douglas Aircraft" a organizat un 
cocteil în cadrul căruia dl. Jackson 
McGowen a prezentat oaspeților pe 
principalii săi colaboratori și pe 
soțiile lor. înainte de plecare, pre
ședintele Nicolae Ceaușes'cu a mul
țumit gazdelor pentru explicațiile 
primite și pentru atenția călduroa
să cu care a fost întîmpinat.

Joi dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu. soția Elena 
Ceaușescu și persoanele care îi în
soțesc au vizitat Disneyland. îna
inte de a pleca cu omnibuzele spre 
parcul imens în care lumea fabu
loasă a artei lui Walt Disney a 
coborît din desenele și filmele sale 
într-un orășel veritabil, oaspeții au 
vizitat, lingă hotelul unde au fost 
găzduiți, o expoziție de construcții 
de agrement, rutiere și nautice. 
Președintele Ceaușescu s-a intere
sat de caracteristicile de producție 
ale acestor construcții, apreciind 
calitatea și economicitatea lor.

Oaspeții au fost conduși apoi de 
Robert Wormhoudt, directorul eve
nimentelor speciale ale primăriei 
din localitate, spre parcul orașului 
Disneyland. La poarta principală, 
o fanfară în costume pitorești și 
personaje alegorice din cele mai 
cunoscute filme de desen animat 
ale lui Walt Disney au salutat pe 
oaspeți. Disneyland, orașul născut 
din imaginația prodigioasă a cele
brului artist american, și-a oferit 
cu generozitate surprizele.

Pe tot parcursul vizitei, de-a 
lungul aleilor pitorești, în oră
șelele miniaturale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost înconju
rat de numeroși cetățeni ameri
cani, vizitatori ai Disneyland-ului. 
Mulți dintre ei s-au apropiat de 
președinte și l-au salutat cu căl
dură, exprimîndu-și satisfacția de 
a fi avut prilejul să-l cunoască. 
Am stat de vorbă cu unii dintre 
acești cetățeni americani. Iată ce 
ne-a declarat Catherine Stanley, 
profesoară la un colegiu din Los 
Angeles : „Am vorbit cu președin
tele. M-am apropiat de dînsul și 
l-am întrebat dacă îi place Disney
land. Mi-a răspuns că îi face plă
cere să-1 viziteze. Am auzit că este 
un conducător foarte popular și , 
comunicativ. M-am convins văzîn-

du-1 și schimbînd cîteva cuvinte 
cu dînsul".

G. B. Milles, director adjunct al 
unui magazin din Long Beach : 
„Președintele Ceaușescu este bine 
cunoscut și în țara noastră. Despre 
personalitatea sa am citit și auzit 
multe. Sînt foarte fericit că am 
avut prilejul să-1 cunosc. Dînsul 
vorbește limba păcii, o limbă vor
bită de toate popoarele lumii".

Marty Dickson, pensionară : „Am 
fost ca turistă în țara dv. anul tre
cut. Aveți o țară minunată, con
dusă de un președinte minunat, 
iubit de poporul său și mult stimat 
și dincolo de hotarele țării sale".

Am stat, de asemenea, de vorbă 
cu Robert Wormhoudt, directorul 
evenimentelor speciale ale primă
riei din localitate: „Sîntem extrem 
de satisfăcuți și piuit onorați de 
vizita înaltului oaspete român 
aici, pe meleagul de basm al Dis
neyland-ului. în atitudinea sa 
destinsă, în zîmbet'ul său, am vă
zut că i-a făcut plăcere această vi
zită. Ați văzut, de altfel, și dv. 
cum oamenii cu care s-a întîlnit 
de-a lungul întregului traseu i-au 
zîmbit și l-au aplaudat cu multă 
căldură, acestea fiind semne ale 
prieteniei dintre popoarele noas
tre".

Oaspeții au fost invitați, de a- 
semenea, să vizioneze, într-unul 
din pavilioanele parcului, un film 
cinerama prezentînd imagini din 
diferite state ale Americii.

La încheierea vizitei, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a răs
puns unor întrebări ce i-au fost 
adresate de trimisul special al So
cietății de televiziune americană*  
C.B.S. „Sînt mulțumit că, folosin- 
du-mă de prezența Ia Națiunile 
Unite, pot vizita cîteva centre ale 
Statelor Unite ale Americii, prin
tre care și acest pitoresc Disney
land" — a declarat președintele 
Ceaușescu. La întrebarea : „Ați 
remarcat eă oamenii sînt aici 
prietenoși față de dv. și persoanele 
care vă însoțesc ?“ — președintele 
Ceaușescu a răspuns : „Desigur. 
Aceasta exprimă faptul că între 
poporul român și poporul american 
sînt relații bune. Mulțumesc gaz
delor, organizatorilor acestei vizite 
pentru plăcerea pe care mi-au pri
lejuit-o".

Oaspeții s-au îndreptat apoi spre 
studiourile universității din Uni
versal City.

Continuîndu-și vizita, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a sosit în 
orașul San Francisco, unde urmea
ză să viziteze cîteva obiective eco
nomice.

în mii de ore s-a năs
cut generatorul de sudură 
prin curenți de înaltă 
frecvență. în mii de ore 
care au fost ca toate ore
le marii uzine metalurgi
ce din Iași și totuși alt
fel, un timp mai dens, 
compunîndu-se din zile și 
nopți de experiențe, și 
experiențe, și experiențe...

Inginerul Valentin Pîn- 
zaru, șeful serviciului de 
cercetări și unul din au
torii acestui generator u- 
nic în țară, vorbește acum 
domol despre încercări, 
despre nădejde și îndoia
lă, desore perseverență 
și izbindă. E un monolog 
care evocă liniștea de 
după furtună, de după, o 
furtună cînd un număr de 
oameni s-au confruntat 
cu complicate probleme 
tehnice și au ieșit învin
gători, dînd uzinei, eoono- 
miei naționale, un proce
deu inedit de sudare a 
țevilor, mult superior ca 
eficientă procedeelor uti
lizate la noi pînă în pre
zent. Dar a fost și o altă 
confruntare, a oamenilor 
cu ei înșiși, o confruntare 
susținută și alimentată 
continuu de cele mai înal
te altitudini umane ale a- 
cestui colectiv de cercetă
tori — membri de partid, 
O evocă același interlo
cutor, comunistul Valentin 
Pînzaru :

— Am știut, de la înce
put, că va fi greu, că va

trebui să infrîhgem nu
meroase dificultăți, de la 
lipsa de documente pînă 
la raritatea materialelor 
care ne erau necesare. 
Dar, în același timp, am 
știut că suportul principal 
al realizării obiectivului

pentru promovarea pro
gresului tehnic.

„Biografia" generato
rului este biografia în
deplinirii acestei duble 
misiuni de către comu
niștii din unul din sec
toarele uzinei. însă ea ca

..VETEIÎANIIT - ZIINEI 
INDUSTRIALE IEȘENE 
Tinerețea care poartă 
însemnele maturității

pe care ni-1 propusesem 
trebuia să fim, în primul 
rind, noi, comuniștii, da
tori a ne afla acolo unde 
este mai greu, cu o mi
siune dublă in această 
confruntare, aceea de a 
ne îndeplini exemplar în
datoririle profesionale di
recte și a însufleți între
gul colectiv in eforturile

pătă semnificații mai 
largi privind întreaga or
ganizație de partid din 
marea întreprindere me
talurgică ieșeană. A fi 
acolo unde este mai greu 
reprezintă aci o proble- 
mă-cheie. permanentă te
mă de dezbateri și con
fruntări. Este acesta un 
proces care se desfășoară

de la sine ? Pretutindeni, 
datoria comuniștilor de a 
fi aoolo unde este mai 
greu se înfăptuiește cu 
aceeași înaltă exigență ? 
Ce determină materiali
zarea ei ? Ce-i frinează 
desfășurarea ?

Străbătînd hala lungă, 
prin mijlocul căreia țevi
le incandescente țișnesc 
ca niște săgeți de la un 
agregat la altul, aflu că, 
nu de mult, acesta 
era un sector de pro
ducție „rupt" : fluxul teh
nologic se prezenta frag
mentat, ceea ce atrăgea 
risipă de timp, de ener
gie etc. A fost inițiativa 
comitetului de partid din 
uzină de a se reorganiza 
fluxul tehnologic în așa 
fel, incit să dispară în
treruperile. Dar tot ini
țiativa comitetului de 
partid a fost de a se în
credința răspunderi Pre
cise comuniștilor care 
muncesc aici. de a se 
concentra spre punctele- 
cheie experiențele cele 
maj bogate, exigentele 
cele mai înalte. O sim
plă măsură organizato
rică ?

— Așa ar părea la pri
ma vedere. comentează 
tovarășul Constantin Gri- 
goraș. secretarul comite-

Platon FARDAU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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FAPTUL! 
DIVERS! 
Examen j

ratat '
La. concursul de admitere de I 

ta Institutul pedagogic de invă- • 
țători din Zalău s-a prezentat, I 
printre alți candidați, și un ti- I 
năr care pretindea (și, din ac- I 
tele sale, așa rezulta.) că este . 
Ioan D. Luculescu din comuna I 
Tismana (Gorj). A luat exame- I 
nul cu brio, impunîndu-se prin ’ 
cunoștințele sale in ochii tutu- I 
ror viitorilor colegi. După ince- I 
perea cursurilor însă, aceștia au I 
observat cu surprindere că Lu- ■ 
culescu era de nerecunoscut, tn I 
fiecare zi incasa numai note I 
proaste. Inexplicabila „metamor
foză*  fiind bătătoare la ochi, ca- I 
zul său a fost cercetat mai in- I 
deaproape de conducerea insti- ' 
tutului. S-a constatat că Lucy- I 
lescu „susținuse*  examenul de I 
admitere printr-un... reprezen- | 
tont! Și acesta nu era altul de- . 
cit fratele său mal mic cu care I 
semăna ca două picături de apU. I 
O dată descoperită frauda, Lucii- 1 
lescu a fost exmatriculat din in- I 
stitut. Dacă situația lui este I 
acum clară, cea a fratelui mai I 
mic e nițel mai delicată : iși dă ■ 
el oare seama că „ajutorul" lui I 
fratern este, de fapt, înșelă- I 
ciune T

După !

„greutatea 
specifică"

Un colectiv de revizie și con- I 
trol a descins, nu de mult, la I 
Autobaza de transporturi Găești ■ 
(Dîmbovița) și, cum nu s-a mul- I 
țumit doar cu cîteva investigații | 
de... suprafață, a descoperit, sub . 
stratul de benzină din cele două I 
rezervoare de carburanți și lu- I 
brifianți, cîteva mii de litri de... • 
apă ! Cum ajunsese acolo ? I 
Ștefan Dobrică, șeful autobazei, I 
a răspuns că el n-a fost nici o | 
dată curios să vadă ce conțin . 
rezervoarele. La rîndul lor, Du- I 
mitru Trandafir, șeful depozitu- I 
lui de carburanți, și gestionarii 1 
Vasile Dinu și Dumitru Enache | 
au început și ei... să o scalde, I 
susținînd că s-ar putea ca re- • 
zervoarele să fi acumulat atîta i 
apă, deoarece din 1966 n-au fost I 
niciodată curățate. Cercetînd | 
însă scriptele, revizorii au con
statat că, de fapt, cantitatea de I 
apă din rezervoare era echiva- I 
lentă cu benzina lipsă din • 
gestiune ! Așa stînd lucrurile, I 
toți cei ce sperau că vor fi sal- I 
vați de greutatea specifică mai | 
mică a benzinei s-au înșelat. . 
Apa îi va trage la fund. Pe fie- I 
care după „greutatea specifică" I 
a vinovăției !

Fără chirie |
Aurel Teliu din Brăila, str. I 

Mărășești nr. 13, avea — după | 
cum spunea el — o locuință de . 
închiriat. Dar lăsa să se'înțclea- I 
gă că nu prea este norocos : I 
chipurile, nu găsea un chiriaș ’ 
care să-i convină. într-o zi foar- I 
te recentă i-a surîs și lui noro- I 
cui. I-a apărut în cale F.B., că- I 
reia i-a sipus, fără ocol, că-i a 
inspiră toată încrederea și a in- I 
vitat-o să-i vadă locuința. Cum | 
au intrat în casă însă, Aurel . 
Teliu a somat-o să-i dea toți' I 
banii pe care-i avea asupra sa. I 
Prin amenințări și forță, i-a luat ’ 
suma de 1 000 lei. Acum i se pre- I 
gătește cuvenitul dosar. Tot per.- I 
tru „locuință". Dar fără chirie. |

Sănătatea 
la... doi pași I

O dificultate serioasă pentru I 
bolnavii cardiovasculari veniți la | 
tratament în stațiunea Covasna 
o reprezenta (și o reprezintă în- I 
că) deplasarea zilnică la băile I 
aflate la cinci kilometri de sana- ' 
toriu. Tncepînd din anul viitor, I 
acest neajuns va fi însă înlătu- I 
rat. în urma unor explorări e- I 
fectuate de Institutul de balneo- > 
logie, au fost descoperite impor- I 
tante debite de apă minerală ca- I 
re vor permite ca pacienții să 1 
poată efectua cura de băi car- I 
bogazoase și mofete chiar în in- I 
cinta sanatoriului. în momentul I 
de față sînt în curs de definiți- ■ 
vare lucrările de tubare pentru I 
captarea izvoarelor situate la | 
circa 50—60 metri adîncime. în 
felul acesta, pacienții vor bene- I 
ficia de o sporită supraveghere I 
medicală, tratamentul efectuîn- * 
du-se lâ... doi pași de sediu.

Scurt- |
circuit... 
piscicol!

Gavrll Carta, macaragiu-ex- | 
eavatorist la balastiera C.F.R. . 
Episcopia Bihor, și Ion Cosma, I 
muncitor pe șantierul de la Lo- I 
tru, au plecat la pescuit. Primul ' 
— pe o baltă din apropierea ba- I 
lastierel, al doilea — pe rîul Mă- I 
năileasa. Nu și-au luat însă un- I 
dtțele cu ei, ci... două cabluri pe ■ 
care voiau să le conecteze la re- I 
țeaua de înaltă tensiune. în timp | 
ce încercau să efectueze această 
operație, amîndoi s-au electro- I 
cutat mortal. O întîmplare du- I 
reroasă care avertizează și re- • 
amintește un fapt îndeobște cu- 1 
născut: curentul electric nu are I 
„priză" la apă 1

de :Rubrics redactatâ
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Despre ceferiști se vorbește întot
deauna cu respect. Și nu fără temei. 
Sînt oameni ai orei exacte și. o 
știm cu toții, ai devotamentului ne
condiționat, dovedit în atîtea împre
jurări. Realizările lor sint evidente. 
Calea ferată a transportat anul tre
cut (conform biletelor vîndute) 306 
milioane călători ! (în acest an, se 
prevede ca numărul călătorilor să 
crească cu peste 6 la sută). Se iau, în 
continuare, măsuri pentru sporirea 
gradului de rapiditate, confort și si
guranță a călătoriei. Dar, tot din 
respect pentru adevăr vom adăuga 
că spiritul ceferist de fermă discipli
nă in organizare și în program nu 
e pretutindeni același.

Formarea unui tren nu se face la 
întîmplare. Există un „livret", un 
act normativ pentru fiecare garni
tură, în care se 
precizează nu
mărul de vagoa
ne, amplasarea 
lor în garnitură 
etc. La baza for
mării urfui tren 
stau cererea obi
ectivă de bilete 
ds călătorie și 
experiența atîtor 
ani de organizare 
și supraveghere a 
traficului de că
lători pe o rută 
sau alta. Adese
ori însă trenurile 
pleacă din gară 
cu un vagon-două 
mai puțin. Si bă- 
nuiți incidente
le : așa se ex
plică — printre 
altele — prezența 
călătorului pe 
scări și tampoane.

— Constat că 
gara București - 
Nord nu-i fermă 
in respectarea 
graficelor de 
compunere a tre
nurilor. Garnitu
rile directe București—Măneciu, 
deci trenurile pentru navetiști,'unde 
se cunosc bine solicitările, vin cu 
vagoane în minus. Lă fel trenurile 
spre Moldova — și se știe cit de aglo
merată este această rută. (ing. Iulian 
Țațăiă. șeful stației Ploiești—Sud).

— Cauzele ar fi mai multe — vine 
replica inginerului Vasile Visarion, 
dispecer central in ministerul de re
sort. întîi, se întîmplă ca uneori nu
mărul vagoanelor defecte să fie mai 
mare decît cel planificat. Al 
doilea : vine O.N.T., vin alte in
stituții cu cereri suplimentare de 
vagoane. Le luăm de unde putem.

Se și vede ! Dar iată o altă apre
ciere care ne face să simțim o oare
care jenă la explicațiile dispecerului 
central. întrebat cum se face că va
goanele trimise de stația Ploiești, 
pentru reparații, la „Grivița", sint 
văzute în circulație, inginerul Nico- 
Iae Sederț, director tehnic la Di- 
recția generală tracțiune și vagoane, 
afirmă :

— Multe vagoane din țară vin la 
reparații sau revizii nu pentru că ar 
fi defecte, ci datorită faptului că și-au 
făcut un anumit stadiu de rulare. Și 
ca să nu se îngrămădească, inactive, 
la poarta uzinei, „le mai plimbăm" 
cîteva zile, maximum o săptămînă.

Iată deci o sursă bună, neglijată 
de dispeceratul central, de unde s-ar

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI CU TEMA: 
„GREVA GENERALĂ 

DIN OCTOMBRIE 1920“
în cadrul manifestărilor, con

sacrate semicentenarului Parti
dului Comunist Român, în Ca
pitală a avut loc, joi după-amia- 
ză, vernisajul unei expoziții, cu 
tema „Greva generală din oc
tombrie 1920", organizată de 
Muzeul de istorie a municipiului 
București în colaborare cu Fi
liala municipală a Arhivelor 
Statului. Documente inedite, în 
fotocopii, precum și o serie de 
publicații ilustrează aspecte ale 
grevei generale, oglindesc atît

■ ■■■■■■■■a
(Urinare din pag. I)

mișcării noastre muncitorești, spusele 
lui V.I. Lenin : „De foarte multe ori 
se intimplă că. pînă la izbucnirea li
nei mari greve, muncitorii dintr-o 
fabrică sau dintr-o ramură de pro
ducție oarecare, dintr-un oraș 'oare
care aproape că nu știu de socia
lism și nici nu se gindesc la el, iar 
după grevă cercurile, uniunile ca
pătă o răspindire toi mai mare in 
rindurile lor și din ce în ce mai 
inuiți muncitori devin socialiști".

Acțiunile muncitorești au îmbră
cat în această perioadă fotme noi, 
cum ar fi desfășurarea mai multor 
conflicte colective de muncă con
comitent sau succesiv, pînă la trans
formarea lor în greve generale pe 
ramură sau pe oraș. Un fenomen nou, 
cu tendință de generalizare în miș
carea grevistă l-a constituit însoți
rea grevelor de ample manifestații 
de stradă. Șirul puternicelor acțiuni 
de luptă desfășurate în anii pre
mergători primului război mondial 
de clasa muncitoare din țafa noastră 
a culminat, cum se știe, cu marea 
demonstrație de la Galați din 13 iu
nie 1916. Dezvoltarea luptelor so
ciale, ilustrind imensul potențial re
voluționar al proletariatului, evi- 

.denția noi concluzii pentru organiza
țiile muncitorești, pentru masa pro
letariatului însuși, în primul rînd, 
aceea a unității și solidarității de 
clasă. „Toți iși dau astăzi seama — 
scria „România muncitoare", referin- 
du-se la multitudinea manifestărilor 
din 1912 — că lupta muncitorilor din
tr-o fabrică sau dintr-un atelier nu 
este izolată, nu este un fapt izolat in 
viața unei părți din clasa muncitoare, 
ci este lupta intregii clase muncitoare 
din țara românească. Infringerea lu
crătorilor dintr-un atelier sau dintr-o 
fabrică fi interesează și-i lovește 
pe toți muncitorii, din toate indus
triile și din toate fabricile ; victoria 
unei părți din clasa muncitoare este 
victoria întregii clase muncitoare".

Experiența acumulată de mișcarea 
noastră muncitorească în focul lup
telor de clasă avea să fie îmbogă
țită și ridicată pe o treaptă supe
rioară în condițiile avintului revo
luționar de la sfîrșitul primului 
război mondial. Războiul, cu tet 
cortegiul de nenorociri pe care le-a 
abătut asupra țării, a determinat — 
cum se știe — o considerabilă înrăută
țire a condițiilor de trai ale celor ce 
muncesc, ascuțirea puternică a con
tradicțiilor sociale care măcinau re
gimul burghezo-moșierese. în aceste 
condiții, s-a întețit lupta revoluțio
nară. s-a intensificat activitatea or
ganizațiilor muncitorești. Partidul 
socialist a devenit un puternic partial 
de masă, numărînd peste 100 000 de 

putea lua vagoane pentfu „cererile 
suplimentare, și neprevăzute" ale 
unor inștituții. Fapt este că descom- 
pletarea pripită a unui tren dere
glează mecanismul călătoriei normale.

Parcările la peroane nu sînt nici 
ele respectate riguros. Se petrec lu
cruri de neînțeles. Există sau nu un 
timp limită pentru tragerea trenurilor 
Ia peroane, in statia de formare ? 
într-una și aceeași zi, în mai puțin 
de două ore, trei trenuri de cursă 
lungă ■— rapidul de Suceava (14,50), 
personalul de Timișoara (14.55) și 
acceleratul de Brașov (16,10) — au 
tras cu întîrziere la peronul stației 
București-Nord. Cînd este vorba des
pre trenuri cu locuri rezervate, mai 
treacă-m'eargă. Am văzut, însă, în 
gara București-Nord, repetîndu-se 
Un spectacol care n-are în sine nimic 

„PREZENTAȚI... BANII 

LA CONTROL!" 
Cîrdăsia conductorului incorect 

cu pasagerul fraudulos
civilizat. Trenuri de persoane (une
ori de cursă lungă), sosite la peron 
cu 20 sau chiar cu 15 minute înainte 
de plecare, sint luate cu a-salt de pu
hoiul de călători. Imaginați-vă tre
nul personal de Timișoara, de la ora 
14,55, trăgind la peron la 14,40. Nici 
nu oprise bine și învălmășeala era 
în toi. Și astfel călătoria s-a înscris 
de la început în sfera unei inutile 
tensiuni nervoase. Pentru că pasa
gerii sint feluriți, au copii și mai 
toți au bagaje. O călătorie de cîteva 
ore în picioare sau picotind pe valiză 
este dovada lipsei de respect fată 
de om, neindeplinirea obligațiilor de 
contract despre care vorbeam mal 
inainte. <

Am lăsat înadins mai Ia urmă una 
dintre problemele cele mai impor
tante : atitudinea personalului cefe
rist, cinstea și corectitudinea acestuia.

Zece persoane necunoscute, care 
plecau din București-Nord în diferi
te direcții, au fost rugate ca, o dată 
ajunse la destinație, să ne trimită o 
.scurtă apreciere asupra călătoriei. 
Reproducem cîteva extrase. Accele
ratul 421 : „O femeie avea același 
număr de loc cu un călător. S-a ape
lat la conductor.. însă acesta — neți- 
nînd seama că femeia mai . avea și 
un copil mic — a ridicat din umeri 
și i-a vorbit urît. (Ștefan Batiz). Ac
celeratul 605 : „Șeful de tren a avut 

cauzele cit și consecințele aces
tui semnificativ eveniment al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră. Sînt expuse, de aseme
nea. materiale documentare care 
redau momente de la grevele 
metalurgiștilor, ceferiștilor, mun
citorilor de la S.T.B., Fabrica de 
tutun, Arsenalul Armatei, Mo
nitorul Oficial și din alte între
prinderi bucureștene premergă
toare grevei generale din octom
brie 1920.

(Agerpres)

membri, iar sindicatele au ajuns să 
cuprindă peste 250 000 de muncitori.

Dezvoltarea luptei maselor munci
toare din țara noastră se integra în 
puternicul flux revoluționar care a 
cuprins Europa și întreaga lume după 
victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Răsturnarea țarismului și 
făurirea primului stat al muncitori
lor și țăranilor pe a 6-a parte a glo
bului — evenimente de uriașă în
semnătate mondială, care au deschis 
o nouă epocă în istoria omenirii — 
au stimulat spiritul revoluționar al 
clasei nimicitoare, al maselor largi 
populare- din România, ca și de pre

Un moment culminant în șirul 

bătăliilor de clasă din România
tutindeni, răsunînd ca un Îndemn 
înflăcărat ia lupta pentru realizarea 
aspirațiilor lor de libertate și progres.

încă de la sfîrșitul anului 1918 s-a 
ridicat puternic in România valul 
luptelor greviste, însoțite de mari 
demonstrații, in cursul cărora mun
citorii cereau îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai, recunoaș
terea consiliilor muncitorești, li
bertate de activitate pentru organi
zațiile muncitorești de pe întreg cu
prinsul țării. încercările claselor do
minante de a inăbuși lupta maselor 
prin masacrul din piața Teatrului 
Național din București și prin dez
lănțuirea in întreaga țară a unei pri
goane sălbatice nu numai că n-au a- 
vut efectul scontat, dar au făcut să 
crească intensitatea luptelor.

Anul 1919 a fost marcat printr-un 
nou val de greve puternice. Un șir de 
greva au avut un caracter exclusiv 
politic, cum a fost de pildă greva 
din 21 iulie in semn de solidaritate 
cu Rusia Sovietică și cu Republica 
Ungară a Sfaturilor și grevă organi
zată la împlinirea unui an de la lup
tele din 13 decembrie 1918. Prin lupta 
sa, proletariatul român a reușit să im
pună satisfacerea unor revendicări, 
ca ziua de muncă de 8 ore. respec
tarea repausului duminical, creșterea 
salariilor, desființarea amenzilor, re- 

tot timpul călătoriei o atitudine plină 
de solicitudine. El ne-a dat, cu ama
bilitate, toate informațiile cerute. 
Avea o ținută vestimentară ireproșa
bilă. De la Iași la Huși am călătorit 
cu o cursă locală (6 333). Nici un con
trol". (Ioan Gelnan). Acceleratul 
321 : „Sînt mulțumit de călătorie sub 
toate aspectele. în special conducto
rul, om cu tîmple argintii, m-a im
presionat plăcut prin comportamen
tul său. Acum, cînd scriu. îmi pare 
rău că nu-i cunosc numele. Merită 
toată stima". (Aurel Fătu).

Aproape toți s-au referit, în spe- 
oial, la conductorul de tren. Și nu 
întîmplător. Ca funcționar la calea fe
rată, el trebuie să dovedească maxi
mum de grijă față de călător și 
totodată față de interesele statului. 
Avem asemenea conductori cu miile

— după cum rezultă și din scrisorile 
de mai sus.

Sînt însă șl excepții de la regulă i 
rezultă chiar din sesizările adresate 
direct rețelei ceferiste. Consultînd, în 
stația Ploiești-Sud, registrul de re- 
cla-mații și sesizări, constați că cele 
mai multe vizează comportarea neci
vilizată a unor salariați de la casele 
de bilete și necinstea unor conductori 
care taxează, în tren, pe cei găsiți în 
neregulă, dar fără să le elibereze ac
tul justificativ

— Analizați aceste sesizări r — 
l-am întrebat pe șeful serviciului 
transporturi-călători din ministerul 
de resort. Vă trimit direcțiile regio
nale sinteze, după reclamații și sesi
zări, să vedeți încotro se îndreaptă 
observațiile și criticile cetățenilor ?

— Da, ar fi bine să le cerem. Ar 
rezulta, din sinteze, tot felul de fe
nomene...

Ar rezulta, firește că ar rezulta. 
...Primul căruia ne-am adresat să ne 
tolereze pînă la Titu fără bilet, în 
contul unei „mici atenții" (noi aveam, 
desigur, bilete), a și acceptat. Este 
șeful de tren Marin Perciu. I s-au 
făcut „recomandările" de rigoare ia 
șeful gării din Titu și la miliția gă
rii. în buzunar i s-au găsit banii, 
dinainte inseriați, pe care-j primise 
cu aerul că-i aparțin. Dacă insuși 
șeful de tren — persoană cu drept de 
control asupra conductorilor — bagă 
banii în buzunar cu atita seninătate, 
cam ce s-ar putea petPece în garni
tura de care răspunde ?

în biroul impiegatului de serviciu 
de la Titu a apărut și un „apărător 
de ocazie", in persoana mecanicului 
de locomotivă Ion Neagu. Opunîn- 
du-se ca șeful de tren să fie legi
timat de impiegat, el s-a răstit le 
inspectorul Aurel Sfetcu, colaborato
rul nostru : „Cum. domnule, aveai bi
letul in buzunar și l-ai oferit omului 
bani, ca să-l tenteze ?“. Cu alte cu
vinte : „Cum, ai oferit bani și cre
deai că nu-i ia ?“. Asta-i culmea ! 
Vinovat era inspectorul, nu infrac
torul. T-a răspuns și inspectorul, 
calm : „Dacă ii ofeream citeva că
rămizi. crezi că mă mai ducea pînă 
la Titu ?". Am consemnat aidoma 
dialogul pentru a dezvălui mentali
tatea celor ce se solidarizează cu ele
mentele incorecte.

Și iată un al doilea caz. Regionala 
C.F.R. București. împreună cu miliția 
T.F. întreprind un control cu forțe co

cunoașterea sindicatelor și consiliilor 
muncitorești, demilitarizarea între
prinderilor, încheierea de acorduri 
(contracte) colective de muncă etc.

Fată de creșterea impetuoasă a 
luptelor, clasele exploatatoare au 
adus la cîrma țării, în martie 1920, un 
guvern de „mînă forte", prezidat de 
generalul Averescu. care a trecut Ia 
acțiuni de reprimare a mișcării mun
citorești ; a fost îngrădit dreptul de 
organizare și de grevă al muncitori
mii, s-au reintrodus gărzile militare 
într-o serie de fabrici, în unele zone 
ale tării a fost instituită starea de 
asediu.

Atacului capitalist desfășurat pe 
mai multe planuri, muncitorimea or
ganizată în sindicate și in Partidul 
socialist l-a ripostat cu fermitate 
printr-o puternică intensificare a 
luptelor greviste, a manifestațiilor 
și demonstrațiilor de stradă. Anul 
1920 a constituit punctul culminant al 
marilor acțiuni de masă din perioada 
de avint revoluționar. Numai între 
1 martie și 20 octombrie 1920, după 
datele oficiale, au avut loc 345 de 
greve, intre care cele mai multe gre
ve generale pe ramuri,. sau localități 
și regiuni, (cum au fost greva me
talurgiștilor bucureșteni, a minerilor 
din Valea Jiului, greva generală a 
ceferiștilor, greva demonstrativă con
tra cenzurii și stării de asediu din 
Transilvania), avind uneori o durată 
de luni de zile. în acesie acțiuni au 
fost antrenați și lucrători din între
prinderi mai mici, precum și nume
roase categorii neoroletare (funcțio
nari de bănci, judecătorești, corpul 
P.T.T. etc.). Toate aceste acțiuni au 
constituit repere ale procesului de ra
dicalizare a proletariatului, a mase
lor largi muncitoare : în lumina fap
telor istorice apare clar că greva ge
nerală din octombrie 1920 n-a repre
zentat o izbucnire de moment, ci o 
culminație a unor acțiuni de luptă re- 

mune. Printre conductorii mobilizați 
la acțiune se află și Constantin Popa. 
Chiar in timpul controlului, cineva 
sesizează că C. Popa (care avea atri
buția să incheie proces verbal călă
torilor frauduloși) încasează mai mult 
și eliberează chitanțe pentru sume 
mai mici. E lăsat să continue. La 
urmă i se face și lui „casa". Rezulta
tul : 480 de lei plus. Iși încheia afa
cerile chiar sub ochii lucrătorilor de 
miliție -și ai propriilor săi controlori 
din direcția regională !

Dar, să continuăm. Călători corecți 
sesizează miliția și direcția regională 
C.F.R. că din gările Basarab și Titan 
se urcă în trenuri foarte multi că
lători fără bilete. Se întreprinde un 
control în respectivele gări, pe timp 
de o zi. Rezultatele sînt de-a dreptul 
Incredibile. La Basarab, de la 30 000 

lei în ziua prece
dentă, încasările 
au suit la 88 000 
lei în ziua contro
lului ; la Titan : 
de la 8 000 lei în 
ziua „nestingheri- 
tă" — la 26 000 lei 
în ziua controlu
lui. Deci, în două 
gări, într-o singu
ră zi, statul era 
frustrat cu... faceți 
și dv. socoteala. 
Și atunci, una din 
două : sau con
ductorii trenurilor 
respective nu con
trolează, sau con
trolează și... în
casează.

Sînteți înclinați 
să credeți că la 
numai două tre
nuri, pe distanta 
București - Vide
le, au fost desco- 
perlți, într-o ino
pinată acțiune de 
control. 992 de că
lători fără bilete? 
Nu, pare de do
meniul fanteziei. 
Totuși, aceasta 

e realitatea. Călătorul fără bilet 
este, in fapt, infractor și trebuie 
tratat ca atare. Călătorind frau
dulos, el frustrează nu numai calea 
ferată ; aduce daune statului. La 
drept vorbind, ce deosebire este în
tre individul care călătorește „pe 
gratis" și cel ce fură din gestiunea 
încredințată sau din avutul obștesc ? 
Diferența este doar aparentă, pentru 
că în ambele cazuri avem de-a face 
cu evidente abateri, cu fapte sanc
ționate de lege.

— Cum este organizat, la calea fe-- 
rată. controlul biletelor de călătorie? 
— l-am întrebat pe Evghenie Curtov, 
șeful serviciului transport-călători 
din minister.

— Nu există o funcție de controlor, 
ca atare. Adică, nu mai e de mult. 
Avem în minister și în direcțiile re
gionale tovarăși cu drept și cu legi
timație de control. Există și un pro
gram pentru fiecare. Cînd se depla
sează cu trenul, fac și o muncă de 
control.

— Și vă satisface metoda ? — am 
întrebat, pentru că din ancheta noas
tră rezulta că tovarășii cu drept de 
control din minister și direcțiile re
gionale fac sau nu fac controlul — 
și, mai ales noaptea, nu prea se scoa
lă din pat să controleze calea ferată.

— Vom înainta curînd conducerii 
departamentului o propunere privind 
organizarea mai eficientă a contro
lului.

Era șl timpul. Dar, fie că propu
nerea aceasta va fi sau nu.., accep- 
tată, va fi sau nu posibilă și utilă, 
conducerea ministerului are datoria 
să ia măsurj ferme pentru normali
zarea călătoriei și controlului pe ca-< 
tea ferată.

Sînt. desigur, doar cîteva dintre 
problemele nerezolvate încă pe de
plin, aparținînd sectorului feroviar de 
călători. Soluționarea lor depinde în 
exclusivitate de organizarea mai bună 
a activității, de respectarea strictă a 
propriilor ordine, normative și dispo
ziții. de educarea întregului personal 
în spiritul cinstei și corectitudinii, 

în timpul anchetei am reținut și 
alte aspecte care, neapartinînd orga
nizării feroviare, creează totuși greu
tăți circulației normale pe calea fe
rată. Asupra acestora vom reveni 
într-un număr viitor al ziarului nostru.

Ștefan ZIDĂRIȚA

voluționare tot mai ample și mai vi
guroase.

încă din primăvara anului 1920. a 
apărut tot mai insistent în rindurile 
muncitorimii, ale organizațiilor ei, 
ideea organizării unei greve generale 
pe țară, ca o formă mai înaltă de 
luptă, care să ducă la impunerea de
zideratelor muncitorimii. Dezbaterile 
în jurul acestei chestiuni au intensi
ficat și accelerat procesul de cristali
zare a pozițiilor și tendințelor din si
nul conducerii Partidului socialist și 
al sindicatelor. în fruntea celor care 
se pronunțau pentru greva generală 
și desfășurau efectiv munca de pre- 

gătire și organizare a acesteia, se 
aflau militanți ca Gheorghe Cristescu, 
Gh. M. Vasilescu, Pândele Becheanu, 
Teodor lordăchescu, Gh. Niculescu- 
Mizil, Ilie Moscovici. P. Constanti- 
nescu, Leonte Filipescu. Gh. Teodo- 
rescu. Constantin Popovici, Ion Pas, 
Lazăr Măglașu, Ion Grigorescu, Du
mitru Grofu, V. Anagnoște, Ion 
Burcă (București), Constantin Mănes- 
cu. Alexandru Dobrogeanu. Gheor
ghe Uncvar (Ploiești). Eugen Roz- 
van (Oradea). D. Stoiculescu, M. Du- 
mitrescu-Bătrînu. I. D. Stoian (Ga
lati), Qoloman Muler, Traian Novac 
(Timisoara), Gh. Mamina. Carol Bar
ta. Victor Brătfăleanu (Brașov). 
Gheorghe Tănase. L. Gheîerter, Za- 
haria Țănase (Iași). Mihai Cruceanu, 
C. Nicblcescu (Craiova). Ion Elena 
(Tr. Severin), Andrei Ionescu; M 
Rogobete (Constanta). Iosif Ciser 
Gh. Mogoșan (Valea Jiului), dr. H. 
Aroneanu (Bacău). George Russ, Ioan 
Groza. Tiron Albani (Cluj). lancu 
Iliescu (Piatra Neamț).

Unii lideri social-democrați — I. 
Flueraș. G. Grigorovici, I. Pistiner. 
Toma Dragu. M. Bălineanu și alții 
— s-au pronunțat împotriva grevei 
generale, fie direct, fie într-o formă 
mai voalată, situîndu-se Insă în esen
ță pe aceeași poziție de negare sau

Un punct turistic de mare .atracție — muzeul Bran
Foto : Gh. Vințilă

DACĂ AVEȚI DRUM 
PRIN REGHIN...

La Reghin s-a deschis de cu
rînd noul magazin de prezentare și 
desfacere a produselor Combinatu
lui de pielărie și încălțăminte-Cluj. 
Magazinul este aprovizionat cu 
articole noi de Încălțăminte și 
marochinărie, confecții din pie
le și blănuri. Se găsește aici și o 
gamă variată de încălțăminte spor
tivă, realizată la întreprinderea 
„Sport" din Reghin : ‘ pantofi și 
ghete specifice practicări; diferite
lor sporturi, bocanci pentru schi, 
ghete îmblănite — pentru bărbați 
și femei, și altele. De asemenea, 
în rafturile magazinului se găsesc

Pensiuni pentru școlari
Direcția comercială 

din județul Cluj a 
organizat o rețea de 
pensiuni pentru școT 
lari, ,unde ăcțjștia gă
sesc lâ prînz un' bo

Un bogat sortiment 
la „Vitadulci"-Cluj

Maeștrii cofetari de 
la întreprinderea clu
jeană „Vitadulci" o- 
feră zilnic, prin in
termediul unităților 
de alimentație publi
că, un bogat sorti

gat meniu. Asemenea 
pensiuni funcționea
ză în cadrul restau
rantelor „București" 
și „Someșul", precum

ment de preparate, 
realizate după rețete 
proprii. în ultima 
vreme, au fost puse 
în vînzare și un nu
măr mare de sorti

de stăvilire a acțiunilor hotărîte, in
transigente ale muncitorilor. Con
fruntarea de opinii avea să capete, 
in desfășurarea marii bătălii, un ca
racter mai ascuțit, unele influente 
ale concepțiilor reformiste, resimtin- 
du-se in tactica și lozincile de luptă 
din timpul grevei generale.

Un moment decisiv în organizarea 
grevei generale l-a constituit ședința 
Consiliului General al Partidului so
cialist și al sindicatelor, din 10—11 
octombrie, care a adoptat programul 
de revendicări, concretizate într-un 
memoriu ce urma să fie înaintat 
guvernului. Muncitorii cereau res
pectarea dreptului de organizare și 
întrunire, recunoașterea consiliilor 
muncitorești, desființarea curților 
marțiale și retragerea armatei din 
toate fabricile și uzinele, abrogarea 
legii conflictelor colective de muncă 
și întocmirea unei noi legi care să 
respecte drepturile cîștigate de mun
citorime etc. ; dacă cererile nu 
vor fi soluționate favorabil pînă la 20 
octombrie — avertiza memoriul — 
„muncitorimea organizată din toată 
tara va fi chemată ca printr-o grevă 
generală să obțină toate aceste drep
turi șl libertăți de care sînt legate 
interesele ei cele mai vitale". Erau 
revendicări care răspundeau nu nu
mai intereselor clasei muncitoare, dar 
si ale întregului popor muncitor. 
După cum se arăta in manifestul 
„Către opinia publică", „lupta noas
tră nu este pentru noi, ci pentru toți 
și în interesul tuturor..." în fața în
tregului popor, clasa muncitoare se 
afirma ca forța socială cea mai înain
tată, luptătoare pentru democrație, 
pentru o viață mai bună a celor ce 
muncesc. Caracterul democratic, pro
gresist al luptei muncitorilor a fost 
recunoscut de numeroase personalități 
politice ale vremii. „Examtnind ce
rerile muncitorilor — declara într-un 
interviu acordat ziarului „Adevărul" 
dr. Lupu — se vede că ele sint 
profund umane șl drepte și de mult 
trebuiau satisfăcute... găsesc foarte 
justificate cererile formulate.

Zilele de 13—20 octombrie au fost 
zile de tumult revoluționar. Au avut 
Ioc numeroase adunări ale muncito
rilor, unde au fost alese comitete de 
grevă.

Hotărîrea muncitorilor de a decla
ra greva generală a devenit fapt la 
20 octombrie 1920. „De azi — se arăta 
în Manifestul lansat de Comitetul 
Executiv al Partidului socialist și Co
misia generală a sindicatelor, intitu
lat sugestiv „Trăiască greva genera
lă !“ — toată muncitorimea, de ta 
un capăt la altul al tării, a intrat în 
grevă... Muncitorimea din România 
a intrat azi în lupta cea mai mare 
pe care a dus-o-vreodată. Din această 
luptă ea va ieși, ea va trebui să iasă 

modele de încălțăminte cu mar
ca fabricii „Clujeana" : cizmu- 
lițe trei sferturi și pantofi pentru 
femei, încălțăminte pentru copii. 
Noile modele sînt confecționate 
din materiale flexibile și de cali
tate superioară, au talpă din piele 
de bovine sau talpă sintetică, în a- 
celași magazin mai sînt prezentate 
produse ale Fabricii de pielărie și 
mănuși din Tg. Mureș : haine din 
piele de capră și de vițel, mănuși 
în modele și culori variate, pre
cum și haine de blană, căciuli din 
blană de miel și karakul, gulere de 
blană confecționate la întreprinde
rea „Vidra" din Orăștie.

și la complexele co
merciale din noile 
cartiere clujene, unde 
în acest scop au fost 
amenajate săli spe
ciale.

mente dietetice, pre
parate pentru cei su
ferinzi de diferite a- 
fecțiuni, în a căror 
alimentație nu sînt 
îngăduite produsele 
de consum obișnuit.

victorioasă, pentru că dreptatea este 
do partea ei... Trăiască greva gene
rală ! Trăiască socialismul !“

Timp de aproape 10 zile s-a desfă
șurat o bătălie de clasă proletară, de 
o amploare și o intensitate cum nu 
mai cunoscuse pînă atunci istoria 
poporului român. La această bătălie 
au participat activ peste 400 000 de 
oameni — întreg proletariatul român, 
căruia i s-au alăturat și alte categorii 
sociale. Coșurile uzinelor nu mai 
fumegau, in fabrici șj ateliere 
mașinile încremeniseră, trenurile nu 
mai circulau, viata economică a tării 
a stagnat. Hotărire revoluționară, 
înaltă combativitate, rezistență e- 
roică din partea proletariatului J 
teroare, represiune sălbatică, în
cercări de corupere din partea auto
rităților — acesta a fost tabloul ul
timei decade a lui octombrie 1920. 
In întreaga tară au fost operate mii 
și mii de arestări, sediile organiza
țiilor muncitorești au fost devastata 
și închise.

Articolul de față nu-și propune să 
întreprindă o analiză a modului cum 
a fost condusă greva generală, a de
ficiențelor și erorilor manifestate, a 
cauzelor înfr’ingerii ei — acestea ur- 
mînd să formeze subiectul unui alt 
articol. Nu numai succesele, dar și 
greșelile pot constitui un izvor de 
învățăminte. Iar din experiența gre
vei generale, din deficiențele care 
s-au manifestat în desfășurarea ei. 
clasa muncitoare a învățat imens. Ea 
a înțeles clar că vechiul partid so
cialist, tactica preconizată de el și 
modul său de organizare nu mai co
respundeau cerințelor noii etape, că 
pentru a putea să lupte cu succes îm
potriva claselor exploatatoare avea 
nevoie de un partid de tip nou, revo
luționar, marxist-leninist. Cristaliza
rea în conștiința proletariatului a ne
cesității creării partidului comunist 
a constituit rezultatul cel mai pre
țios al grevei generale, o imensă cu
cerire pentru clasa noastră muncitoa
re. Tocmai prin aceasta greva gene
rală, in pofida inlringerii ei și a săl
baticei represiuni de care a fost ur
mată, a jucat un rol de cea mai mare 
importanță în dezvoltarea mișcării 
noastre muncitorești.

Practic la numai citeva luni după 
greva generală a avut loc Congresul 
din mai 1921 care a consfințit trans
formarea vechiului partid socialist în 
partid comunist.

Născut din rindurile clasei mun
citoare. ale poporului român, cu 
vechi rădăcini în mișcarea muncito
rească din România, partidul comu
nist avea să conducă Ia deplină vic
torie lupta revoluționară pentru eli
berarea celor ce muncesc de orice 
exploatare și asuprire, pentru fău» 
rirea orînduirii noi, socialiste pe pă- 
mîntul României.
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CUM ÎȘI GĂSEȘTE APLICARE LEGEA ASIGURĂRII 

Șl CONTROLULUI CALITĂȚII PRODUCȚIEI?

Prestigiul
„MĂRCII FABRICII" 
nu suportă rabaturi

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNĂ CALITATE!
. -'Ll- • •- ;------------- - ---------___L----------__l

EXEMPLU SI ÎNDEMN
9

Fruntașii recoltelor mari 
au terminat însămîntările

Nu încape nici o îndoială că. ceea 
ce caracterizează producția majorită
ții oovîrșitoare a întreprinderilor 
noastre este, înainte de toate. înalta 
lor calitate — rezultat direct al pri
ceperii și sîrguinței muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, al exigenței 
cultivate in permanență in producție, 
la fiecare loc de muncă, pe întreaga 
filieră a execuției, de Ia debitarea 
materiei prime și pînă la aplicarea 
ștampilei controlului tehnic de cali
tate. Aceasta este o cerință majoră 
de o vitală importanță economi
că in momentul de față, cind 
piața internă și cea externă cunosc 
o accentuare evidentă a competiției, 
cind se afirmă cu adevărat numai 
acele produse care se disting prin 
înaltul lor nivel tehnic, prin carac
terul lor modern, prin trăinicie și 
precizie în funcționare, prin grad ri
dicat de finisare.

O expresie elocventă a însemnate
lor progrese Înregistrate de industria 
noastră sînt sutele de mașini, utilaje, 
aparate prezentate de întreprinderile 
românești la Tîrgul internațional din 
București. Ele se remarcă prin carac
teristicile constructive și performan
țele lor tehnico-funcționale lă nivelul 
superior al tehnicii contemporane, 
fiind comparabile cu produse ale unor 
firm? din țări cu o veche tradiție in
dustrială. înalta lor calitate și nivelul 
lor tehnic sint apreciate, ilustrând 
posibilitățile tot mai mari de partici
pare a țării noastre la intensificarea 
.schimburilor și colaborării economi
ce internaționale.

Ce se întîmplă însă cînd rigorile 
înaltei calități nu sint întotdeauna 
respectate, cînd pe poarta unei fa
brici ies anumite produse care, din 
punctul de vedere al execuției, al ca
lității, nu satisfac cerințele ? Fă
ră excepție, implicațiile răbuf
nesc, mai devreme sau mai tîrziu, 
cu efecte deosebit de păgubitoa
re pentru economie. Instalația 
de policlorură de vinii de la Combi
natul chimic din Rm. Vîlcea nu a 
putut fi dată la termen în funcțiune, 
pierzîndu-se o producție în valoare 
de zeci de milioane de lei — între 
altele din cauza defecțiunilor consta
tate la schimbătoarele de căldură li
vrate de Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești. în altă parte, la Filatura de 
fire chimice și bumbac din Oltenița, 
una din cele mai mari unități de 
acest fel din țară, după ce s-a înre
gistrat un start de bun augur, o serie 
de carde-utilaje produse de uzina „U- 
nirea“ din Cluj — au dat semne de 
îmbătrânire prematură, defectîndu-se. 
Efectul ? Unitatea din Oltenița a 
pierdut pînă acum o producție de cir
ca 20 milioane lei. fiind periclitată 
realizarea sarcinilor de plan pe acest 
an. în sfîrșiit, amintim și despre de
fecțiunile înregistrate la diferite e- 
chipamen.te electrice fabricate de u- 
zina „Electroprecizia" din Săcele.

Noi spații de producție 
la Combinatul textil Oradea

La fabrica de con
fecții, din cadrul 
Combinatului textil 
de la Oradea, a fost 
construită și dată în 
folosință o nouă hală, 
în cele cinci nivele 
ale sale, noua hală 
cuprinde o suprafață 
productivă de 8 500 
mp și este înzestrată

cu.linii de fabricație 
de mare randament, 
pe care se vor reali
za diferite confecții 
cu o valoare ce va 
trece de 140 milioane 
lei pe an. Prin mă
rirea spațiului • de 
lucru, capacitatea de 
producție de la cu
noscuta fabrică oră-

NUTREȚURILE COMBINATE
(Urmare din pag. i)

Trei cazuri convingătoare, care rele
vă implicațiile imediate și costisitoa
re ale unor produse deficitare sub 
raportul calității execuției. Cum les
ne se poate desprinde din aceste si
tuații, drumul de la produsul negli
jent executat, cu deficiențe de ordiin 
calitativ, la pierderi bănești este 
direct. Organizarea defectuoasă a 
muncii, neritmicitatea producției, ca
litatea necorespunzătoare a materiei 
prime, a pieselor primite în colabo
rare, preocuparea inconstantă pentru 
ridicarea calificării personalului, ca 
și lipsa de exigență din partea celor 
puși să controleze materia primă și 
materialele sosite de la furnizori și 
produsele finite înainte de a ieși pe 
poarta fabricii — iată doar cîteva din 
cauzele care influențează negativ ni
velul calitativ al producției.

Ne oprim mai în amănunt asupra 
unuia dintre cele trei cazuri amin
tite — și anume la cel al echi
pamentelor electrice. în Ultima vre- 
me, avîndu-se în vedere rolul im
portant pe care îl au aceste echipa
mente în condițiile creșterii accentua
te a producției de autocamioane, trac
toare și autoturisme, s-a achiziționat 
din străinătate o licență pentru fa
bricarea lor. Din păcate, nu s-a asi
gurat o concordanță deplină între 
tehnicitatea documentației de execu
ție și organizarea producției și a 
muncii. Rezultatul : în acest an, aici 
au fost respinse la probele finale 
multe din releele regulator contro
late. 9 000 de alternatoare și peste 
7 500 bobine de aprindere.

Evident, o situație îngrijorătoare, 
mai ales dacă/avem în vedere impli
cațiile pe plan economic ale unei ase
menea stări de lucruri. Licența pre
vede ca procesul de fabricație să fie 
realizat pe 106 mașini. Ce-i drept, 
în prezent lipsesc cîteva din utilajele 
respective, dar aceasta nu poate șă 
constituie, sub nici un motiv, o scuză 
pentru aplicarea unor tehnologii im
provizate la multe din mașinile exis
tente în uzină. în aceeași ordine de 1- 
dei, amintim că 30 la sută din mașini 
și scule nu au precizia necesară exe
cutării pieselor în cîmpul de tole
ranță prescris. O analiză statistică 
a dezvăluit că mașinile de frezat, de 
exemplu, realizează piese cu abateri 
de 3 ori mai mari decît limita de 
toleranță admisă și, ca urmare, nu 
puține piese prezintă probabilitatea 
de a fi rebutate.

Peste aceste neajunsuri legate de 
funcționarea mașinilor se suprapune 
un altul, la fel de dăunător : calita
tea scăzută a sculelor folosite (pasti
le Vidia, pietre abrazive, filiere ș.â.). 
Pe lîngă faptul că sculele sînt insu
ficiente, ele se fabrică din materiale 
proaste și se ascut manual de către 
oameni necalificați. Ca un efect di
rect, chiar și cele . 65 la sută din ma
șinile bune, care au precizia necesară 
în funcționare, fiind echipate cu seu-

deană de confecții 
va spori, cu 30 la 
sută, ceea ce va per
mite și realizarea ți
nui volum sensibil 
mai mare ca pînă 
acum de diferite con
fecții de calitate su
perioară, destinat 
pentru export.

Dintre componentele nutrețurilor 
combinate, o mare importanță au 
granulele de lucernă. Eficiența eco
nomică a producerii granulelor in 
stațiile existente în cadrul I.A.S. 
este mai presus de orice îndoială. 
Conform programului, anul viitor vor 
fi introduse în fabricație de serie 
utilaje de uscare și granulare. Nor
mal ar fî fost ca acestea să fie 
asimilate. Or, acest lucru nu s-a rea
lizat, deoarece Ministerul Agricultu
rii Și Silviculturii nu a acționat cu 
fermitate pentru a se preciza și de
finitiva din timp modalitățile de a- 
sigurare a utilajelor din producția in
ternă sau din import.

Așa cum s-a prevăzut, pentru coo
perativele agricole, anul viitor urmea
ză să fie produse și utilizate aproa
pe 850 000 tone de nutrețuri combi
nate. Realizarea acestei prevederi ar 
permite să se economisească o can
titate de concentrate de aproximativ 
250 000 tone. Cele mai modeste cal
cule arată că în loc de 7—8 kg de 
concentrate, cît se consumă in multe 
cooperative agricole pentru obține
rea unui kilogram de carne de porc, 
dacă se utilizează nutrețuri combi
nate consumul specific se reduce la 
circa 4,5 kg. în cazul păsărilor, consu
mul specific poate fi redus și mai 
mult, așa cum demonstrează experien- 
' ța complexelor avicole, care obțin ki
logramul de carne cu mai puțin de 3 
kg nutrețuri combinate. La loturile 
experimentale s-a ajuns la un consum 
specific de numai 2,1—2,2 kg. nutre
țuri pe kilogramul de carne. Iată de 
ce realizarea, punct cu punct, a mă
surilor stabilite are o atît de mare 
însemnătate economică.

O dată cu intrarea în funcțiune * * 

Dată fiind însemnătatea acestor 
unități, prin H.C.M., 1193 din anul
1967 s-a prevăzut să fie conștruite 
și date în funcțiune, pînă în anul 
1971, noi fabrici de drojdii furajere 
la Suceava, Blaj, Comănești și Tur- 
nu-Severin. Ulterior, termenul de 
punere în funcțiune s-a amînat pînă 
în anul 1973. Justificări pentru a- 
ceastă amînare sînt destule, dar nici- 
una nu poate ține loc proteinei din 
drojdii. Fapt este că în unele ca
zuri „soluția" tergiversării este folo
sită în locul măsurilor practice. Ce 
ar fi putut împiedica lucrările de 
mărire a capacității la fabrica din
Zărnești ? Așa cum am arătat, aici 
există experiență bună, tehnologia 
de producere a drojdiilor este pusă 
la punct. Cu toate acestea, termenul 
de mărire a capacității la 5 300 tone 
de drojdii furajere a fost fixat tot 
pentru anul 1973. Este adevărat' că 
față de volumul producției unități
lor Ministerului Industriei Lemnului, 
cîteva mii de tone de drojdii fura
jere nu au p pondere mare. Dar dacă 
s-ar lua în considerare valoarea 
acestora pentru zootehnie. prețui 
acestora, care pe plan mondial este 
de citeva ori mai mare decît al 
porumbului, s-ar găsi posibilități și 
mijloace pentru realizarea obligații
lor asumate. Este in interesul dez
voltării zootehniei, al sporirii pro
ducției animaliere, ca toate ministe
rele și forurile centrale cărora le re
vin însemnate atribuții în dezvolta
rea industriei de nutrețuri combina
te să-și realizeze sarcinile, mari sau 
mici, atâtea cite sînt.

te de calitate inferioară și ascuțite de
fectuos, realizează piese cu a- 
bateri de la documentația de licență. 
Și pentru ca afirmația să nu fie gra
tuită, iată și un exemplu concludent : 
o brigadă de specialiști de la Inspec
toratul general de stat pentru con
trolul calității produselor, care a ana
lizat calitatea produselor lă uzina 
„Electroprecizia“ din Săcele, a de
monstrat pe mașina SIM-7 că, dacă 
aceasta este echipată cu un cuțit din 
material corespunzător, prelucrează 
piesele în limitele de toleranță admi
se. Echipînd aceeași mașină cp cu
țitul folosit în mod curent în uzină 
și ascuțit manual, aU rezultat piese 
cu abateri ce depășesc de 5 ori limi
tele admise, cu o probabilitate de 
rebutare de 65 la sută.

Fie și numai aceste două cauze, 
legate de precizia în funcționare a 
mașinilor și calitatea sculelor, sînt 
suficiente pentru a explica neajunsu
rile care se fac simțite la uzina 
„ElectroprPcizia" din Săcele, cu efecte 
nedorite asupra calității produselor.

Dacă intervenția comitetului de di
recție al uzinei pentru lichidarea a- 
cestor deficiențe a întîrziat și a fost 
ineficace — într-o oarecare măsură 
și din cauza unui sprijin redus din 
partea centralei industriale de ma
șini și materiale electrotehnice —, în 
privința asigurării unei pregătiri pro
fesionale corespunzătoare a muncito
rilor și a unui control riguros al tu
turor materialelor și pieselor procu
rate de serviciul aprovizionare nu 
mai există nici un fel de justificare. 
Cum poate fi calificată altfel decit 
formală și superficială recepția cali
tativă a materialelor și semifabrica
telor cind acestea, în nu puține ca
zuri,- intră pe poarta întreprin
derii fără să fie examinate de con
trolori autorizați ? Pur și simplu, 
aici se face numai o reoepție canti
tativă, fără un control amănunțit al 
caracteristicilor fizico-mecanice, ab
solut necesar pentru toate produsele 
ce intră în procesul fabricației.

Cît privește calificarea personalului, 
ni se pare concludent să precizăm că 
indicele mediu al calificării muncito
rilor este sub nivelul categoriei lu
crărilor pe care ei le execută. Desi
gur, asta nu înseamnă că în uzină nu 
lucrează numeroși muncitori cu 
înaltă calificare. Dar, alături de a- 
ceștia —- așa cum s-a desprins din 
analiza făcută de specialiștii amintiți 
la fața locului — lucrează muncitori 
cărora le lipsesc diferite cunoștințe 
de 'bază în meserie ; bunăoară, unii 
dintre aceștia scoteau piesele din dis
pozitive introducînd . șurubelnița în- 
tr-un orificiu filetat, fără să-și dea 
seama că mutilează filetul !

Am Insistat asupra acestor cauze, 
care au determinat mari refuzuri din 
partea beneficiarilor produselor li
vrate de uzina „Electroprecizia" din 
Săcele, pentru a demonstra că lichi
darea lor urgentă — absolut nece
sară — stă in puterea întreprinderii 
și a centralei industriale, câ nu exis
tă probleme de nesoluționat dacă se 
acționează cu hotărîre pentru apli
carea unor măsuri eficiente pe pla
nuri multiple. Trebuie să se înțelea
gă clar — în spiritul legii asigurării 
și controlului calității produselor — 
că răspunzători pentru respectarea 
întocmai a caracteristicilor tehnice și 
funcționale ale' fabricatelor sînt nu 
numai executantul direct și contro
lorul de calitate, ci și cadrele teh
nice și de conducere din fiecare uni
tate. Cu eforturile conjugate, ale între
gului colectiv, trebuie făcut totul ca 
fiecare produs prezentat la recepția 
finală să fie fără cusur, să corespun
dă exigențelor înaltei calități.

Viorel SALAGEAN

fabricilor de nutrețuri combinate de la 
Călărași și Lumina-Constanța, precum 
și prin construirea unor stații semiin- 
dustriale în cooperativele agricole 
crește capacitatea de producție. în 
concordanță cu mărirea capacității de 
fabricație, organele agricole au stabilit 
cantitățile de materii prime necesa
re. în acest scop, in cooperativele 
agricole s-au prevăzut suprafețele și 
culturile destinate să producă, intre 
altele, 65 000 tone de orz, mazăre și 
ovăz necesare în rețetele de nutrețuri 
combinate. Cu toate acestea, pînă in 
ziua de 12 octombrie a. c. au fost 
transportate la baze numai 28 000 
de tone. In județele Ialomița, Boto
șani, Buzău, Olt, Prahova ș.a. nu s-a 
transportat nici un sfert din canti
tatea prevăzută, deși este știut că 
recoltatul orzului sau al mazărei s-a 
încheiat de mult. Cooperativele agri
cole din județul Ialomița, in loc de 
4 800 tone de orz ( și mazăre au 
transportat la baze numai 1 436 tone, 
iar cele din județul Botoșani doar 
200 tone din 3 000. Ce valoare au 
planurile Întocmite. dacă nu se rea
lizează și mai ales cum se vor pro
duce nutrețurile combinate in anul 
viitor fără sortimentele indispensabi
le de materii prime ?

Dezvoltarea industriei de nutre
țuri combinate reprezintă cea mai 
importantă și urgentă acțiune care 
condiționează nivelul producției și al 
rentabilității in zootehnie. Este 
timpul să se treacă de la perioada 
prelungită de perfecționare a progra
mului, la realizarea măsurilor preco
nizate, astfel ca în fermele zooteh
nice ale unităților agricole să se uti
lizeze nutrețuri combinate intri-o pro
porție cît mai mare.

AU SOSIT ZILE RECI

CU LAPOVIȚĂ Șl NINSOARE!

Acum, fiecare clipă este 
deosebit de prețioasă 
pentru strîngerea recoltei

1 In cursul zilei de ieri, in mai 
1 multe zone ale țării, timpul s-a ră- 
1 cit și au inceput să cadă lapovița 
i și ninsoarea, ceea ce impune, mai 
i mult ca oricînd, urgentarea lucră- 
i rilor agricole de sezon, folosirea 
, tuturor forțelor și mijloacelor exis

tente în fiecare întreprindere agri- 
1 colă de stat și în fiecare coopera- 
' tivă agricolă pentru strîngerea, 
1 transportul și depozitarea recoltei, 
i pentru insăniințarea griului pe in- 
> treaga suprafață prevăzută. Acum, 
i fiecare clipă este deosebit de pre- 
, țioasă, acum este nevoie de o lar- 

gă mobilizare a forțelor, de parti
ciparea tuturor lucrătorilor ogoa- 

' relor la muncă in cimp, în frunte 
' cu președinții cooperativelor agri

cole, cu secretarii organizațiilor de 
partid și primarii satelor. Pentru 
că nici o altă activitate la sate nu 
este mai urgentă decit aceea de pu
nere la adăpost a actualei recolte 
și de pregătire a celei viitoare.

Volumul lucrărilor agricole care 
trebuie executate in cel mai scurt 
timp posibil este foarte mare. Din 
datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii rezul
tă că, pînă in ziua de 13 octom
brie, recoltarea porumbului s-a e- 
fectuat pe 64 la sută din supra
fața cultivată în întreprinderile 
agricole de stat și pe 52 la sută 
în cooperativele agricole. Pînă la 
aceeași dată, sfecla de zahăr s-a 
recoltat de pe 55 la sută din su
prafața cultivată, iar cartofii de 
toamnă — 74 fa sută. Desigur, în ul
timele zile, recoltatul și însămînța- 
rea au avansat dar cert este că a 
rămas de executat un foarte mare 
volum de lucrări. Acum, cind timpul 
rece a sosit, este nevoie să se ac
ționeze rapid pentru strîngerea grab
nică a recoltei și efectuarea însă-
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Activitate 
comercială intensă 

în pavilioanele românești

Standul Centralei industriale de 
utilaj petrolier a primit in pri
mele trei zile vizita unor spe
cialiști din Iugoslavia, Polonia, Ce
hoslovacia și R. D. Germană. Ma
joritatea lor au cerut informații 
in legătură cu instalațiile și sapele 
de foraj, au asistat la diferite probe 
tehnico-funcționale.

Șirul tranzacțiilor continuă. între
prinderea românească „Uzinexport" a 
încheiat și semnat două contracte de 
livrări de produse pentru 1971 cu o 
firmă din R.D. Germană și o alta din 
R.P. Polonă. .Aceeași întreprindere 
românească a purtat discuții fructu
oase cu delegați ai firmelor Teaj- 
prom-Export și Tehnoprom-Export 
din Uniunea Sovietică, in vederea or
ganizării cooperării in realizarea și 
livrarea pe terțe piețe a unor insta
lații complexe pentru fabricile de ci
ment. Cu reprezentanți ai unei fir
me din R.F. a Germaniei se duc tra
tative pentru cooperarea la realizarea 
de utilaje metalurgice.

Centrala industrială de utilaj chi
mic și rafinării a primit în aceste zila 
ca oaspeți specialiști din Olanda, in
teresați de modul de funcționare a 
diferitelor tipuri de ventilatoare, pen
tru care au și încheiat contracte, din 
Austria, care s-au oprit asupra com
pensatorilor lenticulari pentru dila
tați! — produs medaliat cu Sur la 
Tirgul din Viena — septembrie 1970 
— pentru care și-au manifestat In
tenția de a încheia diferite tranzacții.

După cum ne-a informat tov. Iosif 
Felea, consilier in M.I.C.M., in pri
mele trei zile, întreprinderile de co
merț exterior subordonate acestui 
minister au încheiat contracte în va
loare de 120 milioane lei valută, din 
care 100 de milioane exporturi. 

mințărilor. Este necesar ca in toate 
unitățile agricole să se organizeze 
temeinic munca pentru folosirea 
Integrală a capacității de lucru a 
tractoarelor în schimburi prelungi
te sau in două schimburi, să se ia 
măsuri operative acolo unde este 
necesar și posibil pentru mișcarea 
utilajelor în scopul întrajutorării 
intre unități, să se acorde priori
tate acelor lucrări a căror execu
tare nu suferă nici » «minare. Pa
ralel cu recoltarea porumbului, sfe
clei de zahăr și cartofilor — lu
crări care necesită cea mai mare 
concentrare de forțe umane și me
canice — este nevoie să se facă totul 
pentru a grăbi culesul strugurilor, 
al fructelor și legumelor care se 
mai găsesc in cimp, astfel ca să 
nu se deprecieze și să nu se risi
pească nimic.

Ținind seama de condițiile clima- ( 
tice, de suprafețele mari care tre
buie încă insămințate, este necesar 
ca organele agricole, conducerile 
unităților agricole socialiste să ia 
măsuri pentru organizarea judi
cioasă a muncii la eliberarea și pre
gătirea terenulfii, la semănat, acor- 
dindu-se o deosebită atenție caii-- 
tații lucrărilor?'Specialiștii agricoli 
au datoria să fie prezenți in cimp, 
acolo unde este nevoie, să-și mani
feste activ spiritul de organizare, 
competența, să asigure calitatea fie
cărei lucrări.

Muncind cu hărnicie și pricepere 
pentru strângerea, transportul și 
depozitarea recoltei, pentru termi
narea intr-un timp scurt a insă- 
mințării griului, țăranii cooperatori, 
mecanizatorii din I.A.S. și I.M.A., 
specialiștii agricoli îndeplinesc o 
inaltă îndatorire patriotică, în pro
priul lor interes, al întregi; eco
nomii naționale.
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Zile naționale ale unor țări participante
• Joi, 15 octombrie, a fost 

Ziua națională a U.R.S.S. Ea a 
fost marcată prin intilniri 
intre specialiști și oameni 
de știință sovietici și români, 
proiecții de filme etc. Cu acest 
prilej, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. Ba
sov, a oferit un cocteil. Au par
ticipat membri ai guvernului, ai 
conducerii Marii Adunări Națio
nale, activiști ai C.C. al P.C.R., 
conducători ai unor instituții e- 
conomice centrale și întreprin
deri românești de comerț exte
rior, ziariști români și străini. 
A participat, de asemenea, dele
gația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de V. N. Doe- 
nin, ministrul construcțiilor de 
mașini pentru industria ușoară, 
alimentară și aparate de uz 
casnic. Au asistat șefi de mi
siuni și alți membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Bucu
rești, directori ai unor pavili
oane naționale, specialiști și oa
meni de afaceri.

• Tot ieri a fost organizată 
Ziua națională a Franței. La con
ferința de presă și recepția care 
au avut Ioc cu acest prilej, An-

Opinii ale participanților și oaspeților de peste hotare

Solicitat de un redactor al ziarului 
nostru, directorul pavilionului Bulga
riei, Mirko Nikolov Dimitrov, a de
clarat : „Organizarea generală a 
tîrgului este excelentă. Reprezentan
ții întreprinderilor noastre de comerț 
exterior au început diverse tratative, 
care se anunță a fi fructuoase. N-am 
avut încă timp să vizitez toate stan
durile românești, dar produsele pe 
care le-am văzut mi-au făcut o bună 
impresie".

După vizitarea tîrgului, preșe
dintele Asociației generale a‘exporta
torilor din Suedia, membru al Co
mitetului pentru promovarea comer

O serie de cooperative agricole din 
județul Constanța au anunțat că au 
încheiat însămînțarea griului în ca
drul perioadei optime și lucrează, în 
prezent, cu toate forțele pentru a 
termina cît mai repede recoltarea, 
transportul și depozitarea produse
lor toamnei. Ceea ce vrem să rele
văm este că printre primele coope
rative agricole care au încheiat se
mănatul sînt tocmai acelea care an 
de an obțin cele mai mari producții 
de grîu la hectar. Este vorba, intre

Elevii și studenții lucrează cu tragere 
de inimă la strîngerea recoltei

SA FIE AJUTATI SA ÎNDEPLINEASCĂ 
0 MUNCA REALMENTE UTILA!

RAID-ANCHETĂ PRIN UNITĂȚILE AGRICOLE

în aceste zile de toamnă, zeci de 
mii de elevi și studenți muncesc cu 
hărnicie la strânsul recoltei pe ogoa
rele întreprinderilor agricole de stat 
și ale cooperativelor agricole de pro
ducție. Tinerii, împreună cu profeso- * 
rii lor, participă la culesul porumbu
lui, la recoltatul și sortatul cartofilor, 
legumelor și fructelor, la alte activi
tăți legate de depozitarea recoltei în 
hambare. După cum s-a mai anunțat, 
numărul elevilor și studenților antre
nați, în luna octombrie, la această 
activitate de interes obștesc, cu mul
tiple semnificații patriotice-educative, 

* este*nâe**cirft»  "SOU 000. între ei sint 
elevi din anii II și III ai liceelor de 
cultură generală și de specialitate, 
elevi din școlile profesionale (cu ex
cepția celor din ultimul an de studii), 
elevi din ultimele clase ale școlii <je 
10 ani etc. Alături de elevi se află și 
peste 11 000 studenți de la institutele 
agronomice și pedagogice ; î.n zilele 
de duminică lucrează pe ogoare și 
studenții altor instituții de învăță- 
mi nt superior.

Este vorba-, așadar, de o importantă 
concentrare de forțe tinere, făcută cu 
un dublu scop : acela de a realiza 
o activitate eficientă din punct de 
vedere economic-gospodăresc, repre
zentată prin contribuția directă la 

dre Grandpierre, președinte de o- 
noare al Centrului național fran
cez de comerț exterior, ambasa
dorul Franței in România, Pierre 
Pelen, și Philippe Legarde, ata
șatul comercial al ambasadei, au 
scos in evidență in alocuțiunile 
rostite succesele obținute in ul
timii ani pe linia dezvoltării 
schimburilor de mărfuri și a re
lațiilor de colaborare și coopera
re economică, științifică și tehni
că dintre Franța și România.

La această manifestare a par
ticipat și cunoscutul savant ro
mân Henri Coandă, aflat in 
(ară.

• Cu prilejul Zilei Republi
cii Populare Ungare, la Tirgul 
internațional — București, amba
sadorul acestei țări in România, 
Ferenc Martin, a oferit joi un 
cocteil in saloanele ambasadei.

Au participat miniștri, repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, condu
cători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior și 
instituții centrale economice, 
ziariști români și străini.

Au luat parte membri ai 
corpului diplomatic.

I
*

A

țului Intre Suedia și România, Ake 
Vrethem, a făcut următoarea declara
ție „Cu siguranță că Tîrgul de la 
București va contribui la dezvoltarea 
relațiilor, a schimburilor economice 
dintre Suedia și România. Cel mai 
mult m-a impresionat în standurile 
dv. varietatea gamei de produse rea
lizate de industria constructoare de 
mașini și electrotehnică". în încheie
re, dl. Ake Vrethem a spus : „Orga
nizarea acestei manifestări economi
ce internaționale am găsit-o la fel de 
bună, de competentă ca și aceea a 
altor tirguri internaționale cu tradi
ție".

9
altele, de cooperativele agricole din 
Cobadin, Topalu, Movilița și Fîntîna 
Mare, unități unde cooperatorii și 
mecanizatorii n-au precupețit nici un 
efort pentru a însămința fiecare hec
tar de grîu în condiții de calitate ire
proșabile. Este un exemplu și un în
demn pentru toate cooperativele a- 
gricole, care. în aceste zile, trebuie să 
folosească întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor și mașinilor, ast
fel ca sămința viitoarei recolte să fie 
pusă în pămînt bine pregătit.

efortul de a asigura strângerea- și de
pozitarea la timp și fără pierderi a 
recoltei unui an întreg de muncă, și 
acela de a înlesni tinerilor o cunoaș
tere mai concretă a procesului de 
producție din agricultură.

De la început se impune o oonsta- 
tare : munaa elevilor și studenților pe 

, ogoare este rodnică, tinerii lucrează 
cu miultă conștiinciozitate și spirit de 
răspundere, se străduiesc să recolteze 
sau să prelucreze cantități cit mai 
mari de produse. Această afirmație 
ine-a fost făcută de numeroase cadre» 
de conducere și de brigadieri din- uni- 

’tăți agricole din județele Ilfov, Dolj, 
Cluj și Neamț, vizitate cu prilejul 
acestui raid. Ne-au fost citate, cu în
dreptățită mulțumire, fapte conclu
dente. începînd din ziua de 8 octom
brie, zilnic, la ferma Boju a I.A.S. 
Apahida, din județul Cluj, au lucrat 
150 de elevi ai școlii profesionale de 
reparat locomotive, care și-au luat 
angajamentul să recolteze 150 de .hec
tare de porumb. La ferma nr. 5 Rac 
a I.A.S. Breasta, județul Dolj, au lu- 
orat în cursul săptămînii trecute 100 
de studenți de la Facultatea de isto- 
rie-geografie a Institutului pedagogie 
din Craiova care, așa cum ne-a rela
tat ing. Ion Anton, șeful fermei, au 
recoltat 41 000 kg de fructe. Elevii de 
la liceele din județul Neamț au exe
cutat în I.A.S. aproape 80 000 ore de 
muncă, recoltînd, între altele, circa 
2 000 de tone cartofi. Și am putea 
cita numeroase exemple.

Dacă, în general, „gazdele" au fost 
mulțumite de comportarea și de ac
tivitatea depusă de „oaspeți", unele 
cadre didactice și activiști U.T.C., care 
însoțesc pe elevi pe ogoare, exprimă 
serioase rezerve față de modul cum 
sînt îndrumați tinerii să lucreze. Cu 
foarte rare excepții, elevii sosiți pe 
tarlalele cooperativelor agricole din 
comunele din jurul Bucureștiului, 
de exemplu, n-au întâlnit decât ca
drele de conducere ale unităților res
pective, care, după saluturile de ri
goare, i-au dat în grija brigadierilor. 
La rândul lor, aceștia i-aU „asistat" 
pe tinerii care munceau, cu singura 
preocupare de a le face observație 
atunci cînd li se părea că nu înde
plinesc o muncă de calitate corespun
zătoare. Multor brigăzi de elevi nu 11 
s-au pus la dispoziție coșuri pentru 
încărcatul știuleților în mijloacele de 
transport ; zile in șir, anumiți elevi 
au văzut zăcînd pe cimp grămezile de 
știuleți culese de ei în zilele prece
dente. La Poenari Ulmi, județul Il
fov, în timp ce elevii culegeau po
rumbul, pe o tarla învecinată vitele 
cooperativei, lăsate fără suprave
ghere, distrugeau recolta strânsă.

Nu-i mai puțin adevărat că, în 
unele locuri, elanul, dorința și capa
citatea de muncă ale tinerilor n-au 
fost suficient de bine fructificate și 
din cauza unor neajunsuri datorata 
inspectoratelor școlare și comitetelor 
orășenești U.T.C.. ca și întreprinderi
lor locale de resort. Bunăoară, mulți 
c?.ntre elevii bucureșteni au pierdut 
ore prețioase în așteptarea autobuze
lor care urmau să-i ducă și să-i a- 
ducă din comunele unde fuseseră re
partizați pentru lucru. Pentru elevii 
care munceau1 la I.A.S. Bonțida, ju
dețul Cluj, de mai multe ori mașinile 
au sosit după o întîrziere de 1—2 ore ; 
pentru cei ce munceau la I.A.S. Apa
hida s-a trimis simbătă 10 octombrie 
o singură mașină, in loc de două. Ca 
urmare, o parte din elevi nici n-au 
lucrat, nici n-au învățat.

Pentru zilele care au mai rămas 
pînă la încheierea acestei etape de 
activitate pe ogoare a elevilor și 
studenților se impun cu pregnanță 
m'ăsuri operative pentru remedierea 
deficiențelor semnalate. în continua
re trebuie să se manifeste maximă 
grijă și atenție pentru evitarea ori
căror accidentări, pentru asigurarea 
sănătății tinerilor aflați la recoltat. 
Și, în orice caz, în asemenea acțiuni, 
este de dorit să se țină seama că 
tinerii lucrează cu cea mai mare tra
gere de inimă și conștiinciozitate 
atunci cînd sînt convinși că îndepli
nesc o muncă realmente utilă, cînd 
văd că munca lor e apreciată, e încu
rajată de cei maturi.

Florica DINULESCU 
și Alex. MUREȘAN 
Nistor ȚUICU 
corespondenți oi „ScînteiT
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„GENETICA"

noastre
O fericită coincidență face ca lu

crarea „Carta O.N.U. — document 
al erei noastre" să apară in li
brării exact in zilele cînd se desfă
șoară la New York — cu participa
rea a numeroși șefi de state și gu
verne — sesiunea jubiliară Consa
crată unui sfert de veac de exis
tență a Organizației Națiunilor Uni
te. Prezența la această sesiune a 
șefului statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimă in 
mod solemn atașamentul României 
față de țelurile și principiile Car
tei, încrederea in rolul pe care înal
tul for internațional poate să-l joa
ce in soluționarea problemelor ar
zătoare ale zilelor noastre, preocu
parea țării noastre pentru ca orga
nizația să răspundă mai eficient 
menirii pentru care a fost creată. 
Aceasta fiind poziția de principiu, 
consecventă, a României față de 
O.N.U., opinia noastră publică este 
în mod firesc interesată în înțele
gerea temeiurilor adinei ale acestei 
poziții, în cunoașterea principiilor 
și bazelor pe care este clădită 
O.N.U., a mecanismului concret d-e 
funcționare, a împlinirilor și neîm- 
plimrilor organizației, a perspecti
velor de viitor. Acestui interes iși 
propun să răspundă autorii lucrării 
de față apărută In Editura politică
— A. Bolintineanu și M. Ma- 
lița. Cartea debutează cu un in
teresant istoric al insăși ideii' de or
ganizație internațională — de la 
proiecte antice și medievale la pre
zentarea Ligii Națiunilor și a. cau
zelor eșecurilor acesteia și pină la 
etapele elaborării Cartei de la San 
Francisco, născută, în condițiile vic
toriei asupra fascismului, din nă
zuința popoarelor de a izbăvi gene
rațiile viitoare de flagelul răztooiu- 
lui și a le asigura mersul nestin
gherit pe căile dezvoltării multila
terale și progresului.

Unul din capitolele substanțiale 
ale cărții analizează pe larg conți
nutul, valoarea și finalitatea princi
piilor fundamentale ale relațiilor 
dintre state — egalitatea suverană, 
abolirea fbrței,"rezolvarea pașnică a 
diferendelor, neimixtiunea etc — ca 
principii ce formează osatura Cartei 
și exprimă — așa cum arată autorii
— „efortul rațiunii umane de a 
făuri un model pentru scoaterea re
lațiilor dintre state de sub imperiul 
forței și arbitrariului. pentru așeza» 
rea lor pe postulatele dreptului și 
moralei, ale respectului existenței, 
egalității și libertății fiecărei na
țiuni".

Date, Informative bogate oferă o 
Imagine cuprinzătoare a structurii 
și modului de funcționare a Adu
nării Generale, Consiliului de Secu
ritate, a celorlalte organe principa
le și subsidiare ale O.N.U., a insti
tuțiilor sale specializate.

într-un mod sintetic, cu eviden
țierea aspectelor esențiale sint pre
zentate evoluțiile abordării în ca
drul O.N.U. a unor probleme majo
re, îndeosebi dezarmarea, decoloni
zarea, problemele cooperării econo
mice internaționale, ale dezvoltării, 
utilizării științei și tehnicii pentru 
progresul general.

Un interes deosebit suscită ultima 
parte a lucrării, care înfățișează pe 
larg locul O.N.U. în coordonatele 
politicii externe a României, activi
tatea susținută și rodnică desfășu
rată de reprezentanții țării noasire 
în organismele O.N.U., inițiativele 
cu larg ecou prezentate, întreaga 
contribuție a țării noastre în scopul 
soluționării problemelor majore ale 
păcii și cooperării, realizării univer
salității ei. adaptării organizației la 
realitățile contemporane, ridicării ei 
la înălțimea răspunderii pe care o 
poartă în fața popoarelor.

Cartea se încheie cu o viziune 
ontimistă asupra perspectivelor 
O.N.U., fără a ignora, desigur, li-

mitele și obstacolele existente. Ar 
fi fost poate și mai util dacă s-ar 
ti insistat și mai mult asupra pro
blemelor încă nerezolvate, dacă s-ar 
fi scos în evidență rolul și influența 
pe care o pot exercita în creșterea 
eficienței O.N.U., în îndeplinirea 
sarcinilor ce ii revin opinia publică, 
forțele păcii și progresului, ca fac
tor determinant al poziției statelor.

Merită să fie relevat că rigurozi
tatea științifică, conținutul bogat în 
idei al cărții îmbracă nu forma doc
tă a unui tratat de drept inter
național, ci aceea a expunerii vii. 
sugestive, adeseori a unor reflexii 
personale originale — ceea ce face 
ca lucrarea să fie atractivă și ac
cesibilă unor cercuri largi de citi
tori preocupați de problemele vieții 
internaționale.

I. FINTÎNARU

Editura „Meridiane"
Eugen Schileru : „IMPRESIO
NISMUL" (album).

Pierre Francastel : „PICTURA 
Șl SOCIETATE. Nașterea și 
distrugerea unui spațiu plas
tic de la Renaștere la cu
bism".

Giulio Carlo Argan : „CĂDE
REA Șl SALVAREA ARTEI 
MODERNE".

Geta Brătescu : „DE LA VE
NEȚIA LA VENEȚIA".

Manole Neagoe : - „NAPO
LEON" (Colecția „HISTORIA 
MAGISTER VITAE").

T

în ultimii ani s-au Înregistrat 
succese importante în științele bio
logice și, in special, in genetică — 
știința eredității și a variabilității 
organismelor. Este suficient să a- 
mintirn de izolarea și apoi sinteza 
primei gene — realizări spectacu
loase și cu importante aplicații in 
cunoașterea și stăpinirea mecanis
melor materiei vii.

Apărută recent în Editura didac
tică și pedagogică „Genetica" — 
manual elaborat de prof. T. Cră
ciun — prezintă probleme actuale 
ale acestei discipline ca : aneuploi- 
dia și utilizarea ei în analiza ge
netică și în ameliorare, sistemele 
genetice pentru controlul repro
ducerii și utilizarea lor, determi
narea sexului la plante, metode de 
fixare a heterozisului, structura și 
funcțiile plasmogenelor, tipurile de 
interacțiune dintre’ genom și plas
mon. dislocațiile și importanța lor 
pentru analiza genetică și pentru 
ameliorare, clasificarea modernă a 
mutațiilor etc. Oferind deci citito
rilor o informație științifică bogată 
și la zi, lucrarea constituie totodată 
un instrument eficace de cunoaștere 
a mecanismelor genetice, cunoaștere 
imperativ necesară pentru diferitele 
lucrări de ameliorare. Sint tratate 
astfel aspecte privind acțiunea și 
interacțiunea genelor, a mecanis
mului genetic al sterilității la mas
culi și a restaurării fertilității, a 
allelismului multiplu, a eredității 
caracteristicilor cantitative, a gene
ticii populațiilor ș.a.

Pornind de la ultimele cercetări 
efectuate în domeniul geneticii- mo
leculare, autorul prezintă o sinteză 
judicioasă a compoziției chimice a 
genei, a funcțiilor acizilor nucleici 
in determinismul genelor, precizînd 
rolul lor in procesul de transmitere 
a caracteristicilor ereditare și în 
realizarea fenotipului. Prin cunoaș
terea acestor procese intime de 
mare finețe, se poate interveni în 
modificarea materialului genetic, 
întrevăzîndu-se perspectiva de a se 
realiza mutații genice controlate de 
care vor beneficia nu numai ame
liorarea plantelor și animalelor, dar 
și genetica umană, în legătură cu 
unele boli sau predispoziții eredi
tare.

Oglindind cele mai importante și 
mai noi cuceriri ale geneticii, lu
crarea constituie în același timp o 
demonstrație a originii materiale și 
a evoluției vieții. Tratînd materia
list-dialectic fenomenele eredității 
și variabilității, autorul combate 
oonvingător unele idei și teorii dog
matice care au existat în acest 
domeniu. Prin expunerea logică, 
prin stilul cursiv și accesibil, ma
nualul se adresează desigur, în pri
mul rind studenților, dap și unul 
cerc foarte larg de cititori : biologi, 
Ingineri agronomi, horticultori, zoo- 
tehniștl și medici, precum și tutu
ror celor pe care ii interesează fe
nomenele eredității și variabilității.

Elena MANTU

//

DE ARTĂ

Theodor ENESCU

G. D. MIREA"
Cu G. D. Mirea, în timpul vieții 

sale, s-a petrecut un fenomen sin
gular. Pus alături totdeauna in 
„clasamentele" timpului de Grigo- 
rescu și Andreescu, arta sa părea 
contemporanilor, la sfirșitul seco
lului trecut și Începutul secolu
lui nostru, un moment suprem al 
evoluției picturii noastre. La aceas
ta au contribuit și o serie de inte
lectuali ai epocii, care și-au unit

un

„AUTO-

„KYO- 
INDRA-

Editura „Univers"
William Shakespeare: „HAM
LET" (Colecția „Thalia").

Herman Teiriinck : 
PORTRET".
Yasunari Kawabata: 
TO SAU TINERII
GOSTIȚI DIN STRĂVECHIUL 
ORAȘ IMPERIAL" (Colecția 
Meridiane).

K. Pausfovski : „ROMANTI
CII" (Colecția Meridiane).

Dylan Thomas : „VIZIUNE 
Șl RUGA".

TEHNICĂ

V. MATEEVICI, D. IGNAT

„Exploatarea
Transportul auto se dezvoltă ra

pid, deținind în multe țări , ponde
rea principală a deplasărilor de 
mărfuri și călători. Numărul de au-

in-
200

PENTRU COPII
Gica IUTEȘ

„Atențiune, Carolina!11

COil- 
Glca 
care

Universul copilăriei, 
cu problemele și pre
ocupările sale speci
fice, cu modul propriu 
de a înțelege și de a 
reprezenta realitățile 
înconjurătoare 
stituie pentru 
Iuteș o lume de
se apropie cu consec
vență, Incercînd să-i 
descifreze adevăratele 
dimensiuni. Inscriln- 
du-se pe linia ilustra
tă de volumele sale 
anterioare, „Atențiune, 
Carolina !“ — volum 
nu de mult tipărit de 
Editura ION CREAN
GA — aduce o notă 
distinctă, îndeosebi 
prin zborul liber al 
imaginației, prin invi
tația adresată în mod 
implicit micului citi
tor de a lua parte, 
cel puțin afectiv, la 
derularea firului ac
țiunii. Căci „aventu
rile" pe care le ur
mărește în primele 
pagini ale cărții, m- 
tîmplările pline <Ia

mister prind contur 
in mod nemijlocit in 
fața lui. Odată admisă 
convenția povestirii în 
povestire, pe care o 
propune autoarea, este 
posibil ca micii eroi ai 
Carolinei să apară și 
în planul care pare a ti 
cel al realității ime
diate, iar însăși Ca
rolina să devină 
personaj intr-o altă se
rie de întimplări. Di
versele episoade ale 
întîmplărilor prin care 
trec Natalița și Nata- 
nel, cît, și cele legate 
de elucidarea misteru
lui căpitanului Bala- 
ban și al submarinului 
său se succed firesc, 
înlănțuindu-se logic. 
Dezinvoltura cu care se 
realizează trecerea 
dintre aceste multiple 
planuri ale narațiunii 
— la un moment dat 
poate chiar prea nu
meroase în raport cu 
capacitatea de înțe
legere a celor cărora le 
este destinată cartea

— pendularea abilă 
dintre faptul ce s-ar 
fi putut petrece aie
vea și cel ce aparține 
domeniului ficțiunii se 
impun, de altfel, drept 
principale virtuți ale 
volumului semnat de 
Gica Iuteș. sublini- 
indu-i, totodată, fina
litatea. Și aceasta pen
tru că nu este vorba 
de un joc al fanteziei 
de dragul jocului, ci 
de o încercare de a re
leva, prin modalități
le expresive și atrac
tive pe care el le ofe
ră. semnificația unor 
trăsături definitorii 
de caracter cum 
cinstea, curajul, 
tul de inițiativă, 
etenia sinceră
Deci, tocmai acele di
mensiuni ale narațiu
nii care răspund me
nirii formativ-educati- 
ve a literaturii pen
tru copii.

stat 
spiri- 

pri- 
etn.

Gh. DAN

tovehicule existent in lume la 
ceputul anului trecut depășea 
de milioane, iar diversificarea con
strucției acestora a permis să se 
realizeze transportul oricărui tel de 
materiale.

La noi in țară, parcul de auto
vehicule a crescut considerabil in 
anii din urmă, pe această cale asi- 
gurindu-se azi peste 50 la sută din 
totalul transporturilor efectuate in 
întreaga economie. Existența unui 
parc însemnat de automobile face 
necesară crearea condițiilor cores
punzătoare exploatării lor raționa
le, astfel ca activitatea de trans
port să aibă o înaltă eficiență eco
nomică. iar deservirea beneficiari
lor să fie ireproșabilă.

Lucrarea „Exploatarea automobi
lelor". semnată de inginerii Victor 
Mateevici și Dan Ignat, urmărește 
să precizeze noțiunile teoretice și 
practice privind utilizarea autove
hiculelor, sa arate căile, mijloacele 
și procedeele pentru organizarea 
superioară și Obținerea unei efi
ciente maxime a transporturilor 
auto, in paralel cu îndeplinirea u- 
nor cerințe indispensabile deplasă
rilor de călători și mărfuri : rapi
ditate. siguranță, confort. In ceea 
ce privește organizarea transportu
rilor, sint tratate principii ,și siste
me noi de lucru,. cum ar fi meto
dele matematice de programare, 
mecanizarea șl automatizarea proce
selor de Întreținere și urmărirea 
transporturilor prin telecomandă.

Datorită bogatului material docu
mentar, a celui, extras din activita
tea practică a exploatării mijloa
celor auto din țara noastră, lucra
rea se adresează inginerilor și eco
nomiștilor din acest sector, precum 
și cadrelor de conducere din toa
te organizațiile economice al Căror 
proces de producție este strîns le
gat de aprovizionarea 
prime și materiale și 
rea produselor prin 
transporturilor auto.

elogiile, alcătuind pictorului 
profil ale cărui dimensiuni depă
șeau realitatea. După „restabilirea" 
echilibrului valoric, pictura lui Mi
rea a căzut intr-o relativă uitare. 
Din nou, deci, o apreciere nedreap
tă, pentru că opera plastică a lui Mi
rea reprezintă unul din momentele 
cheie pentru înțelegerea picturii 
ultimelor decenii ale secolului tre
cut. în această ultimă afirmație se 
află punctul de pornire al mono
grafiei lui Theodor Enescu, apărută 
recent in Editura Meridiane. Este, 
credem, cel mai judicios stu
diu scris pină acum despre arta lui 
G. D. Mirea. Combătînd exageră
rile în ambele sensuri — exaltatoare 
sau minimalizatoare — in legătură 
cu opera pictorului, Theodor Enes
cu se preocupă de relevarea ’n 
fluenței maeștrilor academiști fran
cezi asupra acestuia. Argumentarea 
are ca obiectiv demonstrarea tezei. 
— exactă de altfel — că pictura lui 
Mirea reprezintă o prelungire la 
noi a artei academice in formula ei 
franceză, contemporană lui. Exege
tul observă cu îndreptățire că ta
blourile lui Mirea vădesc unele ca
lități de meșteșug și siguranță de 
execuție care fear fi permis aces
tuia — în cazuj în care le-ar fi 
cultivat consecvent — să se des
prindă de formulele înghețate ale 
artei academice și să anară în is
toria artelor noastre plastice ca o 
figură mult mai originală. Această 
observație, dezvoltată pe larg, este 
dublată de o temeinică analiză a 
tablourilor în care talentul nativ 
și inteligența artistică a pictoru
lui recurg la soluții ce depășesc 
canoanele unei maniere foarte bine 
exersate în atelierele pariziene.

Cazul Mirea, 
el din paginile 
apare deosebi t 
lecție artistică, 
nieră, lucrarea 
muie, prestabilite și ca atare lipsite 
de vigoarea originalității au avut 
ca urmare întotdeauna închistarea 
în rutină a unui autor 
și cazul de față — pe 
tile sale il recomandau 
sință pentru altceva.

așa cum transpare 
cărții de față, 
de instructiv 
tntîrzierea în ma- 
artistică după for-

Grigore

P.

ne 
ca

— și este 
care calită- 
cu priso-

ARBORE

UNIVERSALĂ

cu materii 
de desface- 
intermediul

NICOLAE

Menite a oferi o imagine 
sintetică asupra principale
lor dimensiuni creatoare ce 
configurează diferitele lite
raturi naționale, o serie cie 
antologii apărute In ..Bi
blioteca pentru tofi" au în
lemnit cititorilor aprofunda
rea unor multiple și efer
vescente zone de cultură. 
Cu recenta antologie a poe
ziei austriece moderne, vast 
concepută de la Rilke pină 
tn zilele noastre — realiza
tă de doi experimentați 
traducători, cunoscuta poe- 
tă Maria Banuș și poetul 
Petre Stoica — una dintre 
cele mai interesante și fe
cunde literaturi, ce a dat 
tn circuitul valorilor euro
pene și universale nume 
imperisabile precum Rilke. 
Trakl, Hofmannsthal. Wer- 
fel, Kafka, Mușii, Broch. 
Doderer etc. iși află o te
meinică reprezentare și un 
expresiv echivalent în lim
ba noastră. într-un anum“ 
sens, antologia aceasta
urmarea firească a celor 
două substanțiale volume

e

Ideile cuprinse în arti
colul „Prezența crticii", 
articol care încheie volu
mul lui Mihai Drăgan, i-ar 
putea servi autorului 
drept profesie de credin
ță. Și aceasta întrucît ple
doaria întreprinsă în fa
voarea „foiletonului de re
vistă" (recenzia, cronica 
și. articolul) ca manifesta
re critică spontană „în 
stare să se armonizeze 
perfect cu aceea a sinte
zelor ample" este ilustrată 
elocvent în paginile cule
gerii sale de „Aproxima
ții critice".

Totuși, vocația autoru
lui pare să fie mai mult 
cea de istoric literar de- 
cit cea de critic, iar 
structura volumului con
firmă o asemenea încli
nație : sub titlul general 
de „Permanența clasici
lor" sînt grupate patru 
studii de istorie literară, 
referitoare la Maiorescu 
și Eminescu, în timp ce 
în cadrul capitolului pro- 
priu-zis de „Aproximații 
critice" își fac loc nume
roase considerații de is
torie literară, ca in cazul 
recenziilor la „Hronicul 
și cintecul vîrstelor" al lui 
Blaga sau la cele două 
monografii călinesciene 
(„Vasile Alecsandri" și 
„Ion Creangă").

Metoda lui Mihai Dră
gan este „concentrică": el 
pleacă, în general, de la 
o serie de considerații cu 
caracter teoretic și isto
riografie, apropiindu-se 
treptat de obiect, pe care 
îl abordează într-o ma
nieră analitică, care ține 
însă mai mult de minuția 
profesorală decît de sub
tilitatea critică. Mihai 
Drăgan este preocupat de 
descrierea cit mai exactă 
a operelor in discuție, de 
surprinderea tuturor idei
lor pe care acestea le cu
prind. De altfel, autorul 
„aproximațiilor" își mani

festă deschis rezerva față 
de critica așa numită 
„creatoare", față de criti
ca cu „subtilități metafo
rice", căreia îi opune o 
critică de atitudine, baza
tă pe o „conștiință criti
că" adevărată, garanție a 
autorității ei. Este ceea ce. 
încearcă să realizeze și 
practic în articolele sale.

Scrise în 1966, respectiv 
1967, cele două studii des
pre Maiorescu sint ade
vărate luări de poziție, în- 
tr-un moment în care ca
pitolul Maiorescu cerea a- 
cut o acțiune de „restitui
re". Totuși, tonul de ple
doarie „pro-domo", justi
ficat atunci, ni se pare 
prea insistent azi. Același 
efort demonstrativ 
fășoară autorul în 
lele despre proza 
minescu (1964) și 
„Specificul național 
gîndirea literară emines
ciană" (1964). Din intenția 
de a „justifica" cu orîce 
preț unele atitudini emi
nesciene, autorul insistă 
însă în analiza sa asupra 
unor elemente extraeste- 
tice, nedepășind astfel pe
rimetrul strict , al istoriei 
literare.

De semnalat sînt și cele 
cîteva articole în care Mi
hai Drăgan abordează 
probleme cum sînt valoa
rea experimentului, acce
sibilitatea, raportul din
tre modernitate și tradi
ție, originalitatea și au
tenticitatea — privite In
tr-un inedit 
lecție. Prin 
rul precede 
tată recent 
dern, modernism și 
dernitate.

Datorită celor 
semnificative pagini, 
lumul lui Mihai 
gan se înscrie

îl des- 
artico- 
lui E- 
despre 

în

raport dia- 
aceasta auto- 
discuția 
despre

pur- 
mo- 
mo-

mai 
vo- 

lui Mihaj Dră- 
se înscrie ca o 

contribuție notabilă, mai 
puțin de critică și mai 
mult de istorie literară.

Adriana ȚABIC

Editura „Kriterion
în limba maghiard

Kovâcs Gyorgy : GRENADA
MOARTA (Doglott grânat). 
Roman.
Kovâcs Dezso : ISPITA (A 
kisârtdj Povestiri și anecdo
te. Colecția „Scriitori ma
ghiari din România".
Zaharia Stancu : CE MULT
TE-AM IUBIT (Siratâ). Tradu
cere de Beke Gyorgy.
Marin Preda : INTRUSUL

Ro- 
Fe-

Marin Preda :
(A kellemetlen ember), 
man. Traducere de Papp 
rene.

In limba germanâ
Otto Alscher: GOGAN
ANIMALUL (Gogan und 
Tier).- Roman.
Oskar Paulini : RiSUL (Luns 
der Lahme). Nuvele
Camil Petrescu : ULTIMA 
NOAPTE DE DRAGOSTE, 
PRIMA NOAPTE DE RĂZ
BOI (Letzte Liebesnacht, erste 
Kriegsnacht).

In limba sîrbâ
Cedomir Milenovici : CULE
GĂTORII ÎNĂLȚIMILOR - 
Poezii.

și
dos

Editura „Stadion"
I. Goga : „IL CAMPIONIS- 
SIMO" - FAUSTO COPPI 
L. Baroga : CULTURISM
Gh. Mitra si A. Mogoș : E- 
DUCAȚIA FIZICA IN LICEU 
I. Constantinescu: ROMÂNIA 
DE LA A LA Z
I. Șiclovan : TEORIA EDU
CAȚIEI FIZICE Șl A SPOR
TULUI

să

Apropiindu-se 
cădere de domeniul 
riei literare, Teodor 
gollci nu-și propune 
infirme opiniile predece
sorilor, să aducă cu orice 
preț interpretări inedite. 
Dimpotrivă, așa cum su
gerează și titlul unui 
volum recent, „Retrospec
tive literare", formula spre 
care tinde este aceea a 
rememorării punctelor de 
vedere exprimate de cer
cetătorii anteriori, urmă
rind să le completeze cu 
date noi, desprinse din 
examenul atent al docu
mentelor din arhive, al 
periodicelor vremii și. 
de bună seamă, al scrieri
lor literare. Realizează 
astfel studii unitare în 
ansamblul lor. ilustrînd 
stadiul actual al aprecieri
lor critice privind dezvol
tarea intr-o anume pe
rioadă a unui gen literar 
(„începuturile romanului 
românesc"), activitatea u- 
nor publicații („Vieața", 
„Vatra") sau evoluția a- 
numitor scriitori (Emil 
Girleanu, I, A. Bassara- 
bescu, Dimitrie Anghel, 
mai puțin cercetați în ul
tima vreme.

Situația este aceeași și 
în cazul lui „Mateiu I. Ce- 
ragiale", personalitate atit 
de singulară a literaturii 
române interbelice, de 
nenumărate ori citat și e- 
logiat în studii de specia
litate, fără ca pină acum 
să îi fi fost însă dedicată 
o mai amplă exegeză cu 
caracter monografic, me
nită să studieze totalita
tea aspectelor pe care le 
prezintă viața și opera sa. 
Tocmai de aceea micro- ' 
monografia lui Teodor 

, Virgolici (apărută în se
ria de micromonografii de 
istorie literară publicată 
de Editura Albatros) poa
te fi considerată ca un 
început de bun augur în 
această direcție, chiar 
dacă profilul colecției li
mitează oarecum deschi
derea unghiului din care 
este privit autorul „Crai- ; 
lor de Curtea Veche" 
impune o prezentare 
neară a existentei 
creației sale. Cu toate a-

cestea, capitolele distincte 
consacrate vieții și scrie
rilor sale 
marcheze 
pe care 
„Pajere", 
Ies „U ■' 
Veche" 
ocupă în peisajul literar al - 
epocii și, in genere, al 
întregii noastre literaturi. 
Destinul uman ai scriito
rului „in jurul căruia s-au 
țesut și se țes încă valuri 
de legendă" ii apare auto
rului monografiei ca fiind 
al unui om neînțeles de 
contemporani, care și-a 
văzut visurile eșuind, ceea 
ce l-a determinat să devi
nă un însingurat. Ciudata 
sa psihologie și existen
ță — relevate prin apelul 
frecvent la mărturiile ce
lor ce l-au cunoscut — se 
vor răsfringe, in mod fi
resc, sugestiv și vibrant, 
în creația artistică, „ele
mentul compensatoriu 
fundamental al întregii 
sale zbuciumate vieți". A- 
rializa operei lui Mateiu 
Caragiaîe — mergînd mai 
mult pe linia descrierii 
trăsăturilor definitorii, de- 
Cit pe cea propriu-zis a- 
nalitică — 
surprindă 
proces de

reușesc să 
locul aparte 
versurile din 
dar mai a- 

,Craii de Curtea 
‘ și „Remember" îl

si 
li-
și

încearcă să 
tocmai acest 
reflectare a 

aspirațiilor în planul ar
tistic, să identifice notele 
originale ale scrisului său.

Pentru tineretul studios 
căruia i se adresează vo
lumele apărute în colec
ția de micromonografii, 
studiul lui Teodor Vîrgo- 
lici se dovedește un ghid 
util, documentat. în uni
versul vieții și operei Iu! 
Mateiu Caragiaîe. Utilita
te evidentă, desigur, și 
in domeniul strict al cer
cetării de istorie literară, 
mai ales că. fiind vorba de 
o primă încercare de tra
tare monografică, ea con
stituie totodată un punct 
de plecare necesar în ela
borarea acelui studiu care 
va surprinde în adevăra
tele sale dimensiuni ima
ginea uneia dintre perso
nalitățile deosebite ale li
teraturii noastre din pri
mele decenii ale acestui .

Sorin MOVILEANU

LINGVISTICĂ

D. MACREA

Asemenea celorlalte 
volume publicate în 
anii din urmă de pro
fesorul D. Macrea 
(„Lingviști și filologi 
români" — 1959, „Pro
bleme de lingvistică 
română" — 1961, „Stu
dii de istorie a limbii 
și lingvisticii 
ne" — 1965), 
rea intitulată ... ... 
de lingvistică română' 
poate să intereseze nu 
doar pe specialiști, ci 
și publicul larg. Un 
singur studiu compor
tă anumite dificultăți 
pentru cititorul obiș
nuit — „Relieful so
nor al limbii româ
ne în lumina cercetă
rilor statistice" — toa
te celelalte tratînd te
me accesibile și neini
țiatului. Astfel, un 
studiu cercetează cir
culația unor cuvinte 
românești in limbile 
popoarelor vecine, un . 
altul se ocună de ter
minologia științifică și 
tehnică în limba ro
mână actuală, un al 
treilea expune înfăp
tuirile lingvisticii ro
mânești după 1944. 
Alte studii ne intro
duc în „trecutul ling
visticii române". Pen
tru intelectualul ne-

româ- 
culege- 
,.Studii

specialist, acestea pre
zintă, fără îndoială. 

■ cel mai viu interes.
Examinînd opiniile 

în problemele limbii 
ale unor scriitori și 
oameni de cultură ca 
George Șincai, August 
Treboniu Laurian, A- 
ron Pumnul, Ion He
liade Rădulescu, N. 
Iorga sau Tudor Via
nu, cercetătorul proli- 
tă de ocazie spre a 
schița realizările aces
tora pe toate tărîmu- 
rile în care s-au afir
mat, uneori întocmind 
adevărate micromono
grafii, deosebit de u- 
tile pentru cunoaște
rea unor personalități 
a căror viață și acif- 
vitate au beneficiat de 
mai puțină atenție din 
partea biografilor și 
exegeților. Studiile 
consacrate lor de 
Macrea. adunînd 
un loc datele
bibliografice esențiale, 
însoțite de aprecieri 
competente, oferă ci
titorului posibilitatea 
de a se edifica per
fect asupra sferei cul
turale a acestor
vanți, asupra meri
telor indiscutabile ale 
unora dintre demersu

D. 
la 

bto-

sa-

w
Ah

rile lor, cum și asupra 
erorilor cărora le-au 
căzut victime. In a- 
ceeași categorie se 
înscriu studiile des
pre N. Bogrea și Emil 
Petrovici, ce izbutesc 
să contureze lapidar 
profilurile umane și 
științifice ale celor 
doi eminenți repre
zentanți ai școlii ling
vistice clujene.

Meritul anumitor 
studii consistă in 
punctarea contribuției 
aduse la progresul 
cercetării problemelor 
limbii de unii, scriitori 
și savanți cu preocu
pări multiple, spirite 
enciclopedice, de Re
naștere (I.
Rădulescu,

Heliade 
Nicolae 

Iorga, Tudor Vianu).
Scrise curgător, ac

cesibil, „Studiile de 
lingvistică română", 
fără să aducă in do
meniul lingvisticii 
contribuții de o mar
cată originalitate, com
pun o carte menită să 
contribuie la comple
tarea culturi! generale 
a multor tineri, la 
îmbogățirea informa
ției intelectuale.

D. MICU

„Poezia austriaca moderna"
de proză austriacă modernă 
— apărute cu doi ani în ur
mă in aceeași colecție — a 
cărei selecție și prezentare 
i-a revenit unui reputat cu
noscător al acestei litera
turi, Dieter Schlesak. Atit 
in ce privește perioada cir
cumscrisă cit șt scriitorii in
cluși, cele două antologii se 
completează și se întrepă
trund. Intenția autorilor nu 
a fost realizarea unei Isto
rii succinte a prozei și res
pectiv a poeziei austriece 
moderne cit, fapt cu atît 
mai important, de a da po
sibilitatea cititorului să cu
noască In determinațiile lor 
profunde liniile de forță ale 
unui proces spiritual extrem 
de complex, cu o fizionomie 
aparte, dar care prin forța 
geniilor sale creatoare a tn- 
rîurit într-o măsură consi
derabilă literatura moder
nă. Această fizionomie, ea 
de altfel și timbrul funciar- 
mente grav, elegiac, interio
rizarea și esențializarea li
rismului, viziunea adeseori 
dramatică, uneori tragică ne

care o degajă opera acestor 
mari creatori ar putea pă
rea paradoxală, de neînțe
les in afara condițiilor con
crete, social-istorice, politi
ce in care s-a dezvoltat și 
modelat această literatură.

Din perspectiva evoluției 
prozei, studiul dens al lui 
Dieter Schlesak oferea sub
tile, nuanțate observații a- 
supra împrejurărilor In care 
s-a cristalizat această fizio
nomie. Substanțiala prefață 
a Măriei Banuș Ie întregeș
te urmărind cu precădere 
dezyoltarea fenomenului 
poetic. In afară de aceasta 
interesantele amănunte 
ordin bio-bibliografic 
schițate de Petre Stoica 
prezentarea autorilor

d»

tn 
la 

sfîrșitul volumului — con
verg și ele spre reconstitu
irea climatului spiritual al 
acestei Îndelungi și convul
sionate perioade istorice pe 
care a traversat-o literatura 
austriacă. Imaginea pe care 
o înfățișa vechiul imperiu 
habsburgic era aceea a u- 
nei lunii anchilozate, ce a-

goniza iremediabil, măcina
tă de inextricabile contra
dicții, generatoare de ine
galități, de antagonisme so
ciale și naționale — ger
meni ai unui război ce-i Va 
ti fatal. Intr-o asemenea 
lume vătuită a cancelariilor 
aulice, bîntuită de racile și 
spectre s-a ivit și -cristali
zat conștiința zbuciumată a 
unui Kafka sau Mușii a că
ror operă sugerează maras
mul acestei alcătuiri sociale, 
înfățișată edulcorat de scrii
tori mediocri, idilic răstăl
măcită ca un tel de baro
că, fastidioasă „belle âpo- 
que". Dincolo de trăsăturile 
sale distincte, de anumite la
turi contradictorii, noii o- 
rientări expresioniste îi erau 
caracteristice puternice ac
cente protestatare, o netă 
atitudine antirăzboinică, tn 
mod concludent, după re
prezentanții așa-numituluf 
„impresionism vienez" an
tologia înserează creația u- 
nor importanți poeți expre
sioniști (Trakl, Werfel,

DăUbler etc.), ca și pe ace
lea ale unor nu mai puțini 
prestigioși reprezentanți ai 
curentului a căror vocație 
s-a manifestat pe planuri 
multiple, în mod excepțio
nal în pictură ca în cazul 
lui Oskar Kokoschka sau 
Albert Paris Gutersloh, dar 
și în poezie, proză drama
turgie, eseistică. Dacă pen
tru această perioadă exis
tența urtor orientări și cu
rente bine delimitate a 
permis o anumită grupare 
a autorilor în funcție de a- 
cestea. pentru epoca inter
belică și postbelică, lipsind 
asemenea polarizări esteti
ce. a prevalat criteriul pur 
cronologic. Un larg spațiu 
în cuprinsul volumului îl 
ocupă poezia austriacă de 
după eliberare care, prin 
reprezentanții ei cei mai 
semnificativi, continuă și 
îmbogățește prestigioasa 
tradiție într-un moment nou 
din viața socială a .țării.

Adrian ANGHELESCU

♦
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PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

CONVORBIRI
LA C. C. AL P. C. R

Cronica zilei Sosirea unei delegații

Joi la amiază, prim-vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, a primit pe V. N. Doenin, 
ministrul construcțiilor de mașini 
pentru industria ușoară, alimentară 
și aparate de uz casnic, conducăto
rul delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, care a luat parte 
la deschiderea Tirguluj internațional 
— București. Oaspetele a fost înso
țit de membri ai delegației.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, au participat Gheorghe Mol
dovan, ministrul industriei alimenta
re, Gheorghe Boeru, prim-adjunct al 
ministrului, și Ion Băzac, adjunct al 
ministrului industriei ușoare.

A fost prezent A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit, joi 
la amiază, pe Lai Tzi-fa, ministrul 
industriei materialelor de construc
ții, conducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Populare Chi
neze, care a participat la deschiderea 
Tîrgului internațional — București. 
Oaspetele a fost însoțit de membri 
ai delegației.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, au luat parte Matei Ghigiu, 
ministrul, construcțiilor industriale, și 
Cioroiu Răducanu, adjunct al minis- 

• trului.
A fost prezent Cian. Hai-fun, amba

sadorul Republicii Populare Chineze 
la București.

Joi după-amiază, toyarășul Pahl 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., â 

' avut o întrevedere cu tovarășa Savka 
Dabcevici Kucear, președintele C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Croația, 
membru al Prezidiului U.C.I., care,

la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășul Vasîle Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia 
București.

F. la

(Agerpres)

Semnarea unui protocol privind colaborarea economică 
si tehnico-stiintifică intre ministerele industriei ușoare f « • I •
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A APARUT:
REVISTA INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE Șl S0 

CIAL-POLITICE DE PE LÎNGĂ C.C. AL P.C.R.

„ANALE DE ISTORIE"
nr. 5/1970 (septembrie — octombrie)

Sumarul se deschide cu rubrica 
IN INTIMPINAREA ANIVERSA
RII SEMICENTENARULUI PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN, . 
în care sînt publicate : „De la 
revoluționarii democrați la întîiul 
partid politic al clasei muncitoa
re — P.S.D.M.R.", de Tltu Geor
gescu ; „Mișcarea muncitorească 
din România în cele două decenii 
premergătoare creării partidului 
comunist", de Mihail Cruceanu, 
Elena Georgescu ; „Greva genera
lă din 1920 — moment însemnat în 
dezvoltarea mișcării noastre mun
citorești", de Constantin Mănes- 
cu, N. G. Munteanu.

Rubrica 15» DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI FRIEDRICH EN
GELS cuprinde : „Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la a- 
niversarea a 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels" ; 
„Friedrich Engels și mișcarea 
muncitorească din România", de

Augustin Deac ; ,,Engels ca istoric"" 
și teoretician al statului", de A- 
neta Busuioc.

La rubrica ARTICOLE-COMU- 
NICARI, revista publică : „Confe
rința Națională a P.C.R. din oc
tombrie 1945 — eveniment impor
tant în dezvoltarea partidului și 
a țării", de Constantin Băibules- 
cu ; „Cronologia grevei generale 
din octombrie 1929". de Florea 
Dragne ; „Procesul din București 
al grevei generale", de Olimpiu 
Matichescu ; „Uniunea oamenilor 
muncii maghiari din România îm
potriva pericolului hitlerist, a 
horthlsmului și a fascismului. 
Madoszul în perioada dictaturii 
regale", de Ladislau Banyai..

în cadrul rubricii VIATA ȘTI
INȚIFICA sînt cuprinse interven
țiile participanților la Masa ro
tundă organizată de redacția re
vistei „Anale de istorie" pe tema 
„Procesul grevist în România".

ț 
ț

ț 
ț k

ț
ț

I

ț
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 octombrie. în țară : Vre
mea se va menține friguroasă, mai 
ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros in sudul 
și estul țării și variabil în rest. Vor 
cădea precipitații slabe locale. Vînt 
potrivit. Temperatura va crește ușor 
la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi ctiprinse între minus 6 și pius 
4 grade, izolat mai eoborîte în 
presiuni, iar maximele 
tre 6 și 16 grade. în 
condiții de brumă și 
în București : Vreme 
începutul intervalului, 
tor. Vor, cădea 
Vînt . potrivit.

de- 
vor oscila ijv- 
nordul țării 

îngheț la sol. 
friguroasă la 
Cer schimbă- 

precipi tații slabe.

La Ministerul Industriei Ușoare s-a 
semnat joi protocolul privind colabo
rarea econoanică și tehnico-științifică 
între ministerele industriei ușoare ale 
României și Ungariei.

Documentul a fost seminal din par
tea română de ministrul Ion Crăciun,

iar din partea ungară de ministrul 
Nagy Jozsefne.

La semnare au participat membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Ușoare, precum și Ferenc Martin, am
basadorul Ungariei ia București, și 
membri ai ambasadei, (Agerpres)

Noi reglementări privind
acordarea burselor studențești

Ministerul Învățămîntului și Uniu
nea Asociațiilor Studențești din Ro
mânia au difuzat instituțiilor de în- 
vățămînt superior noile instrucțiuni cu 
privire la acordarea burselor studen
țești în acest an universitar. Ele 
stabilesc criterii mai stimula
tive in fixarea 'burselor pentru stu
denții care obțin rezultate bune și 
foarte bune la învățătură, astfel îneît 
tinerii să poată beneficia de burse în 
cuantum sporit, conform, notărilor pri-

mite lă colocvii și examene. De a- 
semenea, ținînd seama de generaliza
rea noului sistem de salarizare și de 
creșterea veniturilor populației, in
strucțiunile precizează că plafoanele 
de venituri pentru acordarea burse
lor se majorează astfel : cu 15 la 
sută — pentru salariați — și cu pînă 
la 30 la sută — pentru cei care rea
lizează venituri impozabile anuale.

(Agerpres)

Conferința națională de tuberculoză
Sala mică a Palatului Republicii 

Socialiste România găzduiește, înce- 
pind de joi, lucrările celei de-a X-a 
Conferințe naționale de tuberculoză, 
importantă reuniune științifică, la

Un mijloc economicos
pentru încălzirea apei

Pentru locuințele care nu 
dispun de apă caldă, între
prinderea de industrie locală 
„EJectrometal" din Timișoara 
a conceput și realizat un în
călzitor electric de tipul „EL- 
MET-80". Este un aparat care 
se montează cu ușurință dea
supra vanelop din băi sau în 
alte locuri unde este nevoie

de apă caldă, avînd un rezer
vor cu o capacitate de 80 li
tri. însușirile constructive ale 
acestui tip de încălzitor elec
tric, 
cos, 
țele 
alte 
pei.

cu un consum economi- 
îl fac util pentru locuin- 
care nu beneficiază de 
mijloace de încălzire a a-

care participă peste 400 de specialiști 
din țară și străinătate.

După alocuțiunea rostită, în cadrul 
ședinței festive de deschidere a lu
crărilor, de prof. dr. C. Anastasatu, 
președintele Societății de ftiziologie, 
prof, 
junei 
prof, 
dinte 
cale,

Alexandru Calomfirescu, afl
ai ministrului
Radu Păun,

al Academiei de Științe Medi- 
și prof. Valerian Popescu, pre

ședintele Uniunii Societăților de 
științe medicale, au relevat importan
ța conferinței și au adresat cuvinte 
de salut participanților.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

sănătății, 
vicepreșe-

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, delegația 
guvernamentală din R.P. Mongolă, 
condusă de D. Gbmbojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, care 
a participat lă deschiderea Tirgului 
internațional București—1970.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Erriil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, de reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale economice

Au fost prezenți Damdinnerenghi- 
in Bataa, ambasadorul R.P. Mongole 
la București, și membri ai ambasadei.

*
Nazi! Cuhruk, noul ambasador al 

Turcfei la București, a depus joi o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

*
Joi a plecat la Budapesta o delega

ție a Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Ion Ichim, membru al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, care, la invitația 
Frontului Popular Patriotic din R. P. 
Ungară, va face o vizită in schimb de 
experiență in această tară.

★
La invitația Ministerului Comerțu

lui Exterior, joi după-amiază‘a sosit 
în Capitală dl. Bros Wahiroos, secre
tar general în Ministerul Industriei și 
Comerțului al Finlandei. La sosire, 
pe aeroportul internațional Bucu
rești—Otopeni, oaspetele a fost in- 
timpinat de Mircea Bădică, secretar 
general în M.C.E., de funcționari su
periori din acest minister. Au fost 
prezenți Kaarlo Veikko^Măkelă, am
basadorul Finlandei la București, și 
membri ai ambasadei.

♦
In București, la cinematograful 

Capitol, a avut loc joi Seara o gală 
de filme, organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă cu pri
lejul deschiderii „Zilelor filmului din 
Maroc".

La manifestare au participat re
prezentanți ai conducerii C.S.C.A., 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ci
neaști, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public. Au fost de 
față membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, Dumitru Fer- 
noagă, directorul Arhivei Naționale 
de Filme, a făcut o scurtă expunere 
în cadrul căreia s-a referit la tînăra 
cinematografie marocană și a pre
zentat publicului filmele galei.

A mulțumit pentru organizarea 
manifestării Ramili Abdallah, șeful 
Cinematecii din cadrul Centrului 
cinematografic marocan, sosit în țara 
noastră cu această ocazie.

, (Agerpres)

de activiști
9

Joi la amiază a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai P.C.U.S., 
oondiusă de tovarășul Vasili Filim'o- 
novici Șauro, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., șeful secției cultură 
a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită în 
schimb de experiență in Republica 
Socialistă România.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

ai P.C.U.S
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ilie Răduilescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Dumitru Ghișe, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Erau prezenți A.V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

la 25 de ani de existentă
_________________________________ 7

Filip TOMULESCU
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

r~ 
I ,

LC
* .

*
*:
* ;
rI
!
*; 
L

ț

;
ț
)

i
)

ț 
) 
ț

)
) 
ț

*
*

)

ț 
ț 
i
5

i

I
I

!

I
1

lady : POPULAR — (

cinema

X
plăcut

• Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
• De șapte ori șapte : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3426); 20,15 (seria de bilete — 
3433), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21. FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8.45; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 19, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : BUCUREȘTI —
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16, 
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 19, ARENE
LE ROMANE — 19,15.
• Oglinda cu două fețe : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Păsările : CENTRAL — 8,30; .11; 
13,30; 16; 18,30: 21, GRIVIȚA — 
10,30; 15.45; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
— 11; 16; 18,15; 20.30.
• Frunza de viță : LUMINA — 
10—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Blow-up : DOINA — 11,30; 13,45. 
16; 18,15; 20.30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 8.45-r 
19,30 în continuare.
• Zalele filmului marocan : CL 
NEMATECA (sala Union) — 18,45
• La Rocca — 10; 12; 14,15; 16.30, 
Muguri zdrobiți — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Hibernatus : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18;30; 20,45. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20.30. GRĂDINA DOINA — 18,15.
• Alfa-Romeo și Julieta : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30.
• Tiffany Memorandum : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 17,45; 
20. PACEA — 15,45; 18; 20.
• Clipa de libertate : BUZEȘTI —
15.30.
• Jandarmul se însoară : BU
ZEȘTI — 18; 20,30, la grădină —
20.30. MUNCA — 16; 18: 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare, 
MIORIȚA — 10: 12,15; 15; 17,30; 20.
• tntîlnirea : BUCEGI — 10; 15,30; 
18: 20.30, la grădină — 20.30, DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, GIU- 
LEȘTI — 15,30: 18: 20,30.
• Flacăra olimpică : UNIREA
15.30.
• Petrecerea : UNIREA — 18, la 
grădină — 20,15, MOȘILOR - 18; 
20,15, la grădină — 19.
• Fantomele se grăbesc : MOȘI
LOR — 15,30.
• Degetul de fier : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20, COTROCENI
— 17,45; 20.
e Hei, tu ! î COTROCENI — 15,30.
• Canarul și viscolul s VOLGA — 
16.
• Aurul ! VOLGA — 18,15; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 19,45.
• Asterix și Cleopatra : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Patricia și muzica : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la 
grădină — " 
13,30; 15,45;
— 19.
• My fair
15,30; 19. i
• Mayerling (ambele serii) : FLA- ț
CĂRA — 15,30, 19, ARTA — 10’ 16. i 
la grădină — 19.15. )
• Ultimul drum : RAHOVA — î
15,30. • '
• Dragoste si viteză : RAHOVA i
— 18, la gradină — 20. '
• Tăcerea bărbaților : FEREN- l
TARI — 15,30; 18; 20,15. ’
• Marile vacanțe : COSMOS — l 
15,30; 18; 20,15.
• Cavalerii aerului : CRÎNGAȘI — l 
16; 18. 20.

________ ’

întreprinderea de industria
lizarea vinului și a băuturilor 
alcoolice din Sibiu recomandă 
ca aperitiv cunoscuta băutură 
„Bitter“, fabricată din stru
gurii renumitei zone a Tîrna- 
velor. în compoziția acestei 
băuturi sînt încorporate aro-

me și extracte din diferite 
plante medicinale, precum și 
vitamina C, ceea ce-i conferă 
un efect tonifiant. Pentru a i 
se pune în evidență calitatea, 
gustul plăcut, se indică folo
sirea băuturii cu sifon sau 
vermut.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Fotbal minut cu minut"
Trei meciuri sîmbătâ, cinci duminică

SIMBATA, de la ora 14,50 pe 
programul I, în cadrul emisiunii 
„Fotbal minut cu minut", stații
le noastre de radio vor trans
mite meciurile : STEAUA—PO
LITEHNICA IAȘI ; STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV — U. T. ARAD 
și F. C. ------- --------------
DINAMO BUCUREȘTI.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite DUMINICA de la ora 
14,45, pe programul I, meciurile

ARGEȘ PITEȘTI -

DUMINICA de la ora

de fotbal : UNIVERSITATEA 
CLUJ—JIUL PETROȘANI ; FA
RUL CONSTANȚA—PETROLUL 
PLOIEȘTI ; DINAMO BACĂU— 
PROGRESUL BUCUREȘTI și 
C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ. Cel de-al optulea meci 
al etapei (RAPID - UNIVER
SITATEA CRAIOVA), duminică 
de la ora 12,30 pe stadionul 
„Republicii", va fi televizat în 
iiitregipje.

15,45; 18; 20,30, la
19. TOMIS — 9; 11,15:

18, 20,15. la grădină

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în campionatul de fotbal al Fran

ței s-au disputat noi intîlniri înche
iate cu următoarele rezultate: Mar- 
silia-Sochaux 2—2; Nantes-Metz 0—0; 
St. Etienne-Nisa 2—1; Nancy-Reims 
2—2; Strasbourg-Red Star 2—1. în 
clasament conduce Marsilia (15 punc
te din 10 meciuri), urmată de St. E- 
tienne și Sochaux. cu cite 14 puncte.

• La Edinburg s-a disputat meciu! 
internațional de fotbal dintre echi
pele Hibernian (Edinburg) și Vittoria 
Guimares (Portugalia) contînd pentru 
„Cupa europeană a tîrgurilor". Gaz
dele au repurtat victoria cu scorul de 
2—0 (1-0).

• La Dublin, In cadrul „Cupei Eu
ropei" la fotbal, echipele Irlandei și 
Suediei au terminat la egalitate : 1—1 
(1—0). Jocul a fost urmărit de peste 
33 000 de spectatori.

• Viitoarele Jocuri Mediteraneene 
se vor desfășura intfe 6 și 17 octom
brie 1971 la Izmir, în Turcia. La între
ceri (14 discipline) vor participa spor
tivi și sportive din 15 țări. Majori
tatea probelor se vor desfășura pe 
stadionul „Halkapinar", cu o capaci
tate de 60 000 locuri. Pentru Jocurile 
Mediteraneene din anul 1975 și-au 
depus candidatura Algeria. Marocul 
și Iugoslavia

• Miine, în orașul Phoenix (Ari
zona) va avea loc festivitatea de des
chidere a celei de-a 40-a ediții a cam
pionatelor mondiale de tir. La actuala 
ediție participă peste 1000 de țintași, 
reprezentînd 50 de țări, printre care 
și România. Prima probă a campio
natelor — pistol, cu aer comprimat — 
se va desfășura duminică. întrece
rile se vor disputa pe poligonul spe
cial amenajat la 32 km de orașul

Phoenix și pe poligoanele din vestul 
orașului : „Phoenix trap" și „Skeet 
Club".

turneul internațional feminin 
de la Sofia, in runda a 10-a, 
Makai (România) a întrerupt 

conduce

• La 
de șah 
Suzana .... . .
cu Kardoso. In clasament
Szikova (Bulgaria) cu 6 puncte, ur
mată de Konopfleva (U.R.S.S.) 
puncte (1), Veroeczi (Ungaria) 
puncte, Makai (România) 5 (1) punc
te etc.

5.5
5.5

• Selecționatele de gimnastică ale 
Cehoslovaciei vor pleca la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni la Liubliana pentru 
a participa la campionatele mondiale, 
în general, selecționabilii ambelor 
formații sînt foarte tineri, media 
virstei fiind de 17 ani. Printre altele, 
la feminin vor evolua Maria Nemet- 
hova, Bohumila Rimnacova, Hana 
Liskova. La masculin vor intra în 
concurs Mudrik, Reisenthaler, Netu- 
sil, Nehasil. Skoumal, 
novski.

Morava, Sta-

Europei Cen- 
iugoslavă 
scorul de

• In cadrul „Cupei 
trale“ la fotbal, echipa 
lik. Zeni-ca a învins cu 
(2—0) formația italiană Catania.

Ge
s’—0

box• Fostul campion mondial de
la cat. grea, Cassius Clay, iși pregă
tește cu intensitate reintrarea pentru 
26 octombrie, la Atlanta. El ii va în- 
tilni pe canadianul Jerry Quarry, a- 
preclat. de revista ,.Ring“ ca cel mai 
bun „greu“ mondial al lunii trecute. 
Clay a slăbit 10 kg (in prezent are 
97,510 kg). Celebrul boxer a declarat 
ziariștilor că trebuie să slăbească sub 
95 kg, pentru a se prezenta într-o 
formă bună. Tinărul Californian, în 
vinstă de 25 de ani. are 90 kg și speră 
să-l învingă pe Clay.
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teatre
X

• Filarmonica de stat ,,George 
Eneș<?u“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solistă : Therese Uus- 
saut — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele in 
ureche — 20.
• Teatru] Mic ; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste — 
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
occidentului — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
str. Academiei) : Amnarul — 15.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savpy) : La grădina 
„Cărăbuș14 — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Se caută un min
cinos — 19,30.

(Urmare din pag. I)
tulul de partid. Dar propunind con
ducerii uzinei ca responsabilitățile 
cele mai grele să fie incredințate 
celor mai competenți și mai comba
tivi membri de partid, comitetul de 
partid a plecat de la premisa _ că 
acest proces trebuie orientat, diri
jat spre obiectivele majore aflate în 
fața colectivului. Adică, printr-un 
complex de măsuri politice și orga
nizatorice, organizațiile de partid să 
se afle în fruntea acțiunii de mobi
lizare a eforturilor comuniștilor, 
orientîndu-le eficient spre sectorul 
cel niai înaintat, să creeze un cli
mat propice cultivării devotamentu
lui față de colectiv și interesele lui 
majore.

Există, in această uzină un comu
nist care ar putea fi numit „omul 
care echilibrează graficele". Numele 
lui este Mihai Ionescu ; a fost cindva 
conducăto.ru.1 schimbului A, din sec
ția l țevi, colectiv ale cărui grafice 
de producție marcau și marchează re
zultate continuu ascendente. Iată 
insă că in schimbul B s-au ivit unele 
dificultăți, iar Mihai Ionescu a soli
citat să i se încredințeze conducerea 
acastu; colectiv. A fost un efort greu, 
de organizare, de cunoaștere a oame
nilor, de cultivare a încrederii in ei. 
Dar după puțin timp, schimbul B a 
ajuns la nivelul schimbului A. Mihai 
Ionescu insă acum nu mai e acolo. 
Se impunea o reorganizare la file
tare, astfel că el astăzi este maistru 
în acest compartiment care funcțio
nează bine.

M-am interesat ce a cîștigat Mihal 
Ionescu în urma acestor eforturi. 
Imens ! Stima unui colectiv de sute 
de oameni. Ce a acționat aici 7 De
sigur, acel impuls interior, conștiința 
datoriei 
membru 
moșiera 
preș iile 
meroase 
țiile 
acesta a producției destinate 
tu.lui și deoi a unor exigențe 
tive considerabil amplificate, 
nistul Ion Iordache solicită să 
controlor de calitate în 
mult mai dificil sector decît cel în 
care-și exercita pînă atunci profesia. 
La reparațiile periodice de acum 
cîteva luni, un grup d® membri de

decurgînd din calitatea de 
de partid — stimulate de at- 
generală de emulație. Ex- 
acestui impuls sînt pute 
in această uzină. în Condi- 

creșterii cu 50 la sută anul 
expor- 
calita- 
eomu- 
devină 

respectivul

tv
18,00 Deschiderea emisiunii • Mi- 

croavanpremiera • La vor 
lan. — emisiune pentru con- 

, ducătorii auto.
Căminul.
Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mict.
Telejurnalul de seară.
Reflector.
Film artistic : „Preludiu" 
Ecranizare după nuvelele 
,,Valia“ și „Volodea" de Vera 
Panova. Filmul, realizat de 
Igor Talankln, a fost distins 
cu Premiul special al juriu
lui la Bienala de la Veneția 
1963 și cu Premiul special 
R.I.F.J. la Cannes 1963—1964.

21,50 Mai aveți o întrebare T 
numente și construcții 
bre.. Participă : acad. 
Condurachi, prof. dr. 
Radu Priscu, prof. dr. 
Cezar - - -

19,30
20,00
20,15

Mo- 
cele- 
Emll 
ing. 

. . arh.
Lăzărescu, prof. dr. 

Vaslle Drăguț. Transmisiune 
directă de la Facultatea de 
Arhitectură. Emisiune de Ion 
Petru.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii.
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partid, printre care Dumitru Baroiu, 
Constantin Butuc, Constantin Bulău, 
mobilizează toată echipa, care „trage 
tare" și reparația extrem de anevo
ioasă a cuptorului-tunel este ter
minată cu trei zile 
secția de zincare, 
Nemet lucrează la 
inovații în care se 
ranțe.

Indiscutabil, este 
dragoste față de uzină, despre iden
tificarea cu problemele ei, despre 
devotament și abnegație, despre un 
înalt nivel al conștiinței partinice. 
Dar mai intervine ceva.

mai devreme. La 
maistrul Sandu 
prototipul unei 

pun mari spe-

vorba aici despre

La 16 octombrie se împlinesc 25 de 
ani de la crearea ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU ALI
MENTAȚIE ȘI AGRICULTURA, or
ganizație cunoscută mai ales sub de
numirea sa engleză abreviată : 
F.A.O.

încă din timpul celui de-al doilea 
război mondial au apărut premisele 
constituirii unui organism internațio
nal, a cărui activitate să se orienteze 
spre ameliorarea situației agricole și 
alimentare; mondiale. Necesitatea era 
evidentă ; de secole întregi această 
situație continuă să fie precară, mai 
bine de o treime din omenire ăflîn- 
du-se și în lumea de azi in stare de 
subnutriție. In vara anului 1943, re
prezentanții a 44 de națiuni, reuniți 
într-o conferință în Statele Unite ale 
Ambricii, au recunoscut necesitatea 
înființării unui for internațional care 
să militeze pentru îmbunătățirea si
tuației alimentare și agricole și să 
contribuie efectiv la ridicarea nive
lului de trai al popoarelor. După doi 
ani de pregătiri, în octombrie 1945, 
42 de guverne din diferite colțuri ale 
lumii au semnat, la Quebec (Canada), 
actul constitutiv al organizației, care 
avea să devină cea mai mare institu
ție specializată a Națiunilor Unite : 
F.A.O.

De-a lungul celor 25 de ani de e- 
xistență, numărul membrilor săi ă 
crescut constant, ajungind în prezent 
la 119 membri cu drepturi depline și 
2 cu titlul de asociați. O dată cu creș
terea numărului de țări membre .s-a 
dezvoltat și capacitatea organizației 
de a rezolva o gamă din ce în ce mai 
largă de probleme complexe și difi
cile, iar sfera sa de acțiune interna 
țională a crescut considerabil. Mij
loacele de care dispunea F.A.O. ia 
început erau cu totul modeste in ra
port cu obiectivele prevăzute în ac
tul constitutiv, anume de a contribui 
la expansiunea economiei mondiale 
și la eliberarea omenirii de flagelul 
foametei.

Plecînd la drum cu scopuri mari 
și mijloace restrinse, F.A.O. a izbutit 
uimitor de repede să se dezvolte și 
să-și multiplice preocupările, ajun
gind azi la capacitatea de a face re
comandări fie pe plan național, fie pe 
plan internațional, in domenii cum 
sînt : a) cercetarea științifică, tehni
că, .socială jji economică în materie de 
nutriție, alimentație și agricultură ; 
b) îmbunătățirea învățămintului și a 
popularizării cunoștințelor teoretice 
și practice în aceste domenii ; c) ame
liorarea tehnicilor de transformare, 
de desfacere și distribuție a produ
selor agro-alimentare ; d) utilizarea 
eficientă a resurselor umane și natu
rale ; e) adoptarea de metode agricole 
perfecționate ; f) utilizarea unor sis
teme eficace de legi și credite ; g) 
favorizarea încheierii unor acorduri 
internaționale echitabile pentru cir
culația mondială a produselor agri
cole.

în același timp, F.A.O. și-a concre
tizat și perfecționat formula organi
zatorică și direcțiile principale ale 
activității. Dacă în primul deceniu al 
existenței sale, F.A.O. se ocupa — in 
măsura posibilităților — de organiza
rea unor consfătuiri internaționale și 
de adunarea, prelucrarea și difuzarea 
diverselor informații de specialitate, 
astăzi este organismul O.N.U. cu cea 
mai mare pondere in acordarea asis
tenței tehnice, oferită de Națiunile 
Unite țărilor în dezvoltare, în spriji
nul acțiunilor lor îndreptate spre spo
rirea producției agricole și spre dez-

operațiuni decit cele pe care în 
mod obișnuit le execută. Asta a 
creat posibilitatea ca unul să-1 poată 
înlocui, în caz de nevoie, pe altul, să 
se organizeze, in funcție de necesi
tăți, mai multe schimburi etc, evi- 
tîndu-se perioadele de muncă în 
asalt, care grevau altădată activita
tea secției.

Evident, înțelesul exact al acestui 
cuvint — greu — îl conferă numai 
faptele, împrejurările. Există un 
„greu" periodic sau întîmplător, pre
vizibil ori imprevizibil — și multe 
din exemplele de mai înainte s-au 
referit la această categorie de împre-

„VETERANUL11 ZONEI
INDUSTRIALE IEȘENE

— Deseori, in adunările noastre 
generale, in discuții neorganizate, îmi 
spune comunistul Gheorghe Popa, 
tehnician in secția I, insistăm asupra 
faptului că un membru de partid tre
buie să fie, cum se spune, „un om 
săritor" ; Înțelegem prin aceasta că e 
dator să intervină imediat cînd se 
ivește o greutate, o piedică, să nu aș
tepte să fie îndemnat. în același timp 
trebuie ca intervenția lui să aibă ur
mări, să ajute efectiv. Fiindcă nu îsi 
-Roate îndeplini menirea de a se 
— cu folos — acolo unde e 
greu, un comunist care nu este 
gătit prin cunoștințele sale, prin 
oeperea sa, să înfrunte greul.

Cu alte cuvinte, a fi acolo unde 
este mai greu presupune a fi in mă
sură să contribui la inlăturarea difi
cultăților, să-ți dezvolți continuu 
pregătirea politică, profesională, ast
fel ca aportul tău să se dovedească 
cît mai substanțial. Mi s-a vorbit 
aici despre experiența organizației 
de partid de la filetare, unde a apă
rut inițiativa — încununată de suc
ces — ca oamenii să învețe și alte

afla 
mai 
pre- 
prL

acest fel de 
exemplu, la 

de a califica 
o îndatorire 
de muncitori 

zilnic, in- 
din școala 
de ani de 
ucenici le 
cu foarte

jurări — după cum există un „greu" 
în sens de efort suplimentar, cu ca
racter permanent. Despre acest 
„greu permanent", dar atît de plin 
de satisfacții, vorbește ing. Mihai 
Vraciu, membru in biroul organiza
ției de bază lăcătuși.

— Cind mă refer la 
„greu", mă gîndesc, de 
misiunea ce ne revine 
viitorii meseriași. Este 
pe care aproximativ 30
din secție o îndeplinesc 
drumin'd ucenicii ce vin 
profesională. Unii o fac 
zile și, astăzi, foștii lor 
sint „colegi de mașină",
bune rezultate in producție. Or. a- 
ceste rezultate au depins in mare 
parte de perseverența cu care au fost 
ajutați de comuniștii din atelier să 
învingă dificultățile începutului, cum 
s-ar spune — de cei puși intr-un loc 
mai greu... să-i ajute să treacă greul.

Am aflat aici variate preocupări 
vizind, aș zice, perfecționarea aces
tor trăsături umane, extinderea lor. 
combaterea mentalităților inapo-

voltarea economiei naționale. La sfir- 
șitul anului trecut, numărul „proiec
telor F.A.O, în teren" efectuate in a- 
ceste țări era de 267, cuprinzînd o 
mare varietate de domenii ; îmbună
tățiri funciare ; ridicarea producției 
vegetale prin introducerea metodelor 
agrotehnice moderne ; utilizarea în
grășămintelor ; introducerea în cul
tură a soiurilor de plante de înaltă 
productivitate ; creșterea animalelor, 
silvicultură ; formarea profesională ; 
alimentație etc.

In același timp, prin vasta lucrare de 
prospectivă „Planul indicativ mon
dial pentru dezvoltarea agriculturii", 
'sau „Studiu prospectiv pentru dez
voltarea agriculturii mondiale" cum 
se numește de acum înainte, F.A.O. 
a devenit unul dintre cei mai com
petenți consultanți din lume in ceea 
ce privește orientarea statelor in ve
derea găsirii căilor de sporire a pro
ducției agroalimentare pentru asi
gurarea hranei necesare celor peste 
trei miliarde de locuitori ai păimin- 
tului și a celor aproape șapte miliar
de cit se estimează că vor fi la începu
tul secolului viitor. Plecînd de la o 
profundă analiză științifică a situației 
actuale, „Studiul prospectiv de dez
voltare a agriculturii mondiale" pro
pune — sub formă de recomandări — 
anumite soluții, căi și mijloace de 
dezvoltare economică pentru toate 
zonele geografice, in vederea împli
nirii dezideratului de veacuri al ome
nirii : belșug și hrană îndestulătoare 
pe întregul glob.

Țara noastră, membră a F.A.O. din 
anul 1961, urmărește cu atenție și 
contribuie la realizarea preocupărilor 
F.A.O. îndreptate spre îmbunătățirea 
situației agricole și alimentare mon
diale. Prin intermediul acestei orga
nizații, împărtășește experiența sa în 
ridicarea agriculturii, în dezvoltarea 
armonioasă a întregii sale economii 
naționale. Activitatea Republicii So
cialiste România în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la o re
uniune O.N.U. de la București, por
nește de la convingerea că „axlincirea 
relațiilor de colaborare internațională 
in scopuri pașnice in toate domeniile 
de activitate, reprezintă o cerință ele 
prim ordin, o condiție de bază a pro- ' 
greșului economic și tehnico-știin- t 
țific", și că organismelor specializate 
ale O.N.U. „le revine un rol remar
cabil în sprijinirea eforturilor de 
progres și prosperitate ale tuturor 
popoarelor. în nobila operă de adîn- 
cire a cooperării între națiuni, de 
făurire a unei lumi a păcii și incre- 
deril intre state".

In semn de prețuire a activității 
F.A.O., România a inițiat o rezolu
ție, adoptată în unanimitate de către 
cea de-a XV-a Conferință F.A.O., 
prin care directorul general al F.A.O. 
este invitat să ia măsuri in vederea 
aducerii la cunoștința opiniei publi
ce a activității organizației. Prin a- 
ceeași rezoluție, țările membre au 
hotărît să se întrunească lă Roma, în 
cursul acestei toamne, într-o confe
rință generală, in scopul celebrării 
celei de-a 25-a aniversări a organi
zației F.A.O.

Activitatea dusă de către F.A.O. 
de-a lungul sfertului de veac al exis
tenței sale ilustrează rolul nobil ce ii 
revine, pe care se străduiește să-1 în
deplinească cu tot mai mult succes : 
a contribui la ridicarea nivelului de 
trai al tuturor popoarelor, la bunăsta
rea omenirii.

iate. Dezbaterile în adunările ge
nerale privind creșterea gradului de 
competență a comuniștilor, stimula
rea criticii și autocriticii, discuțiile 
de la om la om în legătură cu căile 
perfecționării stilului de muncă, fo
losirea integrală a timpului de lucru 
se reflectă în rezultatele economice 
obținute de uzină : îndeplinirea pla
nului de producție Ia toți indicatorii. 
De aceea și în însemnările de față 
a precumpănit ceea ce reprezintă 
„cotele înalte" in viața acestor oa
meni. Dar asta nu înseamnă că aici 
ar lipsi umbrele, deficiențele. Or
ganizațiile de partid îndreaptă „tirul" 
muncii politico-educative spre cei 
care tind „să-și facă viața ușoară" 
în dauna celor din jur. Multe discu
ții s-au purtat în organizația de 
partid de la atelierul mecanic în le
gătură cu Gheorghe Ionescu, care, 
atunci cind aci s-a organizat munca 
in schimburi, a părăsit uzina. Dar, 
cum se vede, negăsind „viață ușoară" 
unde a căutat-o, s-a reîntors. De 
aceeași optică individualistă țihe și 
refuzul lui Ștefan Voronca de a ca
lifica elevi la „mașina lui" etc. Or, 
asemenea cazuri arată că interven
ția organizațiilor de partid trebuie să 
fie mai promptă, acțiunea asupra 
conștiințelor mai nuanțată și persis
tentă.

— Dacă marea majoritate a comu
niștilor se află, din imboldul con
științei lor, acolo unde este mai 
greu, sau intervin calificat, prompt, 
ne spune ing. Eugen Avram, locții
torul secretarului comitetului de 
partid, n-au lipsit situațiile cînd 
unii, ca să scape de greu. își cereau 
transferul dintr-o secție intr-alta, 
după cum o anumită categorie, e 
drept, puțin numerică, înțelegea să 
„pună umărul" exclusiv dacă aceasta 
aducea avantaje materiale. Desigur, 
elementul stimulare materială are 
rolul său important — și noul sistem 
de salarizare oferă bogate posibili
tăți in acest sens — insă noi consi
derăm de datoria noastră să acțio
năm prin intensificarea*  muncii poli
tico-educative. Dentru ca fiecare 
membru do partid să simtă că răs
punderea luj față de colectiv cere o 
mare încordare a forțelor, o acti
vitate cu caracter exemplar.

La Iași, deși nouă, uzina metalur
gică este numită „veteranul" zonei 
industriale. Intr-adevăr, tinerețea or
ganizațiilor de partid de aici poartă 
vizibil însemnele maturității.



viața internațională
LUCRĂRILE SESIUNII
JUBILIARE A 0. N. U.

ROMA

E. Berlinguer, despre sarcinile actuale
ale P. C. Italian

NAȚIUNILE UNITE 15 — Trimișii speciali L. Rodescti și A. Ionescu, 
transmit : Sesiunea jubiliară a O.N.U. a aniversat, printr-o ceremonie 
specială, împlinirea unui deceniu de la adoptarea Declarației privind acor
darea independenței țărilor și popoarelor coloniale.

Președintele Comitetului special al 
celor 24, Davidson S. H. W. Nicol, 
a prezentat un tablou al activității 
acestui organism, legată de obiecti
vul înfăptuirii declarației privind 
desființarea totală a regimului co
lonial și emanciparea politică și eco
nomică a tuturor teritoriilor încă 
dependente. El a arătat că transpu
nerea integrală în viață a princi
piilor Cartei și Declarației a fost 
eludată și că în ciuda bilanțului po
zitiv al acestor aproape 10 ani, circa 
30 de țări devenind independente, 
mai multe milioane de oameni se 
mai află încă sub dominație colo
nială directă. Această situație, care 
Creează și o amenințare la adresa 
păcii și securității internaționale, se 
datorește în principal faptului că 
unele puteri au nesocotit rezoluțiile 
O.N.U. Subliniind însemnătatea pro
gramului de acțiune, aprobat de A- 
dunarea Generală cu numai două zile 
în urmă, președintele Comitetului a 
amintit că în cuprinsul acestui do
cument concepția dreptului la auto
determinare a fost extinsă pentru a 
include și ’ recunoașterea dreptului 
popoarelor dependente de a lupta 
prin toate mijloacele necesare în ve
derea înfăptuirii aspirațiilor lor de 
libertate. Trecînd in revistă efortu
rile depuse pînă acum, el a subliniat 
„constanta și intensa încurajare din 
partea țărilor socialiste, sprijinul a- 
cordat de ele strădaniilor noastre în 
vederea decolonizării".

Luînd cuvîntul, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a chemat țările 
membre ale O.N.U. să acorde aten
ția lor principiilor înscrise în Cartă, 
în Declarația universală a drepturi
lor omului și in Declarația privind 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale prin a căror 
transpunere in viața să se poată 
depăși definitiv o eră care mai păs
trează urme ale colonialismului.

Președintele Adunării Generale,

Marea Britanie. Miting al muncitorilor de la compania „Earls Court Motor
Show", din Londra, împotriva proiectelor partidului conservator vizînd li

mitarea drepturilor sindicatelor

Deschiderea Tîrgului de bunuri 
pentru export de la Canton

PEKIN 15 — Cores
pondentul Agerpres, 
Ion Gălățeanu, trans
mite : La Canton s-a 
deschis joi ediția de 
toamnă a Tirgului de 
bunuri pentru export. 
Timp- de o lună, oa
meni de afaceri, repre
zentanți ai firmelor co
merciale din numeroa
se țări ale lumii vor 
vizita pavilioanele tir
gului și vor negocia 
cu organizații chineze 
de comerț exterior in 
vederea încheierii de 
contracte.

La ceremonia des
chiderii a luat cuvin- 
tul Cen Nu, vicepre
ședinte al Comitetului 
Revoluționar al pro
vinciei Guandun, di
rectorul tîrgului, care 
a subliniat că poporul 
chinez traduce in 
viață sarcinile trasate

de Congresul al IX-lea 
al P.C. Chinez, iar tir- 
gul are loc in momen
tul în care producția 
industrială și agricolă, 
construcțiile, cercetări
le științifice se dezvol
tă rapid. El a relevat 
că China, intemein- 
du-și relațiile econo
mice cu alte țări pe 
principiile egalității 
și avantajului reciproc, 
a stabilit relații comer
ciale cu peste 100 de 
țări ale lumii.

Tirgul, organizat 
pentru prima dată in 
1957, și ținut de două 
ori pe an — primăvara 
de la 15 aprilie la 15 
mai, și toamna de la 
15 octombrie la 15 no
iembrie — constituie 
de fiecare dată o frescă 
a succeselor dezvoltă
rii multilaterale a e- 
conomiei chineze, iar 

e

Demisii din guvernul ar- 
gentinettlL Mini-stru!1 economiei și 
muncii, Carlos Moyano LJerena, și 
ministrul de interne, Eduardo 
McLoughlin, și-au prezentat demisia 
din guvernul argentinean. Se pare că 
ar fi demisionat și subsecretarul de 
start pentru problemele politioe, En
rique Gilardo Novaro, dar, potrivit 
unor informații neoficiale, președin
tele Argentinei, Roberto Levingston, 
nu ar fi acceptat-o. La Buenos Aires 
circulă, de asemenea, știri că minis
trul bunăstării sociale ar fi refuzat să 
satisfacă cererea președintelui Le
vingston de a prelua interimatul Mi
nisterului de Interne.

La Helsinkia avut loc un se_ 
mlnar internațional organizat de 
Partidul de centru din Finlanda, la 
care au participat reprezentanți ai 
partidelor de centru din Norvegia și 
Suedia, partidului popular suedez din 
Finlanda, partidelor țărănești din 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă și R. D. 
Germană, Uniunii naționale a coope
rativelor agricole de producție din 
Republica Socialistă România. Uniu
nii centrale a cooperativelor de con- 

Edvard Hambro, a arătat că efortu
rile persistente ale țărilor membre 
au misiunea de a nu dezamăgi po
poarele aflate sub regim colonial, de 
a le oferi sprijin eficace în lupta lor, 
astfel încît fiecare din aceste națiuni 
să-și poată obține libertatea și decide 
asupra viitorului său. însumind ex
periența acumulată in cei 25 de ani 
de existență, O.N.U. are datoria să 
ducă politica decolonizării la o îm
plinire universală, corespunzătoare 
cu transformările înregistrate în co
munitatea internațională contempo
rană.

Luînd cuvîntul în problema lichi
dării definitive a ultimelor vestigii 
ale colonialismului, reprezentantul 
României, C. Ene, sublinia că acțiu
nea O.N.U. în domeniul decolonizării 
trebuie să se concentreze, în princi
pal, în două direcții : întreprinderea 
de măsuri care să oblige statele ce 
continuă să țină sub administrație 
teritorii străine să abandoneze poli
tica lor colonialistă și rasistă și acor
darea de către Națiunile Unite a în
tregului lor sprijin moral, politic și 
material popoarelor oprimate, prin 
intermediul mișcărilor de eliberare na
țională. Delegația română, a declarat 
reprezentantul țării noastre, aprecia
ză ca fiind de o importanță deosebită 
în acest sens reafirmarea dreptului 
natural, inerent, al popoarelor colo
niale de a lupta prin toate mijloacele 
pentru obținerea libertății și inde
pendenței lor. Acționind eonform 
marelui imperativ politic și moral al 
respectării dreptului popoarelor de a 
decide ele insele asupra destinelor 
lor, premisa esențială în același timp 
a unei cooperări autentice între na
țiuni, România se pronunță constant 
în favoarea aplicării integrale și ur
gente a declarației privind acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale și, pe baza acestor prin
cipii, delegația țării noastre va sus
ține toate măsurile sau acțiunile vi- 

gama de produse creș
te de la o ediție la 
alta. Atrag atenția vi
zitatorilor mașinile-u- 
nelte, de la strunguri 
pină la freze, realizate 
la cel mai înalt nivel 
al tehnicii de centre 
industriale ca Șanhai, 
Tiențin, Pekin, Senian. 
O complicată mașină 
electronică, a cărei 
inimă o constituie o 
suită de tranzistori mi
niaturali, prezentată 
pentru prima dată, 
traduce din limbi stră
ine în chineză. Evan
taiul produselor tex
tile a fost îmbogățit 
prin folosirea ca ma
terie primă a unei 
plante asemănătoare 
stufului, iar calitatea 
țesăturilor rivalizează 
cu cele din bumbac și 
mătase.

agențiile de presă transmit:
sum și Consiliului național al coope
rativelor de producție din R. P. Un
gară și ai Consiliului unional al col
hoznicilor din U.R.S.S. în comunica
tul întilnirii se subliniază că în pre
zent există condiții favorabile pentru 
a se ajunge la realizarea unei confe
rințe a statelor europene.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Ma- 
rian Spyhalski, și-a încheiat vizita 
oficială prietenească în Republica 
Populară Bulgaria. Comunicatul co
mun dat publicității relevă că rela
țiile de prietenie și colaborare multi
laterală dintre Bulgaria și Polonia in 
domeniile politic, economic și cultu
ral, precum și în cel tehnioo-științi- 
fic se dezvoltă cu succes. O mare 
atenție, se arată în comunicat, a fost 

zind atingerea unor astfel de obiec
tive.

Pledind pentru adoptarea în conti- 
nare a unor măsuri în vederea desă- 
virșirii instrumentelor juridice care 
să faciliteze dezvoltarea comerțului 
internațional, delegatul român în Co
misia pentru problemele juridice, 
V. Tilinca, a relevat rolul ce revine 
O.N.U. în acest domeniu. Referin- 
du-se la necesitatea înfăptuirii coo
perării internaționale în diverse do
menii ale vieții internaționale, înce- 
pind cu cel al relațiilor economice, el 
a relevat că în circuitul internațional 
de valori, comerțul reprezintă una 
din comjșonentele sale esențiale. Ne
cesitatea ' cooperării comerciale intre 
state impune necesitatea unificării și 
armonizării instrumentelor juridice 
ale cooperării internaționale în con
formitate cu principiile egalității, su
veranității și neintervenției. Repre
zentantul țării noastre a avansat tot
odată o serie de propuneri în legă
tură cu activitatea de dezvoltare și 
pregătire a instrumentelor juridice în 
acest domeniu care revine în conti- 

* nuare Comisiei de drept comercial 
internațional al cărui membru este și 
România.

*
NEW YORK 15 (Agerpres) — Re

prezentantul special al R.A.U. la 
O.N.U., Mohammed El Zayyath, a ce
rut miercuri președintelui sesiunii A- 
dunării Generale să înscrie pe ordi
nea de zi a dezbaterilor, imediat după 
încheierea sesiunii jubiliare, proble
ma Orientului Apropiat.

Un purtător de cuvint al delegației 
israeliene a declarat însă că tara sa 
se opune unei astfel de discuții, con- 
siderind-o un obstacol in calea rea
lizării unei reglementări politice și a 
reluării misiunii Jarring.

Inițiativa R.A.U. și situația din O- 
rientul Apropiat, în general, au con
stituit, de asemenea, obiectul princi
pal al întrevederilor de miercuri ale 
secretarului de stat al S.U.A., William 
Rogers, cu ministrul de externe al 
R.Ă.U., Mahmoud Ryad, și cel al Is
raelului, Abba Eban.

Politica externă 
a Franței 

in dezbaterea 
Adunării

Naționale
PARIS 15 (Agerpres). — în Adu

narea Națională Franceză au în
ceput joi dezbaterile pe marginea 
declarației de politică generală a gu
vernului. aprobată miercuri de Con
siliul de Miniștri al Franței și pre
zentată Adunării Naționale de pri- 
mul-ministru, Jacques Chaban-Del- 
mas. înainte de deschiderea dezba
terilor, deputaților le-a fost înmînat 
un document de 50 de pagini care 
cuprinde „Principalele măsuri puse 
în aplicare de guvern după declara
ția de politică generală, prezentată în 
Parlament de prlmul-ministru la 16 
septembrie 1969“.

Vorbind despre politica externă a 
țării, primul-ministru al Franței a 
relevat că aceasta urmărește „pacea, 
independența și cooperarea". Refe- 
rindu-se la situația din Orientul 
Apropiat, primlil-ministru a subliniat 
că Franța va continua să militeze 
pentru ca acțiunile diplomatice, care 
se desfășoară in prezent, „să des
chidă calea unei păci durabile, prea
labile unej reglementări acceptabile 
pentru toate părțile aflate în con
flict, inclusiv pentru populația pa- 
lestineană". El a insistat asupra im
portanței politicii de independență 
urmate de Franța și marcată de că
lătoriile succesive ale președintelui 
Republicii, Georges Pompidou, în 
Statele Unite și U.R.S.S. Această 
politică, a spus Jacques Chaban- 
Delmas, urmărește să stringă legă
turile atît cu țările din vest, cît și 
cu cele din estul european. în în
cheierea declarației sale, primul 
ministru francez a insistat asupra 
obiectivelor pe care guvernul le are 
în vedere pentru evoluția viitoare a 
politicij franceze.

acordată problemelor legate de întă
rirea securității și colaborării pe con
tinentul european.

0 reorganizare structu
rală a guvernului britanic 
condus de premierul Edward Heath 
a fost anunțată joi după-amiază. Din
tre noile portofolii create, de o im
portanță deosebită sînt două: cel al 
industriei și oomerțului, format din 
fostele ministere ale tehnologiei și 
comerțului și care a revenit lui John 
Davies, și „superministerul", (A.F.P.) 
care se ocupă de problemele mediului 
înconjurător. Urmînd a fi condus de 
Peter Walker, acest din urmă minis
ter este rezultatul fuzionării dintre 
Ministerul pentru Problemele Locuin
țelor șî Administrației Locale, al 
transporturilor și cel al construcțiilor 
și lucrărilor publice.

La UNESCO

Cooperarea europeana in domeniile 
educației, științei și culturii 

PROIECT ROMÂNESC DE REZOLUȚIE ADOPTAT 
ÎN UNANIMITATE

Comisia programului 
a conferinței generale 
UNESCO a exami
nat la 14 octombrie 
proiectul de rezoluție 
despre cooperarea eu
ropeană în domeniile 
educației, științei și 
culturii — proiect pre
zentat de reprezentan
tul român. Introducind 
proiectul de rezoluție, 
șeful delegației româ
ne, ambasadorul Va
lentin Lipatti, a relevat 
importanta primordia
lă pe care guvernul 
român o acordă dez
voltării și intensifică
rii cooperării europene 
pentru crearea unui 
climat de pace, de 
securitate și de înțele
gere pe continentul 
european. Referindu-se 
Ia programul de coope
rare european între
prins de UNESCO și 
la perspectivele sale 
pentru anii următori, 
șeful delegației româ
ne a subliniat caracte

rul complementar al 
acțiunii UNESCO me
nită să sprijine e- 
forturile pe care un 
număr tot mai mare 
de țări europene le 
depun pentru realiza
rea păcii, securității și 
colaborării în Europa. 
El a arătat totodată că 
semnificația cooperării 
europene depășește ca
drul strict geografic ai 
continentului nostru de 
vreme ce pacea și pro
gresul popoarelor din 
Europa constituie un 
factor de seamă al 
păcii mondiale și inte
resează deopotrivă și 
celelalte regiuni ale 
lumii, în primul rînd 
țările în curs de dez
voltare. Delegațiile 
Franței, Italiei, Polo
niei, Belgiei, Iugosla
viei, Austriei, Olandei, 
U.R.S.S., Spaniei, Bra
ziliei, Finlandei, Suda
nului, Bulgariei, Sue
diei, Elveției au inter

0 DECLARAȚIE A M.A.E. Al R.D. VIETNAM
HANOI 15 (Agerpres). — într-o 

declarație privind „așa-zisa nouă ini
țiativă de pace" a Statelor Unite in 
problema Indochinei, M.A.E. al R. D. 
Vietnam subliniază că propunerile 
președintelui Nixon vorbesc în ter
meni ambigui despre două probleme 
fundamentale, și anume : retragerea 
trupelor americane și situația politică 
din Vietnamul de sud. Declarația 
M.A.E. al R. D. Vietnam arată că, 
pentru a asigura in mod real exer
citarea dreptului la autodeterminare 
al poporului din Vietnamul de sud, 
este de o importanță crucială ca Sta
tele Unite să-și retragă, total și fără 
nici o condiție, trupele lor și ale alia- 
ților lor și să renunțe la menținerea 
actualei administrații de la Saigon. 
Imediat ce americanii vor pune capăt 
agresiunii, pacea va fi restabilită, se 
arată în declarație. Poporul vietna

p*R |s Conferința cvadripartită
în problema

PARIS 15 (Agerpres) — Joi a avut 
loc la Paris cea de-a 88-a ședință a 
conferinței in patru în problema Vi
etnamului. Delegația Republicii De
mocrate Vietnam a distribuit partici- 
panților la conferință declarațiile ofi
ciale ale guvernului regal de uniune 
națională al Cambodgiei și Frontului 
patriotic laoțian, în care se arată că 
recentele propuneri formulate de 
președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, nu sînt menite să rezolve ac
tuala situație dih Asia de sud-est.

Acord intre Polonia 
și R. F. G. privind 

colaborarea 
economică

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Joi 
la Varșovia a fost semnat acordul 
referitor la schimburile comerciale și 
colaborarea economică și tehnico-ști- 
ințifică pe perioada 1970—1974 între 
Polonia și Republica Federală a Ger
maniei.

După cum relatează agenția P.A.P., 
acordul stabilește cadrul relațiilor e- 
conomice reciproce pe perioada a- 
mintită și faptul că schimburile re
ciproce de mărfuri se vor baza pe 
clauza națiunii celei mai favorizate 
și pe principiile GATT, din care fac 
parte ambele țări.

în cadrul acordului, guvernul R.F. 
a Germaniei a desființat restricțiile 
la importul mărfurilor poloneze, care 
au existat pînă în prezent. Părțile au 
convenit ca asupra livrărilor, care se 
vor efectua în cadrul contractelor de 
cooperare, să nu acționeze restricții 
cantitative, ele urmînd a fi supuse 
unui regim avantajos. ,

Un avion sovietic „fin-24", 
care se afla în zbor pe ruta Batumi— 
Suhum’i, a fost obligat de doi indivizi 
înarmați să aterizeze, la 15 octombrie, 
în orașul Trabzon din Turcia, anunță 
agenția T.A.S.S. în timpul luptei 
care a avut loc la bordul avionului 
a fost ucisă o stewardesă, iar doi pi- 
loți au fost răniți. Guvernul sovietic 
a adresat guvernului turc cererea de 
extrădare a celor doi pirați ai aerului 
și de restituire a avionului și pasa
gerilor.

Un purtător de cuvint al M.A.E. 
al Turciei a declarat că „guvernul 
turc a hotărît să restituie imediat U- 
niunii Sovietice, conform uzanțelor 
internaționale, avionul deturnat la 
Trabzon și să repatrieze imediat pa
sagerii săi". Pe 8e altă parte, pri
mul ministru turc, Suleyman Demi- 

venit în dezbateri pen
tru a sprijini proiectul 
de rezoluție prezentat 
de țara noastră, apre- 
ciindu-1 ca un docu
ment de o deosebită 
însemnătate pentru 
dezvoltarea cooperării 
europene în cadrul 
UNESCO. în favoa
rea propunerii Româ
niei a intervenit, de 
asemenea, directorul 
general adjunct al 
UNESCO, M. Adises- 
hiah, care a prezen
tat principalele activi
tăți ale organizației in 
acest domeniu.

Propunerea țării 
noastre a fost adopta
tă în unanimitate de 
către comisia progra
mului, această rezolu- 
ție-cadru constituind 
un document de bază 
pentru înfăptuirea pro
gramului de cooperare 
europeană al UNESCO 
în anii 1971—1972.

I. GR.

mez este animat în permanență de 
bunăvoință pentru a reglementa pe 
cale pașnică problema vietnameză, 
pe baza respectării drepturilor sale 
naționale. El este gata să stabilească 
modalitățile de încetare a focului 
după ce părțile vor fi semnat acor
duri pentru terminarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, așa 
cum se arată în declarația din 17 sep
tembrie 1970 a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

Guvernul R. D. Vietnam — se 
spune in încheiere — este de acord 
cu declarațiile Guvernului regal de 
unitate națională al Cambodgiei, Co
mitetului Central al Frontului Pa
triotic din Laos și Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, în care este res
pinsă propunerea americană.

Vietnamului
Reprezentantul Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Republicii Vi
etnamului de Sud, Nguyen Thi Binh. 
șt cel al R.D.V., Xuan Thuy au rea
firmat cu acest prilej că propunerile 
formulate de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu vor putea servi ca o bază 
de negocieri.

Șeful delegației Statelor Unite. 
David Bruce, și cel al administrației 
de la Saigon s-au referit la recentele 
propuneri ale președintelui Nixon.

Referendumul 

din Republica 

Arabă Unită
CAIRO 15 (Agerpres). — în Repu

blica Arabă Unită a avut loc joi un 
referendum, în cadrul căruia aproxi
mativ 8 milioane de cetățeni egipteni 
s-au pronunțat asupra desemnării lui 
Anwar Sadat ca președinte al țării 
pe următorii șase ani. Anwar Sadat 
a fost propus pentru postul de pre
ședinte al R.A.U. de către Comitetul 
Executiv Suprem al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe, 
propunerea fiind ratificată ulterior de 
Adunarea Națională egipteană.

Conform constituției țării, pentru 
ca această desemnare să devină o 
realitate este necesară aprobarea 
propunerii respective în cadrul unui 
referendum.

Potrivit surselor oficiale din Cairo, 
rezultatele acestei consultări populare 
vor fi anunțate vineri dimineața.

rel, a declarat că această deturnare 
este un „act care ține in mod strict 
de pirateria aeriană și care nu are 
nici o legătură cu excelentele rela
ții turco—sovietice".

Convorbiri cehoslovaco- 
vest-germane. Jbrgen von A;_ 
ten, șef de secție la Ministerul Aface
rilor Externe al R. F. a Germaniei, 
și-a încheiat vizita în R. S. Ceho
slovacă și a părăsit Praga, plecînd 
spre patrie. Von Alten a avut con
vorbiri cu caracter informativ cu Jiri 
Hec, șef de secție la Ministerul Afa
cerilor Externe al R. S. Cehoslovace. 
El a fost, de asemenea, primit de M. 
Klucak, adjunct al ministrului afa- 
oerilor externe. Referindu-se la con
vorbirile avute cu von Alten, Jiri

ROMA 15 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La sediul 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Italian a avut loc o întrunire 
a secretarilor Comitetelor regionale 
și ai Federațiilor P.C.I. Deschizind 
dezbaterile. Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al partidului, a pre
zentat un raport în care a analizat 
situația politică din Italia în ultimul 
an. El a apreciat că această perioadă 
a fost una dintre cele mai dificile ale 
vieții politice italiene, întrucit au fost 
puse în discuție unele dintre condi
țiile fundamentale de care depind 
dezvoltarea regimului democratic și 
întărirea mișcării muncitorești. Vor
bitorul a arătat că contraofensiva 
conservatoare și reacționară a fost 
foarte serioasă și periculoasă. Ea 
a fost însă respinsă și planurile 
sale au eșuat. De aceea, a spus 
Berljnguer, se poate afirma că 
P.C.I. a desfășurat și a învins în una 
dintre cele mai însemnate bătălii de
fensive din ultimii ani. Important 
pentru P.C.I., a spus vorbitorul, este 
faptul că a reușit să împingă înainte 
situația în unele direcții fundamen
tale ca : formarea regiunilor, promo
varea unei noi alinieri politice, for

PLENARA C. C. AL P.C FRANCEZ
PARIS 15. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : La 
Ivry au luat sfîrșit lucrările Comi
tetului Central al P.C. Francez. Ple
nara a adoptat un document care re
zumă poziția P.C.F. față de alegerile 
municipale din martie 1971, precum 
și raportul prezentat de Georges 
Marchais, secretar general adjunct al 
partidului, asupra situației politice și 
sarcinilor partidului.

Pe de altă parte, Georges Marchais

ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST LANSAT

SATELITUL ARTIFICIAL 
AL PĂMÎNTULUI ' 

- „INTERCOSMOS-4"
MOSCOVA 15 (Agerpres). — în 

conformitate cu programul de cola
borare a țărilor socialiste in dome
niul cercetării și folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat, la 14 oc
tombrie, satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Intercosmos-4“. Satelitul 
este destinat să continue cercetarea 
in comun a razelor ultraviolete și X 
ale Soarelui și influența acestor ra
diații asupra structurii părții supe
rioare a atmosferei terestre. Aceste 
ceroetări au fost începute de sateli
tul „Intercosmos-1“.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific conceput și con
struit de specialiști din R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și Uniunea

„Tratativele dintre Anglia și Piața 
comună intr-o fază dificilă"

BRUXELLES 15 (Agerpres) -*■  
Divergențe serioase au apărut 
în cursul tratativelor purtate la Bru
xelles în vederea admiterii Marii Bri
tanii în Piața comună. Potrivit rela
tărilor agenției U.P.I., Con O’Neil, 
reprezentantul adjunct britanic la 
aceste tratative, a cerut ca țara sa 
să beneficieze de o perioadă tran
zitorie de șase ani înainte de a apli
ca în întregime politica agricolă a 
„celor șase". După cum se știe, a- 
ceastă politică va însemna pentru An
glia o creștere cu 18 pînă la 25 la su
tă a prețurilor produselor alimentare.

Propunerile reprezentantului Marii 
Britanii au fost respinse însă de „cei 
șase" care au apreciat că termenul 
solicitat „este prea lung". Negociato
rul francez Jean-Marc Boegner a 
declarat că aceste propuneri au re
prezentat „o profundă dezamăgire". 
„Aplicarea lor — a spus el.— ar pre

Hec a declarat unui redactor al a- 
genției C.T.K. că ele „au fost con
crete și sincere și au contribuit la 
lămurirea punctelor de vedere ale ce
lor două părți".

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Broz Tito, va face o 
vizită oficială în Olanda între 20 și 
23 octombrie. După încheierea aces
tei vizite, președintele Tito va avea 
o întrevedere cu președintele Fran
ței, Georges Pompidou.

La Berlin a sosit o dele
gație parlamentară finlan
deză condusă de Rafael Paasio, 
președintele parlamentului Finlandei, 
care deține și funcția de președinte 
al Partidului social-democrat, anun
ță agenția A.D.N. Delegația, care cu
prinde reprezentanții a cinci dintre 
cele mai puternice partide din par
lamentul finlandez, va purta convor
biri cu personalități de frunte ale 
vieții politice din R. D. Germană. 

marea Consiliilor locale, dezvoltarea 
unei dialectici mai libere în parla
ment, apariția unor elemente noi în 
ceea ce privește politica italiană in 
zona mediteraneană. în aceste evolu
ții. P.C.I. a avut un rol determinant, 
linia sa a întrunit un consens vast, 
de masă.

Referindu-se la sarcinile actuale 
ale partidului, Berlinguer a mențio
nat printre altele că P.C.I. este in
teresat să mențină și să consolideze 
relații unitare cu toate forțele de 
stingă — P.S.I.U.P., P.S.I., stînga 
P.D.C. etc — în așa fel încît gruparea 
de forțe și conținutul unei alterna
tive să avanseze împreună. Aceasta 
presupune îmbogățirea liniei parti
dului, dezvoltarea ei, altfel riscîn- 
du-se să se lase spațiu unei stări de 
nemulțumire, sau la inițiative — cu 
cea desfășurată de grupul de la „11 
Manifesto", care are acum, arată En
rico Berlinguer, un scop clar de dez
agregare.

După raportul lui Berlinguer au 
urmat dezbateri în cadrul cărora s-au 
subliniat, îndeosebi, problemele ac
tuale ale luptei maselor pentru re
forme.

a prezentat propunerile de tactică 
electorală ale P.C. Francez către 
celelalte partide ale stîngii, în ve
derea alegerilor municipale din mar
tie 1971. Astfel, P.C.F. propune ca în 
orașele cu o populație mai mare de 
30 000 locuitori să se formeze, încă de 
la primul tur de scrutin, o listă unică 
a forțelor stîngii, iar în comunele mai 
mici, pe baza rezultatelor primului 
tur, să se realizeze la cel de-al doi
lea tur o listă unică a stingii.

Sovietică. Satelitul „Intercosmos-4" 
s-a plasat pe o orbită avind para
metrii : perigeul — 263 km ; apogeul 
— 668 km ; perioada inițială de ro
tație — 93,6 minute ; înclinația orbi
tei — 48,5 grade.

Aparatajul științific instalat la bor
dul satelitului funcționează normal. 
Organizații științifice din țările par
ticipante la experiment prelucrează 
informațiile recepționate. Concomi
tent cu măsurătorile efectuate de pe 
satelitul „Intercosmos-4", observatoa
re din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Polonia, România, Ungaria și Uni
unea Sovietică efectuează observații 
radioastronomice, optice și în iono- 
sferă, conform programului comun.

lungi perioada de tranziție cerută de 
Marea Britanie pentru a se adapta la 
prețurile agricole ale Pieței comune 
de două ori mai mult decît aceea 
pentru prețurile la produsele indus
triale".

Pornind de la toate aceste rezerve 
exprimate de delegația britanică și de 
atitudinea manifestată de ceilalți 
parteneri, agenția France Presse con
sideră că „tratativele au intrat in
tr-o fază dificilă".

GREVĂ GENERALĂ 
ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO 15 (Agerpres) — 
în Uruguay a avut loc miercuri, la 
chemarea Convenției naționale a 
muncitorilor, una dintre cele mai pu
ternice organizații sindicale din țară, 
o grevă generală care a paralizat a- 
proape întreaga viață economică. La 
Montevideo, nici un' ziar nu a apă
rut, iar posturile de radio și televi
ziune au difuzat programe înregis
trate anterior. Datorită amplorii pe 
care a luat-o greva (se apreciază că 
aproape 500 000 de oameni ai mun
cii au participat la ea), guvernul e- 
xaminează, potrivit observatorilor, 
eventualitatea satisfacerii parțiale a 
unor revendicări.

Această grevă generală este coe 
mai mare mișcare revendicativă în
registrată în țară în ultimii ani. în- 
tr-un editorial consacrat grevei gene
rale, ziarul „EL POPULAR" afirmă 
că „nu se poate tăgădui că în Uru
guay există o mare nemulțumire : a- 
ceastă nemulțumire cuprinde pe toți 
muncitorii din capitală și restul țării, 
pe producătorii agricoli mici și mij
locii, cadrele didactice, angajații din 
sectoarele publice și alte pături so
ciale".
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