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Care este stadiul realizării sarcinilor 
din planul de stat pe anul 1970?

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI

FORȚELOR NOASTRE ARMATE

Astăzi:
INDUSTRIA
MINIERA

în scopul lărgirii și folosirii cît mai 
judicioase a bazei proprii de mate
rii prime, In planul de stat pe a- 
cest an s-a prevăzut creșterea pro
ducției industriei miniere cu 12,2 la 
sută față de realizările din anul tre
cut. Subliniind sarcinile ce revin a- 
cestei ramuri in 1970, în cuvîntarea 
rostită la plenara C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie anul trecut, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a ară
tat : „Este adevărat, unele din zăcă
mintele noastre au un conținut util 
mai sărac, dar, folosind tehnologii a- 
vansate, ele pot deveni eficiente, pot 
sluji intereselor economiei naționale 
cu rezultate bune și, <le aceea, tre
buie asigurată exploatarea și utili
zarea lor mai intensă".

Cum se Îndeplinesc sarcinile de 
plan ce revin acestei ramuri indus
triale în anul curent, ce neajunsuri 
mai persistă în activitatea întreprin
derilor miniere ? Acestea au fost 
Întrebările pe care le-am adresat tov. 
Ing. loan LÂZARESCU, adjunct al mi
nistrului industriei miniere și geo
logiei.

— în perioada januarie-septem- 
brie a.c., planul la producția globală 
și la producția-marfă pe ansamblul 
ministerului a fost realizat în pro
porție de 102.9 la sută și. reepectiv, de 
102,7 la sută — ne-a spus la început 
Interlocutorul. S-au obținut supli
mentar peste 53 500 tone cărbune, 
7 000 tone minereu de fier, 3 500 tone 
sare și alte produse. La aceste re
zultate pozitive au contribuit in 
mod substantial Combinatul minier 
din Baia Mare, care a depă
șit prevederile la producția globală 
cu 5,4 Ia sută. Centrala cărbune
lui din Ploiești, unde s-au obținut 
suplimentar peste 27 000 tone de căr
bune. Combinatul minier din Sucea
va, Centrala cărbunelui din Petro
șani și cea din Oradea. Combinatul 
minier din Deva — unități care au 
depășit, de asemenea, planul de pro
ducție.

Se înțelege, aceste rezultate bune 
nu au fost obținute de la sine. Pen
tru a le realiza, o mare atenție s-a 
dat executării la termen — sau chiar 
mai înainte decît s-a prevăzut în pro
gramele întocmite — a lucrărilor de 
deschidere și pregătire, ceea ce a 
permis dezvoltarea nornială a fron
turilor de lucru. Organizarea cores
punzătoare a muncii și folosirea mai 
bună a timnului de lucru au 
constituit alți factori care au contri
buit in măsură considerabilă la în
deplinirea și depășirea planului de 
producție De o importanță decisivă în 
acest domeniu a fost însă și crește
rea sistematică a indicilor de meca
nizare a lucrărilor. Azi. centru o tre
ime din producția totală, operațiile 
de tăiere și încărcare a cărbunelui în 
abataje cu front larg se realizează cu 
combine și pluguri de mare randa
ment. De asemenea, susținerea me
talică a abatajelor — metodă care 
permite o viteză sporită de înaintare 
și reducerea substanțială a consumu
lui de material lemnos — este uti
lizată în aproape două treimi din a- 
bataje.

Rep. : Analiza datelor privind în
deplinirea planului pe trei tri
mestre din anul curent duce la con
cluzia că situația pe ansamblul mi
nisterului ar fi fost mai bună dacă 
toate unitățile miniere și-ar fi rea
lizat sarcinile de producție, dacă pla
nul ar fi fost îndeplinit la toate sor
timentele. Au fost întreprinderi și

sortimente la care rezultatele obți
nute pînă la sfirșitul lunii septem
brie a.c au fost sub prevederi. Că
ror cauze se datorează apariția unor 
asemenea situații ?

Ing. 1. Lăzărescu : La sortimentul 
huilă spălată pentru cocs s-a pro
dus cu 11 000 tone mai puțin decît 
se prevăzuse. La aceasta a contri
buit nepreluarea ritmică de către be
neficiar — Combinatul siderurgic din 
Hunedoara — a cantităților de huilă 
extrasă în unitățile Centralei căr
bunelui din Petroșani, unde de fapt 
se localizează restanța amintită. Pre
cizez însă că aceste cantități au fost 
compensate prin livrări suplimentare 
de cărbune energetic făcute către 
Centrala electrotermică de la Deva.

Dintre întreprinderile noastre mi
niere, cele de la Țebea și Cimpulung 
nu au realizat integral planul, în- 
registrînd în total o răminere în 
urmă de peste 25 000 tone cărbune. In 
cazul ambelor unități, cauza restanței 
este aceeași : lipsă de forță de mun
că. Tot la fel de adevărat este însă 
că la aceasta s-a adăugat și folosi-

Interviu realizat 
de Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a VII-a)

Cu prilejul prezenței la New York 

la sesiunea jubiliară a O.N.U.

Întrevederi
ALE PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Fapte ale raportului 

ostășesc
S-au scurs 

luni de efort 
nuu depus în 
goane, pe terenurile 
de instrucție, în 
sălile de speciali
tate — îmbinate 
cu săptămînile și lu
nile de muncă pe 
șantierele construc
ției socialiste, cu 
participarea la dra
matica încleștare cu 
natura dezlănțuită în 
timpul calamităților 
naturale din primă
vară. Toți militarii 
— soldați, gradați, 
maiștri militari, sub
ofițeri și ofițeri, în
treaga noastră ar
mată, condusă de 
partid și guvern, de 
comandamentul su
prem național — în
cearcă acum o pro
fundă satisfacție. 
Este satisfacția osta
șului care, astăzi, in 
intîmpinarea Zilei 
Forțelor Armate, poa
te raporta scurt, mi- 
litărește, patriei sale 
partidului, 
dantului 
tovarășul
Ceaușescu: „Am exe
cutat întocmai mi
siunile. ordinul dum
neavoastră : am ob

multe 
conti- 
poli-

coman- 
suprem. 
Nicolae

ținut in acest an ca
lificativul BINE !“
Ier i-a laltăierl 

mulți dintre mili
tarii noștri, fiecare 
dintre ei un specia
list în mînuirea teh
nicii moderne din 
dotare, osteneau pe 
dealuri și văi, prin 
șesuri și prin munți. 
Dădeau viață dispo
zitivelor de luptă — 
de ofensivă, de apă
rare, de marș. în a- 
numite momente, li 
se aliniau, pe firul 
unei tradiții născute 
în zilele eroice ale 
insurecției din au
gust 1944, gărzile pa
triotice și formațiu
nile de pregătire a 
tineretului pentru a- 
părarea patriei. Os
tașii trupelor de us
cat asaltau cote, re
zistențele părții „ad
verse" opuse din 
cazemate, de pe ma
lurile cursurilor de 
apă, In „localități", 
în situații apropiate 
de realitatea luptei, 
infanteriștii, tanchiș- 
tii, artileriștii și ra- 
chetiștii, ostașii tu
turor armelor, au în
făptuit. la scara unu 
pe unu a terenului

trămintat, lnvest- 
mintat in culorile 
toamnei, ideile tac
tice concepute cu ta
lent și înscrise cu 
migală pe hărțile 
comandanților, ale 
statelor majore din 
comandamente.

Poate, în aceleași 
zile, într-un fel de 
replică, marinarii 
străbăteau apele, iar 
aviatorii văzduhul, 
pe alte coordonate 
geografice, dar în- 
tilnindu-se pe ace
leași cote ale voin
ței și dăruirii cu 
tovarășii lor de arme 
de la „uscat".

...într-o dimineață 
•extrem de friguroa
să, asistam la ofen
siva unei divizii. La 
ivirea zorilor, de la 
observatorul cen
tral, abia dacă pu
teau fi deslușite ci- 
teva lucrări genis- 
tice. bine mascate și 
acestea. Oameni, teh
nică — nici o urmă: 
nici la cei care ur-

Colonel Emil
COSTĂCHESCU

(Continuare 
în pag. a Vii i)

GREVA GENERALA
— moment esențial 

in procesul constituirii 
Partidului Comunist Român
Greva generală din octombrie 1920 

ocupă prin insăși . desfășurarea 
ei, ca și prin consecințele pe 
care le-a avut, un loc de prim 
rang in istoria mișcării munci
torești, a poporului român. în cursul 
grevei generale, ca și al acțiunilor 
care au precedat-o în perioada 1918— 
1920, clasa muncitoare s-a convins de 
necesitatea de a avea în fruntea sa un 
partid politic de tip nou, revoluționar, 
capabil, să o conducă în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor sale isto
rice. Crearea Partidului Comunist Ro
mân, la Congresul din mal 1921, a 
fost rezultatul nemijlocit al experien
ței mișcării noastre muncitorești, acu
mulate în cursul unui îndelungat pro
ces de dezvoltare și considerabil îm
bogățite în timpid avintului revolu
ționar din anii 1918—1920, în cursul 
căruia greva generală de acum cinci 
decenii s-a afirmai ca o acțiune cu 
profundă rezonanță politică, ideolo
gică și socială.

Conf. univ.
Constantin MOCANU

Așa cum s-a anunțat, în ziua de 19 octombrie, președintele Nicolae Ceaușescu a avut, la sediul misiunii per
manente a României la O.N.U., o întrevedere cu președintele Zambiei, K. D. Kaunda. Imagine din timpul 

întrevederii

CU MITIA RIBICICI, PREȘEDINTELE VECEI EXECUTIVE 
FEDERALE A R. S. F. IUGOSLAVIA

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit vi
neri dimineața la reședința sa — 
sediul misiunii permanente a Ro
mâniei la O.N.U. — cu președinte
le Vecoi Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
deputat în Marea Adunare Națio

nală, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Premierul iugoslav a fost însoțit 
de ambasadorul Lazar Moisov, re
prezentantul permanent al R.S.F. 
Iugoslavia la Națiunile Unite.

în cursul întrevederii, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mi
tia Ribicici a avut loc o convorbi
re, în cadrul căreia a fost expri

mată satisfacția pentru bunele re
lații de prietenie și colaborare din
tre România și Iugoslavia, dorin
ța ca aceste relații să cunoască • 
continuă dezvoltare. Au fost dis
cutate, de asemenea, o serie de pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, în special în legătură cu 
securitatea europeană, precum și 
unele aspecte ale rolului și activi
tății Organizației Națiunilor Unite.

CU GOLDA MEIR, PRIMUL MINISTRU AL ISRAELULUI
Vineri dimineața, la sediul 

misiunii permanente a Româ
niei la O.N.U., președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit pc Golda Meir, 
primul ministru al Israelului.

A participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Golda Meir a fost însoțită de am
basadorul Yosef Tekoah, reprezen
tantul permanent al Israelului la 
Națiunile Unite, și dr. Erzog, di
rector al cabinetului primului 
ministru.

Au fost abordate probleme de 
actualitate ale situației internațio
nale, ale reglementării pe cale po
litică a conflictului din Orientul A- 
propiat, aspecte ale relațiilor din
tre cele două țări.

CU ȘEFUL DELEGAȚIEI SUDANEZE LA O.N.U., 
FAKHREDDINE MOHAMED

Excelenței Sale
Dr KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Zambia, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, transmit Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului zambian.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești stabilite între țările 
noastre se vor dezvolta continuu în Interesul ambelor popoare, al păcii 
ți colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

în prezent, dnd poporul român se 
pregătește să sărbătorească gloriosul 
jubileu al semicentenarului partidu
lui, evocarea grevei generale, a ur
mărilor ei are darul de a pune în 
lumină evenimente din perioada ime
diat premergătoare Congresului 1 al 
P.C.R., care au avut un rol de seamă 
în crearea sa ca avangardă marxist- 
leninistă a clasei muncitoare din Ro
mânia, ca forța conducătoare a între
gului popor în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății ro
mânești.

★
Greva generală din octombrie 1920 

n-a fost o izbucnire de moment ; ea 
și-a avut rădăcinile in contradicțiile 
sociale ale regimului burghezo-mo- 
șieresc, in tradițiile de luptă vechi de 
aproape un secol ale proletariatului 
român. Considerabila înrăutățire a 
condițiilor de trai ale celor ce mun
cesc la sfirșitul primului război mon
dial a determinat adincirea tuturor 
contradicțiilor sociale, ridicarea unui 
puternic val de lupte muncitorești, 
greva generală constituind punctul 
culminant ai bătăliilor sociale din a- 
cea perioadă.

Născută din nemulțumirile profun
de și revolta clasei muncitoare împo
triva exploatării și mizeriei, a lipsei 
de drepturi, greva generală a dat 
expresie. în revendicările ei princi
pale — respectarea dreptului de 
organizare și întrunire, recunoașterea 
consiliilor muncitorești, abrogarea le
gii conflictelor colective de muncă și 
întocmirea unei legi noi, care să res
pecte drepturile cîștigate de munci
tori etc. — unor interese și nevoi 
vitale ale muncitorimii, atît de ordin 
economic, cit și de ordin politic.

în respectarea și lărgirea drepturi
lor democratice. în desființarea

curților marțiale și alte revendicări 
vizind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce mun
cesc, care au figurat, de asemenea, in 
programul de revendicări al grevei, 
erau insă interesate, alături de clasa 
muncitoare, masele cele mai largi 
ale poporului. Pe bună dreptate scria 
„Socialismul", la scurt timp după 
grevă : „Cît de îndreptățite sint aces
te revendicări nu numai pentru pro
letariatul industrial, ci pentru întrea
ga populație in general, aproape nu 
mai e nevoie de spus".

Caracterul larg democratic, pro
gresist, al revendicărilor grevei a 
fost recunoscut de numeroase per
sonalități ale vremii, chiar de 
unii oameni politici burghezi. 
„Dar cererile înseși merită a fi cer
cetate — afirma Nicolae Iorga. $i 
cercetindu-le ajungi la o încheiere 
care, fără a legaliza procedarea sin
dicatelor, li dă acea sancțiune mora
lă care nu depinde de consecințele 
unui act, ci de principiul lui. Intr-un 
cuvint, se cere d-lor Trancu, Averes- 
cu, Argetoianu și ceilalți să revină 
asupra unei politici de abuzuri, să 
intre ei in lege — aici e partea co
mică — și pe lingă aceasta, să reali
zeze măcar o parte din făgăduielile pe 
care de aliiea ori înșiși domniile lor 
le-au făcut (...)“. Iar dr. N. Lupu de
clara : „Examinind cererile mun
citorilor se vede că ele sint pro
fund umane și drepte și de mult 
trebuiau satisfăcute". Ziarul „Adevă
rul" din 16 octombrie, referindu-se și 
el in mod special la problema grevei 
generale, opina că „Oricît de excesi
ve s-ar părea guvernului unele din 
cererile socialiștilor, mare parte din 
acestea pot și trebuie să fie luate in 
considerare, ba chiar unele sint re
clamate de întreaga suflare a țării".

Tocmai natura democratică, pro
gresistă a revendicărilor munci
torești a determinat larga miș
care de solidaritate cu greviștii, aooi 
cu cei arestați și întemnițați din pri-

Vineri după-amiază, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușesou, l-a primit, la sediul mi
siunii permanente a României la 
Națiunile Unite, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar, 
Fakhreddine Mohamed, șeful dele

gației Sudanului la lucrările se
siunii jubiliare a O.N.U., la cere
rea acestuia.

între președintele Consiliului de 
Stat și șeful delegației sudaneze a 
avut loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

Au fost abordate probleme ale re
lațiilor bilaterale și ale situației 
internaționale actuale.

La întrevedere a asistat ambasa
dorul Gheorghe Diaconescu, șeful 
misiunii permanente a României la 
O.N.U.

PARTICIPAREA LA DINEUL OFERIT DE PREȘEDINTELE
FINLANDEI, URHO KEKKONEN

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a participat 
vineri la amiază la un dineu oferit 
de președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, în onoarea unor perso
nalități prezente la sesiunea jubi
liară a Națiunilor Unite.

La dineu au luat parte primul

ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
președintele Vece! Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ri
bicici, primul ministru al Norvegiei, 
Per Bortea, primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, primul mi
nistru al Danemarcei, Hilmar 
Baunsgaard, precum și miniștrii de

externe ai Angliei, Austriei, Co
lumbiei, Danemarcei, Franței, O- 
landei și U.R.S.S.

A participat, de asemenea, mi
nistrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Poporul malgaș și eu însumi mulțumim călduros dumneavoastră și 
poporului român pentru mesajul de felicitări și urări, care ne-a mișcat 
profund, adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale.

PHILIBERT TSIRANANA
Președintele Republicii Malgașe

(Continuare tn pag. a H-a)

Aspect de la întrevederea din ziua de 19 octombrie cu A. A Gromiko, ministrul de externe al U.R.S.S., șeful 
delegației sovietico la sesiunea jubiliarâ a O.N.U.
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FAPTUL
DIVERS
Brazi
de Suhard

în pădurile Suhardului, din a- 
propierea Lacului Roșu, a fost 
doborît, nu dc mult, un lot de 
brazi albi de dimensiuni neobiș
nuite. Acești adevărați coloși ai 
codrilor, cu un diametru de 1,5— 
2 metri, au, în medie, o înălțime 
de peste 30 metri. Mulți dintre 
ei, la numărătoarea inelelor, a- 
veau peste 250 cercuri de vîrstă. 
Calculele făcute de specialiști a- 
rată că numai dintr-un singur 
brad de acest fel se vor putea 
obține peste 20 mc cherestea, 
deosebit de valoroasă. Bineînțe
les, arborii respectivi au dat mult 
de lucru forestierilor din Gheor- 
ghieni, atît la doborîtul, fasona
tul și transportul lor, cit și la 
operațiile de debitare. Acum, la 
U.E.I.L. Gheorghieni, se lucrea
ză la montarea unui gater spe
cial, întrucît instalațiile normale 
existente nu pot răzbi asemenea 
bușteni de mărimi rar întîlnite.

Aloooo...!
De mai bine de trei luni, in o- 

rașul Bistrița, a fost dată in ex
ploatare noua centrală telefonică 
automată. Acum, dacă formezi 
un număr — răspunde altul. 
Vorbești cu un abonat, alți ciți- 
”a se aud pe fir. tn toiul con
vorbirii, se intrerupe legătura și 
apare tonul ș.a.m.d

Caiete

Librăriile din Sibiu rămăsese
ră la un moment dat fără caiete. 
Le cereau de la depozit, iar de
pozitul — de la fabrica de hirtie 
Petrești-Sebeș, județul Alba. 
Fabrica răspundea insă de fie
care dată „vi le-am expediat 
cu conteinerul nr. 13568, scri
soarea de trăsură nr. 181690". In 
sfîrșit, intr-o bună zi, a sosit și 
conteinerul de la Petrești. Cei de 
la depozit s-au grăbit să-l des
chidă. dar înăuntru se aflau... 
arcuri pentru autoturisme ! Era 
un conteiner rătăcit, care apar
ținea Uzinei de piese auto Sibiu 
și fusese expediat pentru 
I.A.T.M.-2 Craiova. Cum ajunse
se el din Sibiu tot in Sibiu nu 
se știe incă.

Magazinele și raioanele cu îmbră
căminte și încălțăminte pentru copii 
cunosc, in aceste zile, o vie animație. 
Oferă magazinele și raioanele spe
cializate întreaga gamă de mărfuri, 
in varietatea de modele și măsuri 
cerute de cumpărători ?

Reprezentanții comerțului ne-au 
declarat că la articolele pentru copii 
(cu excepția tricotajelor), deși soli
citările au crescut foarte mult, în ul
timul timp, cantitatea necesară pieței 
este pe deplin acoperită. Ca atare, 
sintem în măsură să onorăm in în
tregime cererea de consum a popu
lației.

Și, totuși, există 
numeroase sesi
zări din partea 
cetățenilor pri
vind aproviziona
rea necorespunză
toare a magazine
lor cu acest pro
fil. Care este rea
litatea 7

...Focșani. îm
preună cu șeful 
de serviciu, Ni- 
colae Șerban. din 
cadrul O. C. L.- 
produse indus
triale, vizităm cî
teva magazine a- 
flate chiar peste 
drum de sediul 
organizației co
merciale aminti
te, după ce, cu 
numai cîteva mi
nute înainte, în
soțitorul nostru și 
colaboratorii săi 
se străduiseră să 
ne convingă că a- 
provizionarea u- 
nitățllor de desfa
cere din oraș este 
bună. Din păcate, 
nu ne-a trebuit prea mult timp să ne 
convingem de contrariu. în nu
mai două magazine am umplut 
o listă întreagă cu articole „defici
tare" : ghete nr. 15; 15,5; 16; 16,5, ș.a., 
jachete, pulovere, costumașe nr. 26, 
28, 30, 32, 34, paltoane de băieți pînă 
la virsta de 4 ani etc. N. Ș. încearcă 
o justificare :

— Baza de aprovizionare este toc
mai la Galați...

— Poate că nivelul solicitărilor a 
depășit previziunile ?

— Da de unde ! Noi cunoaștem pre
cis cit se cere. Deținem și cifrele pri
vind numărul copiilor din oraș.

— Și le folosiți la întocmirea nece
sarului de marfă ?

— La uniformele școlare, da. Pentru 
rest, mai puțin. Baza aprecierilor o 
constituie, de fapt, situația statistică 
a vînzăriloi' din anii precedent!...

Nu cunoaștem toate cauzele care 
au dus la slaba aprovizionare a ma
gazinelor din Focșani cu articole de 
copii ; putem afirma însă, cu certi
tudine, că printre ele un loc impor
tant îl ocupă insuficienta studiere a 
cererii de consum.

...Următorul popas îl facem la Iași. 
Intrăm în magazinul specializat „Scu
fița roșie".

— Maiouri de copii aveți 7
— Lipsesc.
— Paltoane 7

zat că anumite obiecte de îmbrăcă
minte destinate copiilor, deși există 
în magazine, provoacă totuși bătaie 
de cap cetățenilor, deoarece nu li se 
potrivesc micilor beneficiari. Dimen
siunile și forma tiparelor nu cores
pund proporțiilor reale ale corpului 
copiilor. O vizită la magazinul „Rom- 
arta copiilor" din Capitală, discuțiile 
cu vînzătorii. cu cumpărătorii, con
firmă justețea sesizării. La raionul 
de confecții pentru băieți aflăm că la 
costume sînt frecvente asemenea ne- 
concordanțe : dacă sacoul este bun, 
pantalonii sînt prea largi, sau vice

grosimile picioarelor nu sînt, din fe
ricire, standardizate...

în cazurile de mai sus neconcor- 
danțele provin chiar din prevederile 
normelor interne, din construcția de
fectuoasă a tiparelor. Sînt însă și al
tele, mai flagrante, care se datoresc 
abaterilor de la normele existente. La 
măsurile cu mînecă lungă, norma In
ternă stabilește un anumit raport in
tre lungimi și lățimi. Cu toate aces
tea, ele se prezintă cumpărătorului 
anapoda : măsurile mici au mînecile 
nefiresc de lungi. în timp ce măsurile 
mari le au prea scurte.

Un alt fenomen sesizat de cumpă

Un paltonaș pentru 

„SCUFIȚA ROSIE"!

CARENȚE DE APROVIZIONARE Șl ABATERI DE LA NORMELE INTERNE TN PRODUCȚIE Șl 

COMERȚUL CU ARTICOLE PENTRU COPII

versa. Pentru a putea îmbrăca un co
pil absolut normal, cele două piese 
sînt adesea luate de la cos
tume cu numere diferite. (Ceea 
ce se și face la magazinul sus- 
amintit, dar nu este posibil în altele 
deoarece ar rămîne prea multe piese 
desperecheate). Atelierul de retuș este 
solicitat din plin, tot pentru corecta
rea acestor evidente discordanțe din
tre conformația fizică a băieților și 
tiparele actuale ale costumelor. Că
mășile destinate aceleiași categorii de 
cumpărători suferă de o boală ase
mănătoare. Deși se știe că băieții sînt 
inalți și subțiri, bluzele și cămășile 
sint largi și scurte. (O absență totală 
la cămăși : măsura 27, pentru băieții 
de 3—4 ani ; nu se fabrică, n-am în
țeles de qe).

Și la tricotaje — care, datorită elas
ticității lor, sînt mai lesne de potrivit 
— se observă unele anomalii, une
le disproporții, vizibile chiar cu ochiul 
liber. De pildă, la ciorapii cu chi
lot din bumbac sau supraelasticl, 
foarte solicitați în acest sezon, se 
produc 6 măsuri, din doi în doi ani ; 
măsura 18, de exemplu, trebuie să 
îmbrace toți copiii între 5 șl 7 ani. 
Vinzătoarele și părinții copiilor de
clară însă că scara măsurilor are trep
tele prea rare, că între copiii de 5 șl 
cei de 7 ani mai sint și cei de 6 ani 
Și, in general, atit înălțimile cît și

rători este și acela că, uneori, fabri
cile „interpretează" în mod diferit 
normele interne privitoare la dimen
siuni, astfel că același număr, produs 
de diverse întreprinderi, are dimensi
uni diferite. Caz concret : un pulover 
nr, 34, purtînd marca C.C.T.B., este 
cu o palmă mai mic decit unul ase
mănător, produs de cooperativa „Tri- 
cotextil" ; întreprinderea „Tricodava" 
face altfel de „surprize" cumpărăto
rilor : iei un pulover, altminteri fru
mos, pentru băiatul cel mic și constați 
acasă că i se potrivește celui mai 
mare. (Am măsurat cu centimetrul 
produse ale acestei fabrici, recoman
date de etichetă ca avînd numărul 30 
— articol 95057 — și care prezentau 
diferențe în lungime și lățime de 7—9 
cm). Nenorocirea nu este prea mare 
atunci cînd copilul este de față ; pro
dusul poate fi mai întîi încercat. Mulți 
părinți însă cumpără cele necesare 
în absența copiilor, bizuindu-se doar 
pe numărul pe care știu că-1 poartă 
aceștia. Se înțelege de ce „interpre
tările" prea personale ale normelor 
interne provoacă neplăceri, noi dru
muri la magazin pentru schimbarea 
obiectului cumpărat etc.

Din aceste cîteva observații se des
prinde concluzia că, paralel cu grija 
pentru calitatea tot mai bună a arti
colelor pentru copii, pentru o cît mai 
mare varietate de modele, și culori.

este necesar să se manifeste un inte
res egal și pentru problemele ridicate 
de adecvarea acestor produse la mă
surile reale ale copiilor. La Di
recția tehnică și de dezvoltare din 
M.I.U. aflăm că unele preocupări, in 
acest sens, există : s-a declanșat o 
intregă acțiune de îmbunătățire a ti
parelor la confecții ; pînă acum au 
fost definitivate documentația ș! noile 
dimensiuni la costume și pijamale 
pentru băieți, astfel că, încă în acest 
an, fabricile vor livra costume croite 
după noile tipare îmbunătățite ; se 
lucrează, tn prezent, la costumele de 

uniformă și la 
alte articole sus
ceptibile de per
fecționări de a- 
ceeași natură. în 
urma unui ordin 
al ministrului au 
fost formate — 
in întreprinderi 
cu specific dife
rit — colective 
care, pe baza mă
surătorilor antro- 
pometrice efec
tuate, urmează să 
propună schim
bările cuvenite 
pentru stabilirea 
unei concordanțe 
cit mai depline 
între corpul co- 
Îiiilor și confecții- 
e produse pentru 

ei. La serviciul 
tricotaje din di
recția de resort a 
M.C.I. sintem In
formați că unele 
îmbunătățiri s-au 
Înregistrat și tn 
acest sector.

Preocupări în 
această direcție 
există. Dar mult 

prea anemice față de cerințe. Un 
ordin al ministrului, o sesizare a 
comerțului mai agită din cînd în 
cînd apele. Nu putem spune însă 
că este vorba de o preocupare per
manentă, cu caracter de studiu 
științific, deși — după cum se vede — 
probleme de rezolvat sînt destule. Ac
țiunea aflată în curs, evident utilă, 
nu a reușit să antreneze cele mai 
competente forțe, nu numai din co
merț și din industrie, ci și din rîndul 
medicilor specialiști, al igieniștilor 
etc. Cu ani în urmă s-a întreprins un 
temeinic studiu, o vastă acțiune de 
măsurători antropometrice în rîndul 
tineretului. Concluziile la care s-aa- 
juns, din prelucrarea acestor date, au 
fost surprinzătoare. S-a constatat o 
mare diversitate de dimensiuni la a- 
ceastă categorie a populației, ceea ce 
a determinat măsurile de rigoare în 
domeniul fabricării îmbrăcămintei 
pentru tineret. De ce nu s-ar proceda 
în același mod și cu copiii 7 Aceasta 
cu atît mai mult cu cît, recent, a fost 
elaborat un STAS care stabilește un 
nou mod de măsurare a corpurilor, 
mult mai științific, prin aplicarea că
ruia viitoarele măsurători antropome
trice vor fi și mai concludente.

Rodica ȘERBAN 
Mihai IONESCU
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De mai bine de două 

săptămini, anotimpul 
friguros s-a instalat și 
la Botoșani. în vede
rea acestui eveniment, 
gospodarii municipiu
lui au luat din timp 
măsuri pentru ca 
fondul de locuințe al 
statului să asigure lo
catarilor condiții bune 
de locuit. Printre alte
le, I.G.G.L.-Botoșani a 
verificat din timp, la 
majoritatea blocurilor 
de locuințe, starea teh
nică a radiatoarelor, a 
instalațiilor sanitare și 
electrice. Centralele 
termice au fost apro
vizionate cu combusti
bilul necesar. După 
cum ne-a declarat pri
marul municipiului, 
Constantin Iurea, mă
surile întreprinse sînt 
menite să satisfacă ce
rințele locatarilor.

Trebuie spus însă că, 
în ciuda acestor bune 
intenții, în întreține
rea spațiului locativ se 
manifestă incă multe 
deficiențe. în anii 1963/ 
69, pe adresa I.G.G.L. 
au sosit 2 396 de scri
sori, solicitînd in spe
cial reparații curente 
la acoperișuri, tîmplă- 
rii exterioare, cons
trucții de sobe, conso
lidări de ziduri exte
rioare, dușumele etc. 
Pînă în prezent au fost 
soluționate favorabil 
doar 1 217. în anul 1970 
au rămas nerezolvate 
un număr apreciabil 
de solicitări. Edilii sint 
nevoiți să concentreze 
acum fondurile bănești 
pentru soluționarea 
cererilor cu „stagiu" 
Îndelungat. De ce exis
tă acest decalaj în
tre numărul cererilor 
înregistrate și al celor 
soluționate? — i-am în
trebat pe tovarășii 
Emil Prioop, director, 
și Mihai Matei, șeful 
sectorului locativ de la 
I.G.G.L.-Botoșani. „în 
primul rind — ni s-a 
spus — fondul vechi de

Autobuz
la scară

Acum cîteva zile, lui Dumitru 
Grăunte, salariat la întreprinde
rea de transporturi Iași, ii sfi- 
riiau călciiele după o plimbare 
spre comuna Lețcani. Nu voia 
însă să meargă, ca orice pasager, 
la autogara. Pentru că avea de 
gind ca, odată ajuns in Lețcani, 
să le arate tuturor că el nu este 
chiar un... oarecine. S-a urcat la 
volanul autobuzului 31—IȘ—843 
al întreprinderii in care lucra 
și... pe-aici ți-e drumul ! Dar n-a 
ajuns decit pină in comuna Cos- 
tuleni, unde s-a răsturnat. Vă- 
zind că nu mai e chip să repună 
autobuzul pe roate, ți-a conti
nuat apoi drumul pe jos. Foarte 
curind insă i s-a dat de urmă 
și acum așteaptă „foaia de par
curs" spre... instanța de judecată, 
plus o notă de plată in valoare 
de 15 000 lei.

— Cîteva măsuri...
Dialogul continuă, cu aceleași re

zultate, și la alte produse.'Nu inten
ționăm să transcriem întreaga listă 
cu produsele „deficitare" la Iași. 
Vrem doar să semnalăm un fenomen 
foarte curios : în timp ce din maga
zine cumpărătorii pleacă nemulțumiți, 
întrucît nu găsesc ceea ce caută, de
pozitele I.C.R.T.I. (de data aceasta a- 
flate chiar în aceeași localitate) sint 
doldora de marfă ; multe din artico
lele de lenjerie pentru copii, care lip
sesc din magazine, zăceau în stoc, la 
data vizitei noastre, la Combinatul 
textil din localitate (peste 80 000 de 
bucăți !). Din păcate, nu este singu
rul caz cînd producătorii sînt în mă
sură să acopere necesarul de con
sum și totuși magazinele înregistrea
ză goluri în rafturi.

Mai mulți cumpărători ne-au sesi-

H O B GOG
(Urmare din pag. I)

Lovitură
la frigider

Ion
nr.
re-

într-una din zilele trecute, 
Ilie din Buzău, B-dul Gării 
27 (care se îndeletnicește cu 
paratul mașinilor de tricotat ți 
țesut), ți-a încuia*  casa și a ple
cat spre Moreni. Clnd s-a Întors, 
• găsit ușa descuiată. S-a 
dus direct la... frigider ! Lăsase 
acolo închiși... 94 000 lei ! Banii 
.fie evaporaseră". S-a îndreptat a- 
pol spre șifonier. Cel 50 510 lei 
și cele șapte carnete de C.E.C. a 
cite 5 000 lei fiecare dispăruse
ră, de asemenea, fără urme. Ce 
mal putea face lr» această situa
ție 7 La Început, nu l-a prea 
surla ldeea de a declara dispa
riția unei sume atit de mari. 
După un moment de reculegere 
tnsă, zicînd că tot nu avea ni
mic de pierdut, a hotărît să nu 
se lase păgubaș. Acum, organe
le de miliție sînt în căutarea 
„musafirilor", care au mizat — 
se pare — pe faptul că păguba
șul o să tacă mile I

de :Rubrics redactata 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu tpriiinul corespondenților 
„Scînteii"

cina participării la grevă — mișcare 
ce a cuprins numeroase pături-nepro- 
letare — meseriași, funcționărime, 
mică burghezie — dînd noi dimen
siuni și rezonanțe luptei muncito
rești. După unele calcule, numărul 
total al celor care au participat la gre
vă — muncitori, funcționari particu
lari și de stat — s-a ridicat la 400 000. 
Aproape n-a existat centru Industrial, 
oraș mai important care să nu fi fost 
cuprins în viitoarea grevei generale
— București, Ploiești, Petroșani, Ga
lați, Timișoara, lași, Brăila, Turnu- 
Severin, Cluj. Arad. Brașov. Turda, 
Hunedoara, Baia Mare, Reșița, Cra
iova. Oradea, etc. Niciodată pînă a- 
tunci istoria țării noastre nu mai cu
noscuse o asemenea ridicare la luptă 
a muncitorimii. Amploarea pe care a 
căpătat-o lupta a atras și violenta 
represiunii prin care regimul bur- 
ghezo-moșieresc a căutat să o înăbușe.

Prin amploarea și combativitatea 
ei, greva generală din octombrie 
1920 a zguduit puternic înseși teme
liile orinduirii 'burghezo-moșierești, 
demonstrînd forța și vigoarea revo
luționară a proletariatului român. în 
fața întregului popor, clasa munci
toare a apărut ca forța socială cea 
mal înaintată, luptătoare pentru de
mocrație și progres, pentru o viață 
mai bună a intregului popor munci
tor ; ca și-a dovedit capacitatea — pe 
care istoria avea s-o verifice din plin
— de a conduce destinele națiunii.

O dată cu evidențierea forței pro
letariatului, greva generală a scos 
la lumina zilei și slăbiciunile miș
cării muncitorești din acea vreme. O 
asemenea slăbiciune a constituit-o 
lipsa de fermitate în orientarea acti
vității pe o linie consecvent-revolu- 
ționară, poziția oportunistă a unor 
conducători ai partidului socialist. 
Tocmai o asemenea poziție a deter
minat amînarea grevei din primăva
ră în toamnă și apoi adoptarea acelei 
tactici pasive, legaliste cu orice 
preț, exprimată in lozinca „In timpul 
grevei toată lumea stă acasă, nu se 
face nici o demonstrație" și care a 
avut drept urmare, cum este bine 
știut, slăbirea și pulverizarea forței 
acțiunii greviste. Conducerea de 
dreapta a partidului socialist nu a 
susținut greva generală și, o dată ce 
aceasta a fost dezlănțuită, a făcut to
tul pentru a opri acțiunile muncito
rilor. Trebuie să subliniem totodată 
că nici prin modul său de organi
zare, partidul socialist nu era în mă
sură să imprime acțiunilor proleta
riatului acea unitate și forță comba
tivă necesare pentru a birui în mari 
înfruntări de clasă.

Aceste slăbiciuni au dus in cele din

pragul iernii
locuințe prezintă un 
grad înaintat de uzură, 
fapt care a determinat 
orientarea fondurilor, 
cu prioritate, spre în
lăturarea unor deterio
rări, și mai puțin spre 
prevenirea lor". Poate 
fi socotit oare plauzi
bil acest raționament 7 
Din cele constatate, vi- 
zitînd un mare număr 
de locuințe, proprieta
tea statului, la multe 
dintre ele reparațiile 
nu necesitau urgență, 
fapt ce dovedește că in 
analiza situațiilor reale 
a intervenit de multe 
ori, dacă nu arbitra- 
riul, cel puțin un crite
riu inadecvat — vechi
mea cererii. Imobilele 
de pe străzile Armoniei 
12, Alba Iulia 14, 7 A- 
prilie 72, Nicolae Băl- 
cescu nr. 11 și multe 
altele necesită de ur
gență reparații, dar nu 
se bucură de atenția 
I.G.G.L., în timp ce în 
alte imobile, de pildă 
pe străzile 30 Decem
brie nr. 4, Cuza Vodă 
nr. 6, Pușkin nr. 8, Să- 

, vendor nr. 58 B, a că
ror reparație nu recla
ma urgență, se fac lu
crări care „înghit" 
mari sume de bani. Pe 
șantierele acestor imo
bile, meșterii între
prinderii fac risipă de 
materiale. Unii dintre 
ei — ca Vasile Maran- 
diuc, Vasile Amitroa- 
ie — nu utilizează in
tegral timpul de lucru, 
ceea ce prelungește 
termenul de execuție 
și ridică nejustificat 
costul lucrărilor.

în ceea ce privește 
asigurarea cu căldură 
a locuințelor racordate 
la centralele termice, 
rămîn încă multe in
certitudini pentru unii 
locatari. Deși se știa, 
încă de la începutul 
verii, că actuala capa
citate a centralei ter
mice nr. 1 din cartie
rul Marchian nu poate 
face față cerințelor, 
deoarece numărul a- 
partamentelor racorda
te a crescut simțitor,

v 
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totuși abia Ia începutul 
lunii octombrie s-a 
trecut la extinderea 
centralei. De altfel, nici 
nu există certitudinea 
că lucrările de extin
dere vor fi terminata 
într-un timp util, pen
tru a asigura locatari
lor căldura necesară. 
Susținem afirmațiile 
cu faptul că furnizorii 
constructorilor botoșe- 
neni — Uzina de pom
pe București și între
prinderea de construc
ții metalice și aparata- 
je București — vor li
vra, conform Înțelege
rii, pompele „Cerna 
200“ și, respectiv, apa
ratele de contracurent 
la sfîrșitul lunii vii
toare și în anul urmă
tor. De menționat că șl 
așa lucrările de extin
dere se execută lent. 
Zile în șir pe șantier 
nu se află nici un con
structor.

Lipsă de spirit gos
podăresc, care produce 
necazuri . locatarilor, 
am înregistrat și în 
cartierul de locuințe 
Mihai Eminescu. Aici, 
stația de hidrofoare — 
care ar trebui să asi
gure ridicarea apei la 
etajele 3 și 4 — n-a 
fost pusă încă In func
țiune. Lipsesc — ni se 
spune — armături șl 
supape.

Așadar, iarna bate la 
ușă, iar I.G.G.L. bate... 
pasul pe loc. E ne
cesar mai mult dis- 
cernămînt în stabili
rea urgențelor, mal 
multă operativitate In 
executarea lucrărilor 
de reparații curente 
și capitale. Doleanțele 
locatarilor nu se rezol
vă cu un răspuns ste
reotip : „lucrările soli
citate de dv. au fost 
luate în evidență", așa 
cum se prooedează la 
I.G.G.L.-Botoșani. Un 
asemenea răspuns nu 
„încălzește" pe nimeni.
Nicolae ZAMFIRESCU
corespondentul
„Scînteii*
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Din noul peisaj al orașului Baia Mare Foto : M. Andreescu
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urmă la înfrîngerea grevei. De aceea, 
analiza lor, găsirea căilor pentru a le 
înlătura și a ridica lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare pe o treap
tă superioară au devenit. în perioa
da următoare, obiectul unor intense 
preocupări în partidul socialist, 
întregul partid, de la cadrele de con
ducere și pină la organizațiile locale, 
a fast cuprins intr-un proces profund 
și rapid de clarificare politico-ideolo- 
gică. în desfășurarea acestui proces, 
un rol important a jucat exemplul 
proletariatului rus care izbutise să 
realizeze prima revoluție socialistă 
victorioasă și să-și instaureze propria 
putere pe a șasea parte a globului 
pămintesc, tocmai datorită conducerii 
sale de către partidul comunist, fău
rit de Lenin ca un partid consecvent

eu țăranii și soldații, avind în frun
te un partid cu un program clar, cu 
disciplină, cu putere de a da educație 
revoluționară maselor muncitoare.

Ideea transformării partidului so
cialist intr-un partid de tip nou, re
voluționar, constituit pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste, a căpă
tat forma concretă, clară a ce
rinței de a se convoca Congresul 
partidului care să decidă o asemenea 
transformare. Militanții cei mai 
activi pentru neîntîrziata făurire a 
partidului comunist erau membrii 
grupurilor comuniste formate in acei 
ani de puternic avint revoluționar. în- 
tr-un apel al grupurilor comuniste că
tre membrii partidului socialist se a- 
răta : „Din greșelile făcute noi tre
buie să tragem învățăminte pentru

gil, a condamna poziția reformistă, 
scizionistă a elementelor de dreapta.

Transformarea partidului socialist 
in partid comunist a devenit năzuin
ța fierbinte a intregului proletariat 
revoluționar. în conștiința militan- 
ților socialiști, a membrilor parti
dului se cristaliza în același timp 
ideea că această transformare im
punea profunde înnoiri în viața 
internă a partidului. Născut din 
partidul socialist, preluînd și dezvol- 
tînd tot ce era pozitiv în experiența 
șl tradițiile lui de luptă, noul partid 
comunist trebuia să-și așeze Întreaga 
activitate pe temelia trainică a învă
țăturii marxist-leniniste, să se orga
nizeze de așa manieră înrit să poată 
acționa ca un organism unitar, puter
nic sudat prin unitatea ideologică și

GREVA GENERALĂ
revoluționar, sudat printr-o unitate 
de fier ideologică și organizatorică. 
In conștiința militanțllor revoluțio
nari, a muncitorilor înaintați din țara 
noastră s-a înrădăcinat tot mai mult 
ideea, care încolțise incă dinainte de 
greva generală în mișcarea muncito
rească, că un partid de tip nou, re
voluționar ti era imperios necesar și 
proletariatului român pentru a putea 
învinge in lupta revoluționară. 
In această privință sînt semni
ficative discuțiile care au avut loc 
la întrunirile muncitorești și socia
liste In lunile imediat următoare 
grevei generale. Participanții la în
truniri, vorbind despre grevă, des
pre- învățămintele ei, criticau as
pru ideile și manifestările opor
tuniste, reformiste ale unor con
ducători ai partidului socialist, 
insuficienta lor preocupare pentru 
pregătirea grevei generale, cereau in
sistent ca partidul socialist să se 
transforme într-un partid comunist. 
Aceleași idei erau exprimate intr-o 
seamă de documente — rezoluții, ma
nifeste, articole de ziar. într-un ma
nifest-din noiembrie 1920, semnat „Un 
grup de membri din partidul socia
list", se arăta că deși a fost înăbușită, 
greva a avut o mare însemnătate ; 
„ea ne-a arătat că cel ciștigațl de 
idealul socialist pot fi ingenunchiati 
pentru moment, dar nu înfrînți". 
Manifestul sublinia necesitatea pre
gătirii mai temeinice a luptelor de 
clasă, faptul că muncitorii socia
liști trebuie să ducă lupta împreună

viitor. Lupta noastră n-a luat sfîrșit. 
Poziția slabă trebuie întărită și arme
le îmbunătățite. Partidul socialist tre
buie transformat intr-un puternic 
partid comunist".

Procesul de clarificare ideologică 
din mișcarea muncitorească s-a re
flectat cu putere in cursul lucrări
lor Consiliului general al partidului 
și sindicatelor din 30 ianuarie—3 fe
bruarie 1921. Moțiunea prezentată cu 
acest prilej de curentul de stânga, re
voluționar (reprezentat prin militanți 
ca Gheorghe Cristescu, Pândele Be- 
cheanu, D. Fabian, L. Filipescu, Gh. 
Niculescu-Mizil, lancu Olteanu, C. 
Popovici, Gh. M. Vasilesd, Ioan E- 
lena) care se pronunța pentru con
vocarea neîntirziată a congresului în 
vederea transformării partidului so
cialist in partid comunist, a întru
nit cea mai mare parte a voturilor. 
Rămași in minoritate, reprezentanții 
curentului de dreapta (I. Flueraș, I. 
Jumanca, Al. Dunâreanu, I. Pistiner 
etc.), care erau fățiș potrivnici con
stituirii partidului comunist, au de
clarat că se socotesc in afara parti
dului socialist. Este semnificativ pen
tru starea de spirit din mișcarea 
muncitorească faptul că secțiunile 
partidului, sindicatele, cercurile tine
retului, aflate în plină refacere după 
loviturile primite prin represiunile de 
după grevă, și-au exprimat satisfac
ția pentru succesul aripii de stingă. 
Numeroase secțiuni ale partidului au 
convocat adunări spre a-șl exprima 
totala adeziune față de poziția stîn-

organizatorică, ca un adevărat stat 
major al clasei muncitoare in lupta 
revoluționară.

Aceste concluzii, încununînd o înde
lungată experiență de luptă revolu
ționară, au constituit cel mai pre
țios rezultat al grevei generale, 
o imensă cucerire pentru clasa 
muncitoare. Și tocmai în contribu
ția adusă Ia clarificarea politică și 
ideologică a proletariatului, la înțe
legerea necesității de a-și făuri parti
dul de tip nou, comunist, rezidă 
însemnătatea deosebită a grevei 
generale ; prin aceasta marea ri
dicare la luptă din octombrie 1920 
s-a înscris cu litere de aur in istoria 
mișcării noastre muncitorești și a 
poporului român.

Dezideratul fierbinte al creării 
partidului comunist avea să devină 
fapt la Congresul ținut în mai 1921, 
la numai Cîteva luni de Ia greva ge
nerală. „Crearea partidului comunist 
— detașamentul de avangardă al cla
sei muncitoare — pe baza ideologiei 
marxist-leniniste — sublinia tovară
șul Nioolae Ceaușescu — a consti
tuit un moment de cea mai mare im
portanță in istoria proletariatului din 
România. Prin aceasta, lupta revolu
ționară se ridică pe o treaptă supe
rioară, se dă un puternic avint pro
cesului de clarificare ideologică, po
litică a mișcării muncitorești, dezvol
tări; conștiinței de clasă a proleta
riatului și celorlalte mase muncitoare 
ale poporului".

în perspectiva celor 5 decenii care 
au trecut de la crearea partidului, 
putem aprecia că el a îndreptățit 
întru totul nădejdile pe care și le-au 
pus in el militanții revoluționari, oa
menii muncii din patria noastră.

Sub steagul partidului, poporul ro
mân a străbătut un drum lung de 
lupte și victorii, a înlăturat domi
nația claselor exploatatoare și a im
perialismului străin, a devenit sin
gurul stăpîn al destinelor sale. Sub 
același steag glorios, poporul român 
a pășit în cea mai luminoasă epocă 
din îndelungata sa istorie — epoca re
voluției și construcției socialiste. 
Transformările radicale petrecute în 
structura economică, politică și so
cială a societății românești în anii 
socialismului au asigurat împlinirea 
celor mai scumpe năzuințe care au 
însuflețit nenumărate generații de 
militanți revoluționari : lichidarea 
oricărei exploatări a omului de către 
om, triumful deplin și definitiv al noii 
orînduiri pe pămîntul României.

în actuala etapă, partidul a deschis 
In fața poporului perspectiva mărea
ță conturată cu atîta claritate la Con
gresul al X-lea — aceea a unei in
tense dezvoltări a bazei tehnice-ma- 
teriale a țării, a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a a- 
propierii în mod hotărîtor a Româ
niei, încă la sfîrșitul actualului dece
niu, de nivelul țărilor avansate econo
mic.

Mărețele realizări obținute de-a 
lungul drumului istoric de o jumă
tate de veac, perspectivele luminoase 
de viitor sînt cea mai concludentă do
vadă a faptului că partidul nostru co
munist își îndeplinește in mod stră
lucit măreața misiune istorică ce i-a 
fost încredințată de popor. Trup din 
trupul poporului român, al clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, partidul nu are țeluri mai înalte, 
scopuri mai nobile decît slujirea inte
reselor vitale ale poporului, a cauzei 
socialismului și comunismului, po
litica sa internă și externă fiind ex
presia fidelă a cerințelor dezvoltă
rii ascendente a societății românești, 
ale ridicării României pe trepte tot 
mal înalte de progres și civilizație, 
ale sporirii contribuției sale la întări
rea forțelor socialismului și păcii în 
lume. Tocmai de aceea, politica parti
dului este Însușită și înfăptuită cu 
elan de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de națio
nalitate, de întregul pbpor, care o 
consideră propria sa politică.

La aniversarea semicentenarului 
său, Partidul Comunist Român, 
urmat cu nețărmurită încredere și 
devotament de întregul popor, se a- 
firmă mal puternic ca oricînd drept 
forța care vitalizează energia crea
toare a poporului și asigură înainta
rea neabătută pe drumul socialismu
lui și comunismului.

In trecere prin 
GALATI, REȚINEȚI..

Trustul de alimentație publică 
locală-Galați dispune de o rețea 
de restaurante în măsură să sa
tisfacă și cele mai exigente do
rințe sau preferințe culinare. Pu
teți încerca un popas, de pildă, 
la „Peștera", unitate cu meniu 
specific haiducesc, unde vi se o- 
feră de îndată frigărui, pastramă, 
sau cîrnăciori, toate servite după 
„gustul haiducilor", bineînțe
les fără a se scăpa din vede
re și celelalte: vinurile din so
iuri superioare, ambianța adec
vată, muzica populară... Celor 
care optează pentru bucătă
ria moldovenească, restaurantul 
„Miorița", unitate cu meniu pro
filat în acest sens, le pune la dis
poziție • pui la ceaun, cu mujdei 
de usturoi, tochitură cu mămăli- 
guță, vinuri din podgoriile jude
țului. Seara, aici prezintă pro
grame un taraf de muzică popu
lară.

Amatorilor de produse pescă
rești li se oferă la restaurantul 
„Pescarul", de pe faleza Dună
rii, renumita saramură de burtă 
de crap cu mămăliguță sau crap 
la proțap. în același timp, o altă 
unitate de alimentație publică, 
„Vînătonil", pregătește un bogat 
sortiment cu preparate din vînat: 
frigărui, carne de mistreț, căpri
oară, fazan, rațe sălbatice ș. a. 
Un punct de atracție, în decorul 
naturii, este și complexul turistic 
Gîrboavele, situat la 12 km de 
Galați, pe șoseaua Galati—Bîr- 
lad, într-o pădure de stejari. Aici, 
turiștilor le stau la îndemînă 
hotelul și restaurantul „Căprioa
ra", cabana „Vînătorul", „Caba
na Turiștilor", un camping cu 
căsuțe, loc de parcare pentru 
autoturisme.

Vreți să aveți o privire de an
samblu asupra Calațiului modern 
și a împrejurimilor sale pito
rești ? Vizitați atunci barul de zi, 
amplasat la înălțimea de 86 m.
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Întrevederi 0 activitate

ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

bogată, dinamică, rodnică,

și colaborării internaționale
ELOGII UNANIME PENTRU POLITICA EXTERNA A 
ROMÂNIEI
ÎNALTE APRECIERI DESPRE PERSONALITATEA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

*

INDUSTRIA JUDETUIUI CONSTANTA
A REALIZAT PREVEDERILE PLANULUI

KJ

In timpul întrevederii din xiua de 22 octombrie eu generalul Ernesto Montagne, primul ministru cl Republicii 
Peru

Tovarășa Elena Ceausescu a vizitat 
laboratoare de cercetări din New Jersey

Tovarășa Elena Ceaușescu a vi
zitat vineri dimineața, însoțită de 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, labora
toarele de cercetări petrochimice 
din New Jersey ale societății 
„ESSO" din cadrul lui „Standard 
Oil“.

Întîmpinată la sosire de John 

DINEU OFERIT DE MINISTRUL 

AFACERILOR EXTERNE AL R. P. POLONE

Mcnab, vicepreședinte al compa
niei de cercetări a societății 
„ESSO“, de Miller Swaney și Lee 
Mullen jr., membri ai conducerii 
laboratoarelor, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat unele sectoare 
de cercetări și elaborări de noi teh
nologii de producție în domeniul 
cauciucului și polimerilor. In cursul 

afacerilor externe, și Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., au 
luat parte la un dineu oferit de 
Stefan Jedrychowski, ministrul a- 

vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a interesat pe larg de probleme 
cu caracter științific ale cercetă
rilor, precum și de orientarea stu
diilor efectuate aici în vederea pu
nerii la punct a noi procedee de 
fabricație, primind ample explica
ții din partea conducerii și specia
liștilor laboratoarelor.

facerilor externe al R.P. Polone, în 
cinstea delegațiilor din unele țări 
socialiste, prezente la Sesiunea ju
biliară a Națiunilor Unite.

I
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Bogata, larg cuprinzătoarea agen
dă de lucru din ultimele cîteva zile 
a președintelui Consiliului de Stat, 

i Nicolae Ceaușescu, cu prilejul pre- 
1 zenței sale la New York, a inclus 
i intre altele, așa după cum cititorii 
’ ziarului au aflat, o suită de întîl- 

niri, discuții, contacte cu personali
tăți proeminente, oameni de stat, 
participanți la sesiunea jubiliară a 
Adunării Generale a O.N.U. ce ur
mează să ia sfîrșit azi. După cum 
se știe, șeful statului român s-a în- 
tîlnit cu primii miniștri ai Japoniei. 
Republicii Peru, Iugoslaviei, Israe
lului, a primit pe miniștrii de exter
ne ai U.R.S.S., R.A.U., Canadei,
Yemenului de Sud, pe trimisul 
special al președintelui Uruguayu- 
lui, întreținîndu-se totodată înde
lung cu prilejul unor recepții cu 
numeroși șefi de state și de guver
ne prezenți la sesiune — printre 
care președinții Finlandei, Pakista
nului. Zambiei. Mauritaniei, Daho- 
meyului. Africii Centrale, primii 
miniștri ai Olandei, Suediei. Nor
vegiei, Danemarcei, Indiei, precum 
și cu miniștrii de externe ai Po

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK
DE IA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL ROMULUS CAPLESCU

loniei, Cehoslovaciei, Ungariei, Bul
gariei, Albaniei și multe alte per
sonalități, întregind o arie geogra
fică ce cuprinde regiuni ale între
gului glob.

Toate aceste Intîlniri au dat posi
bilitatea unui schimb larg de ve
deri atît asupra relațiilor bilate
rale, cit și asupra marilor probleme 
care privesc nemijlocit prezentul și 
viitorul omenirii. Și cu acest pri
lej, România s-a dovedit partizana 
convinsă a dialogului internațional, 
a contactelor directe. în scopul unei 
mai bune cunoașteri a opiniilor re
ciproce, al explorării căilor și mij
loacelor de a se accelera soluționa
rea problemelor acumulate în lu
mea de azi. de a promova raporturi 
normale, de apropiere. între state, 
bazate pe încredere, stimă și co
laborare, pe respectarea riguroasă 
a normelor dreptului internațional. 
Astfel de schimburi de păreri s-au 
desfășurat, firește, și între repre
zentanți ai altor țări prezenți la se
siunea jubiliară, care, reunind un 
mare număr de factori de răspundere 
ai statelor, au creat condiții favo
rabile unui asemenea proces de con
tacte si convorbiri. Acesta constituie, 
de altfel, unul din aspectele preg
nante ale sesiunii și este un prilej 
de satisfacție de a nota remarcile 
multora din observatorii de aici că. 
prin intensa activitate desfășurată 
ne acest plan de președintele său. 
României îi revine un merit deose
bit în impulsionarea procesului a- 
mintit. Adăugîndu-se largului ecou 
stîrnit de cuvîntarea rostită la în
ceputul acestei săntămîni de către 
șeful statului român, aceste apre
cieri vin să ateste o dată în plus ca
racterul constructiv, dinamic al po
liticii externe a României socialiste, 
contribuția sa la îmbunătățirea cli
matului internațional.

Influentul cotidian „NEW YORK 

TIMES” vorbea de admirația gene
rală pentru politica României pe 
arena mondială. Am avut o dovadă 
a acestei admirații și cu prilejul 
expunerii asupra politicii externe a 
României făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Asociația de 
politică externă din New York, al 
cărei oaspete de onoare a fost joi. 
Prin sinceritatea ei. prin ținuta 
înaltă, prin precizia ideilor, expu
nerea, subliniată în repetate rân
duri — ca și răspunsurile la între
bările puse de cei prezenți — de a- 
plauze puternice, a fost descrisă de 
conducătorii Asociației ca unul din 
evenimentele memorabile din acti
vitatea acestei organizații, veche de 
peste 50 de ani. „Resimțim o satis
facție deosebită de a fi putut as
culta părerile autorizate ale Româ
niei asupra unor probleme de în
semnătate deosebită ale vieții inter
naționale — a declarat
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trimisului 
„Scînteii" președintele Asociației, 
SAMUEL HAYES. Am asistat Ia o 
expunere cuprinzătoare profundă, 
foarte bine argumentată, expresie a 
unei gândiri politice mature". La a-

ceasta, vicepreședintele Asociației, 
DAVE FULLER, a adăugat t „Con
sider că președintele Ceaușescu este 
o personalitate marcantă, care adu
ce un stil nou, propriu, plin de ori
ginalitate în viața politică interna
țională. Acest stil caracterizează, de 
altfel, întreaga politică externă • 
României, pe care, personal, ca ob
servator a' scenei mondiale, o soco
tesc una din cele mai interesante". 
Printre cei care au asistat la expu
nere s-a aflat și CYRUS EATON, 
om de afaceri american, binecu
noscut pentru vederile sale progre
siste. „După părerea mea, ne-a de
clarat domnia sa. președintele 
Nicolae Ceaușescu este unul din cei 
mai mari oameni de stat ai lumii 
contemporane. Activitatea sa a adus 
României un înalt prestigiu. Pre
ședintele dumneavoastră este cu
noscut ca un promotor al înțelegerii 
și apropierii intre popoare, al sta
bilirii de relații economice și de altă 
natură între toate statele, oricare 
le-ar fi regimul social. Prin politica 
sa, el aduce o mare contribuție la 
crearea unei lumi a păcii și încre
derii spre care năzuiesc toți 
menii".

Sînt aprecieri pe care, sub o : 
mă sau alta, gazetarii români 
avut prilejul să le consemneze 
seori în cursul ultimelor două i 
tămîni, atit la O.N.U.. cît v.
cu ocazia vizitei particulare a to
varășului Nicolae Ceaușescu pe 
coasta de vest a S.U.A., precum și 
la New York și în împrejurimi. Ele 
reflectă realitatea de necontestat că 
România devine o prezență tot mai 
efectivă pe arena internațională, ca 
militantă pentru îmbunătățirea re
lațiilor dintre toate statele, dintre 
toate popoarele, ca promotoare a 
spiritului coexistenței pașnice, al 
înțelegerii și deplinei egalități in 
drepturi intre națiuni.
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La 23 octombrie, industria ju
dețului Constanța a realizat în 
ansamblu prevederile planului 
cincinal la producția globală. 
Stimulați de aceste bune rezulta
te, oamenii muncii s-au angajat 
să dea patriei, peste prevederile 
cincinalului, produse in valoare 
de peste un miliard lei, rea- 
lizind în plus 185 mii tone 
acid sulfuric, 73,4 mii tone în
grășăminte fosfatice, 2 000 tone 
oțel lichid, 652 mii tone ciment, 
1 250 tone hîrtie și alte produse.

Intr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre Comitetul județean Constan
ța al P.C.R., se spune, printre 
altele : în actualul cincinal au 
fost obținute realizări deosebite 
In toate domeniile vieții eoono-

Stadiul recoltării

porumbului și al 

însămînțării grîului
în această perioadă, oamenii 

muncii din agricultură lucrează 
intens pentru a termina, intr-un 
timp cît mai scurt, recoltarea, 
transportul și depozitarea po
rumbului, a celorlalte culturi tîr- 
zii și insămințarea griului pe în
treaga suprafață prevăzută.

Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii, în cursul zilei de 23 octom
brie a.c., rezultă că PORUMBUL 
A FOST RECOLTAT DE PE 81 
LA SUTA DIN SUPRAFAȚA 
CULTIVATA IN ÎNTREPRIN
DERILE AGRICOLE DE STAT 
ȘI DE PE 73 LA SUTA DIN TO
TAL IN COOPERATIVELE A- 
GRICOLE. Cooperativele agri
cole din județul VILCEA au în
cheiat recoltarea porumbului. A- 
ceastă importantă lucrare s-a 
efectuat pe 94 la sută din supra
față in cooperativele din județul 
TELEORMAN, 91 la sută în 
cele din IAȘI și DOLJ, 88 la sută 
- DÎMBOVIȚA și GORJ, 87 la 
sută — OLT, 86 la sută — BO
TOȘANI, 84 Ia sută — GA
LAȚI, peste 80 la sută in ju
dețele ILFOV , și BRAILA. 
întreprinderile agricole de stat 
din județele TELEORMAN, 
DOLJ, GALAȚI și VASLUI au 
recoltat între 96—98 la sută din 
suprafața cultivată cu porumb, 
iar cele din județele BRAILA, 
MEHEDINȚI, BUZĂU și ILFOV, 
intre 89—93 la sută.

Ținînd seama de timpul Înain
tat, de sosirea ploilor reci și a 
frigului, este necesar să fie luate 
măsuri pentru grăbirea recoltă
rii porumbului și eliberarea te
renului de coceni, astfel ca a- 
ceastă lucrare de mare însemnă
tate să fie încheiată cit mai re
pede. Suprafețe însemnate de 
porumb mai sînt de recoltat. în
deosebi în zonele unde vegetația 
* intirziat, așa cum este cazul in 
cooperativele agricole din BI

Ș
mice și sociale. Acestea au f®**  
posibile ca urmare a sprijinului 
conducerii de partid și de stat, 
ai dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, fapt 
care ne-a mobilizat și ne-a sti
mulat în permanență in înfăp
tuirea politicii profund științifi
ce a partidului, de dezvoltare țl 
înflorire multilaterală a națiunii 
noastre socialiste.

Joi seara, tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului E-
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Corneliu Mănescu, ministrul

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că și in următorul plan cincinal, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Constanța vor munci 
cu pasiune și răspundere pentru 
îndeplinire*  eu oonsecvență a 
mărețului program adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

HOR, unde s-a cules porumbul 
de pe numai 42 la sută din su
prafața cultivată, SATU-MARE 
— 30 Ia sută, TIMIȘ — 54 ta 
sută, MUREȘ — 16 la sută etc.

Suprafețe însemnate mai sini 
de recoltat șl la sfecla de zahăr, 
cultură care a lost strinsă de pe 
73 la sută din suprafața culti
vată. Recoltatul cartofilor, in 
cooperativele agricole, s-a efec
tuat in proporție de 93 la sută 
din total. în cimp sint incă în
semnate cantități de cartofi șl 
sfeclă de zahăr care trebuie 
transportate șl Insilozate nein- 
tirziat, luîndu-se totodată mă
suri de protecție împotriva în
ghețului pentru * preveni orice 
pierderi.

In ultimele zile, In numeroa
se județe, unitățile agrico
le au terminat insămințarea 
griului ți a celorlalte culturi de 
toamnă. Fină in prezent, INSA- 
MINȚAREA GRIULUI S-A E- 
FECTUAT IN PROPORȚIE DE 
89 LA SUTA IN ÎNTREPRIN
DERILE AGRICOLE DE STAT 
ȘI DE 81 LA SUTA ÎN COOPE
RATIVELE AGRICOLE. Intru- 
cit epoca considerată optimă » 
trecut, se impune ca în unitățile 
rămase in urmă să fie concen
trate mai multe forțe mecanice 
pentru terminarea insămințării 
grîului, respectindu-se cu rigu
rozitate regulile privind calita
tea lucrărilor.

Grăbirea recoltatului, trans
portului și depozitării porumbu
lui, cartofilor, sfeclei de zahăr 
și a celorlalte culturi. încheierea 
lucrărilor de insămințare a griu
lui constituie cele mai urgente 
sarcini care stau in fața oame
nilor muncit din agricultură, a 
organelor de partid și agricole, 
sarcină pentru îndeplinirea că
reia nu trebuie precupețit nici 
un efort.

LUCRĂRI 
DE EXCAVASE 

IA AMPLASAMENTUL 
CENTRALEI HIDROELEC
TRICE DE LA RM. VÎLCEA

Zilele acestea au început lu
crările de excavare la amplasa
mentul barajului centralei hi
droelectrice de la Rm. Vîlceâ. 
întreprinderea de construcții hi
droenergetice București, care 
execută acest important obiectiv, 
va începe în curînd construcția 
altor două centrale similare, la 
Dăeștl și Govora. Cele trei hi
drocentrale, programate să fie 
puse succesiv în funcțiune în 
intervalul 1973—1975, vor însuma 
o putere instalată mai mare de- 
cît a hidrocentralei de la Bicaz. 
Noile amenajări creează totodată 
posibilitatea folosirii pentru iri
gații a unui volum de circa 16 
milioane mc de apă din lacurile 
de acumulare, asigură apărarea 
împotriva viiturilor, a zonelor 
agricole limitrofe pe o distanță 
de circa 20 km. De remarcat că 
prețul de cost al energiei elec
trice va fi cu 40—50 la sută mai 
mic decît al celei furnizate de 
amenajările de pe Bistrița și 
Argeș.

Construcția celor 3 hidrocen
trale pe sectorul Dăești—Govora 
marchează prima etapă a reali
zării unui vast plan de valori
ficare a potențialului energetic 
al Oltului. Transpunerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al 
X-lea cu privire Ia dezvoltarea 
resurselor energetice și electrifi
cării pe perioada 1971—1980 se 
va concretiza prin construcția, 
In sectorul mijlociu și inferior 
al Oltului, a unei salbe de 22 
centrale hidroelectrice, de joasă 
cădere, lnsumînd o putere insta
lată de circa 1 000 MW.

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL CINCINAL

Rafinăria din Cîmpina, prin
cipala furnizoare de parafine și 
uleiuri albe medicinale, este a 
cincea mare unitate din cadrul 
centralei industriale pentru pre
lucrarea țițeiului care a îndepli
nit planul cincinal. Din calcule 
estimative reiese că pînă la sfîr- 
șitul anului rafinăriile de petrol 
din țară grupate in această cen
trală industrială vor consemna 
in bilanțurile lor o producție 
suplimentară de circa 670 000 000 
lei. întregul spor de producție — 
benzină, uleiuri minerale, moto
rine hidrofinate, hidrocarburi a- 
romatice și alte produse petroli
fere — se va obține datorită 
creșterii productivității muncii, 
indicator care a atins nivelul 
prevăzut pentru anul 1971.

Colectivul Fabricii de blănuri 
„Vidra" din Orăștie a îndeplinit 
sarcinile stabilite in planul cin
cinal la producția globală și 
marfă. începînd din 1966 și pină 
in prezent, unitatea a livrat co
merțului intern și la export con
fecții și articole de blănărie în 
valoare de peste 173 000 000 lei, 
asigurînd în același timp însem
nate cantități de materie primă 
pentru alte întreprinderi simila
re din țară. Potrivit calculelor, 
In perioada care a rămas pînă 
la finele anului, lucrătorii fabri
cii vor realiza suplimentar 
72 000 articole de blănărie. 380 000 
perechi mănuși din velur și vor 
argăsi și pregăti peste 112 000 
mp piei de ovine și de vînat.

îndeplinind cu 72 de zile mai 
devreme prevederile planului 
cincinal la indicatorii principali, 
colectivul Fabricii de fire și fi
bre artificiale „Vîscoza" din 
Lupeni, care realizează anul a- 
oesta o producție mai mare cu 
21 la sută decît in 1965, a creat 
premisele obținerii, pînă la fine
le lui 1970, a unei producții in
dustriale suplimentare celei sta
bilite în planul de 5 ani de apro
ximativ 11 000 000 lei.

Pînă la această dată, 10 Între
prinderi industriale și 6 secții 
siderurgice de producție din ju
dețul Hunedoara au anunțat în
deplinirea, înainte de termen, a 
sarcinilor planului cincinal.

Din județul Olt se anunță 
că alte oolective de muncă și-au 
realizat înainte de termen sar
cinile ce le-au revenit in actua
lul cincinal. Printre ele se află 
Întreprinderile de industrie lo
cală „Oltul" din Slatina și „Jiul" 
din Balș, care pînă la sfîrșitul 
anului vor obține o producție 
suplimentară de cite 10 milioane 
lei fiecare, și întreprinderea ju
dețeană de industrializare a vi
nurilor și băuturilor alcoolice. 
Această din urmă unitate va pu
tea obține pînă la sfîrșitul anu
lui o producție marfă de peste 
34 milioane și beneficii supli
mentare în valoare de circa 
2 700 000 lei.

Am adresat ieri următoarele între
bări altor participanți la Tirgul inter
național din București :

— Ce impresie v-a făcut și 
cum apreciațl prima ediție a a- 
cestei manifestări comerciale in
ternaționale găzduite de țara 
noastră T

— V-am ruga si ne țmpărtă- 
fiți opinia dv. despre evoluția 
relațiilor economice, de colabo
rare ți cooperare in producție 
dintre România fi țara dv., des
pre perspectivele de dezvoltare 
a lor.

Publicăm, In cele ce urmează, răs
punsurile primite.

Rafael Iglesias, directorul pavilio
nului Republicii Cub*  :

— Prima ediție a Târgului interna
tional din București este foarte bine 
organizată, Ooqptituie un succes atit 
ca participare, cît și ca prezență a 
specialiștilor și a publicului vizitator, 
și, ca atare, consider că și-a atins 
scopul. Pentru Cuba, acest tîrg re
prezintă primul contact de acest gen 
cu specialiștii și publicul din Româ
nia Am fost foarte bine primiți, atit 
de direcțiunea tirgului, cît și de vi
zitatori. Sîntem prezenți cu nn birou 
de informare care Înfățișează dezvol
tarea economică și Socială a Cubei și 
care expune, totodată, trei categorii 
de produse caracteristice pentru ex
portul cubanez : rom, artizanat, pro
duse din tutun.

Tirgul internațional din București 
este util. O delegație de specialiști 
din țara noastră a examinat atent 
«xponatele românești și a avut con

DIN AGENDA TÎRGULUI
INTERNATIONAL - BUCUREȘTI

vorbiri cu numeroși specialiști români 
în vederea lărgirii schimburilor co
merciale dintre țările noastre. Mi-am 
dat seama că produsele industriei 
constructoare de mașini românești au 
produs o bună impresie. Nutrim de 
aceea speranța că aceste contacte vor 
da în curînd roade concrete.

între țările noastre există relații 
economice bune. Este de așteptat ca, 
in urana tirgului și a vizitei amin
titei delegații cubaneze, aceste relații 
să se amplifice tot mai mult.

în încheiere, v-am ruga să trans
miteți vizitatorilor români, care ne-au 
Înconjurat cu multă atenție și căldu
ră, un salut cordial din partea colecti
vului biroului nostru.

Ulf HammarskjBld, directorul pa
vilionului Suediei :

— Expozanții suedezi s-au pregătit 
foarte mult pentru Tirgul internațio
nal de la București și vă pot spune 
acum, cînd această importantă mani
festare economică se apropie de sfîr- 
șit, că ei sînt mulțumiți de modul in 
care a fost organizat tirgul, de buna 
colaborare pe care au avut-o cu foru
rile românești de resort. Noi am a- 
preciat stricta specializare a tirgului, 
faptul că a fost axat pe construcții 
de mașini, electronică și electroteh
nică. Totodată, am fost plăcut impre
sionați de calitatea exponatelor ro
mânești.

Legăturile economice și comerciale 
dintre Suedia și România s-au dez
voltat continuu în ultimii ani și. lucru 
îmbucurător, au crescut exporturile 
românești in Suedia. în pofida aces
tei evoluții, care privită prin prisma 
cifrelor este foarte favorabilă, vo
lumul schimburilor comerciale este 
tncă mic, existînd posibilități neex
plorate și un mare spațiu pentru o 
creștere absolută a acestora. în ce 
privește cooperarea economică, Acor
dul de cooperare economică, indus

trială și tehnică, semnat la Stock
holm în aprilie 1968, a creat un ca
dru juridic adecvat pentru fructifica
rea eforturilor reciproce în acest do
meniu. In mod concret, cele două 
sesiuni ale Comisiei mixte suedezo- 
române, înființată pentru îndeplini
rea acordului sus menționat, au evi
dențiat multiple căi de dezvoltare și 
diversificare în continuare a coope
rării în domeniile industriei construc
toare de mașini, alimentare, chimice 
și petrochimice, a echipamentelor 
pentru construcția de nave etc. Pre
zența celor 18 firme suedeze la pri
mul Tîrg internațional de la Bucu
rești, contactele fructuoase pe care 
le-am avut cu specialiștii români, 
contractele pe care le-am Încheiat 
vor impulsiona, fără îndoială, relațiile 
comerciale și economice dintre Sue
dia și România.

Israel Dinari, directorul pavilionu
lui Israelului :

— Tirgul internațional din Bucu
rești este o manifestare foarte impor
tantă. care înfățișează relațiile co
merciale strînse dintre România șl

alte țări, inclusiv Israelul. Specia
liștilor și oamenilor de afaceri din 
multe țări li se prezintă în mod ex
presiv înaltul nivel atins de indus
tria României. Tirgul acesta repre
zintă, totodată, o foarte reușită mtil- 
nire intre reprezentanții a sute de 
firme din diferite țări. Vreau să mă 
folosesc de acest prilej pentru a-1 
felicita pe organizatorii acestui reu
șit tîrg specializat.

Pavilionul nostru, la care participă 
26 de societăți israeliene, și-a pro
pus să prezinte îndeosebi mașini șl 
echipamente din sfera cooperării din
tre industria israeliană și cea româ
nească.

Cred că rezultatele acestui tirg vor 
fi pozitive, că legăturile comerciala 
ale României cu țările participanta 
se vor intensifica.

în privința relațiilor economice bi
laterale dintre țările noastre, care 
s-au dezvoltat continuu de la an la 
an. sper ca ele să progreseze in ritm 
susținut și de acum înainte.

Convorbiri consemnat» 
de Adrian PRODAN 
și Radu BOGDAN

Zile naționale ale unor țâri participante

Cu prilejul Zilei naționale * 
Poloniei la Tirgul internațional 
— București, ambasadorul aces
tei țări (n România, Jaromir 
Ocheduszko, și directorul pavilio
nului R. P. Polone, Jan Fularski, 
•u oferii vineri o recepție.

Cu prilejul .Zilei naționale a 
Indiei la Tirgul internațional- 
București, ambasadorul acestei 

țâri in România, S. Than, a ofe
rit vineri seara o recepție.

Au luat parte membri al gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale economice și 
intreprinderi românești de co
merț exterior, oameni de afaceri, 
ziariști români și străini. Au fost 
prezenți membri ai corpului di
plomatic. directori ai unor pavi
lioane naționale. (Agerpresl
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PROGRAMUL I

15,49 Derbiul campionatului <5e 
handbal masculin : Steaua — Di
namo. Transmisiune de la Stadio
nul Dinamo. Crainic-comentator :

UN DEZIDERAT MAJOR PENTRU CARE PLEDEAZĂ CADRELE DIDACTICE,

IMPUS DE ÎNSEȘI REALITĂȚILE INVĂTĂMINTULUI NOSTRU LICEAL

Nu o dată s-a făcut observația că 
liceul de cultură generală oferă ab
solvenților săi o pregătire mult prea 
„teoretică". Aceste lacune ale progra
mei liceale devin mai evidente in ca
zul bacalaureaților care nu reușesc la 
concursul de admitere in învățâmîn- 
tul superior. Pentru că, după cum se 
știe, o bună parte dintre ei se trezesc 
in situația neplăcută de a nu avea 
cele mai elementare cunoștințe și de
prinderi de muncă. Evident, școala 
este datoare să contribuie prin struc
tura sa la eliminarea acestui neajuns. 
Dar chiar și absolvenților care devin 
studenți, o asemenea calificare prac
tică le poate înlesni parcurgerea dru
mului spre desăvîrșirea profesională 
în specialitatea aleasă.

Inițiind o discuție, pe această temă, 
eu profesori din licee de cultură ge
nerală, am încercat să relevăm unele 
căi și modalități specifice, unele di
recții in care este necesar să fie 
orientată activitatea instructiv-edu- 
cativă din liceul teoretic, pentru a le 
da elevilor nu numai o bogată infor
mație științifică, o solidă cultură ge
nerală, ci și o bună cunoaștere a vie
ții, a realităților social-economice ale 
țării noastre, completată cu deprin
deri concrete de muncă într-o mese
rie anume. Un fapt pozitiv se im
pune de la Început atenției. în ori
care liceu am intrat, fiecare profesor 
cu care am stat de vorbă era intens 
preocupat de găsirea unor soluții cit 
mal adecvate, cit mai eficiente pen
tru această „problemă nr. 1“ a liceu
lui : pregătirea practică a elevilor săi. 
Recomandările incluse în directivele 
conducerii de partid, privitoare la dez
voltarea și modernizarea învățâmîn- 
tului nostru, deosebit de importan
tele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, în cuvintarea rostită cu 
prilejul deschiderii noului an univer
sitar, ca și cu alte prilejuri, au găsit 
un larg ecou în rîndul corpului pro
fesoral, al părinților, al elevilor în
șiși.

— Pînă nu de mult, o bună bucată 
da vreme, pe motiv că sîntem „școală 
de cultură generală", mulți colegi și 
chiar unele foruri de învățămînt în
clinau să rezerve în exclusivitate li
ceului de cultură generală doar sar
cina de a transmite elevilor un volum 
cit mai amplu de noțiuni din diferite 
domenii ale științei și culturii — ne 
spunea prof. Gabriela Hosu, direc
toare adjunctă la liceul „Aurel Vlai- 
cu“ din București. Această preponde
rență „teoretică" s-a accentuat parcă 
și mal mult o dată cu crearea și con
solidarea liceelor de specialitate. Via
ța, experiența practică ne dovedesc 
însă, tot. mai mult, că o asemenea 
orientare nu este deloc utilă și efi-

cientă nici pentru absolvenții noștri, 
nici pentru societate. Să nu uităm că 
sfera noțiunii de „cultură generală" 
a devenit astăzi mult mai largă decît 
era in urmă cu 30—40 de ani. Cul
tură generală înseamnă astăzi să ai 
și cunoștințe precise din domeniul 
automaticii și electronicii, să cunoști 
principiile de bază ale organizării 
științifice a producției și a muncii, să 
știi să utilizezi o gamă largă de ma
șini și utilaje intrate curent în cir
cuitul activității sociale și al vieții 
oamenilor, să posezi un aparat ma
tematic amplu, cu multiplele sale a- 
plicații în cele mai diferite domenii 
ale existenței sociale, să fii deprins
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• Departe de lumea dezlănțuita 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20.
• De șapte ori șapte : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : CAPITOL —
8.30. 10,45; 13,15; 16; 18,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, MELODIA — 9; 11,15 
16; 18,30; 20,45, MODERN 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Omul ra» tn cap : CAPITOL 
— 21.
• Vă place Brahms 1 : VICTORIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Impostorii : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor : LUMINA — 9,30—16,30 în con
tinuare; 18,45; 20,45.
a 100 de carabine : EXCELSIOR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Program pentru copii — 10;
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45;
16; Blow-up — 18,15; 20,30 : DOI
NA.
• Hatarl — 9,30—18 în continua
re ; Program de documentare In 
premieră — 19; 20,45 : TIMPURI 
NOI.
• Patricia șt muzica t GRIVIȚA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20.
• Jandarmul ae Însoară : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Mayerling (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19, VOLGA — 15,30; 
19, MOȘILOR — 17; 20,15.
• Flacăra olimpică: MOȘILOR
— 15.
• Ctnttnd tn ploaie — 10; 12; 14,15;
Regele Jazzului — 16,30; 18,45:
Furtună asupra Mexicului — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Degetul de fier : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
• Hibernatus : BUCEGI — 10; 18; 
18,15; 20,30, FLOREASCA - ’ 
18; 20,30, AURORA — « 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 11; 16; 18,15; 20,30.
• Străinii : UNIREA — 18; 20.
• Numai mortul va răspunde :
UNIREA — 15,30.
• Aurul l LIRA — 15,30, RAHOVA
— 15.30.
• Intîlnlrea t RAHOVA -
20.30, FLACARA — 15; 17,30:
• Via Malla : LIRA — 18;
• Ambuscada i DRUMUL SĂRII
— 14,30.
• Dragoste șl viteză ! DRUMUL 
SĂRII — 16,30; 18,30; 20,30, MUN
CA — 18; 18; 20.
• Păsările ! GIULEȘTI — 
18; 20,30, MIORIȚA — 10;
15; 17,30; 20.
• Petrecerea: COTROCENI 
15,30; 17,45; 20.
• Canarul și viscolul : VIITORUL
— 16.
• Cum se reușește tn dragoste :
VIITORUL — 18; 20.
• Ultimul drum s POPULAR
15.30.
• A trăi pentru ■ trăi î POPU'
LAR — 18; 20,15.
• Luana : VITAN
20,15.
• Profesioniștii : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• La dolce vitta : PACEA — 18; 
19.
a Omul, orgoliul, vendetta : \ 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20. ’

cu limbajul economic utilizat larg în 
societate ș.a.m.d. Dar lărgirea orizon
tului pregătirii de cultură generală nu 
inseamnă nicidecum o restringere sau 
o anulare a deprinderilor de muncă, 
de activitate productivă — dimpotri
vă, presupune o ancorare directă a 
școlii in activitatea economlcă-socială 
a societății, cultivarea la elevi a u- 
nul adevărat „cult al muncii".

în sprijinul afirmațiilor Interlocu
toarei noastre pledează argumente de 
ordin cit se poate de concret și de 
larg interes. Anul trecut, din 210 ab
solvenți ai liceului amintit, numai 95 
și-au continuat studiile. Anul aces
ta. după date încă nedefinitivate, 
din 211 absolvenți, 56 au reușit să 
devină studenți și 46 s-au Înscris în 
diferite forme de studiu postliceal. 
în general, deci, aproximativ 50 la 
sută dintre absolvenții liceului își 
continuă studiile șl cam tot atîția se 
orientează spre producție. Cu unele 
relative diferențe, asemenea date sint 
valabile și pentru multe alte licee. 
Astfel stînd lucrurile, este cit se poa
te de firesc ca liceul de cultură gene
rală să dea elevilor săi, într-o pro
porție mai mare, șl noțiuni șl de
prinderi practice, care să le permită 
o încadrare imediată In muncă, în 
viața socială. Concret, în ce cadru, 
pe ce căi se poate traduce în viață 
acest deziderat 1

Numeroase cadre didactice sînt de 
Îiărere că orientarea pregătirii elevi- 
or în liceul de cultură generală spre 

cerințele vieții, spre însușirea unei 
meserii, se poate realiza, în primul 
rind, prin intermediul obiectelor de 
studiu din planul de invățămint. 
„Munca trebuie să devină, pe drept 
cuvint, disciplină de studiu în liceu — 
considera profesoara emerită Ioana 
Cosma, directoarea liceului bucu- 
reștean „Nicolae Bălcescu". înțeleg 
prin aceasta o restructurare efectivă 
a planurilor și programelor de invă- 
țămînt în două direcții principale : 
accentuarea caracterului tehnico-apli- 
cativ al disciplinelor predate, o mai 
echilibrată proporționare a volumului 
de noțiuni transmise elevilor prin 
lecții și a aplicațiilor practice ale a- 
cestor noțiuni. (Mai mulți interlocu
tori propun chiar ca acest raport să 
fie 1/1, adică la un volum de noțiuni 
transmise intr-un anume timp prin 
lecții — un timp egal afectat proble
melor, experiențelor de laborator, a- 
plicațiilor practice etc. — n.n.). A 
doua : introducerea in planul de in
vățămint a unor obiecte noi de stu
diu, care să le asigure elevilor o anu
me pregătire profesională modernă 
(intre acestea s-ar putea opta pentru 
economia concretă, statistica mate
matică. biofizica și biochimia, steno
dactilografia, desenul tehnic, progra
marea la mașini electronice etc.*  
etc.)“. Evident, aceasta presupune, în 
mod necesar, o reevaluare a structu
rii programei liceale, o revizuire 
a modului „tradițional" de preda
re a cunoștințelor — academic, de 
la catedră — în favoarea antrenării 
mai active a clasei, a elevilor în pro
cesul de invățămint, cu perfecționa
rea de rigoare a programelor și ma
nualelor, stimularea și cultivarea ap
titudinilor și deprinderilor elevilor 
spre diferite sectoare de muncă și de 
calificare profesională, în condițiile 
unei dotări corespunzătoare a labo
ratoarelor și atelierelor școlare.

O altă cale propice pregătirii prac-

tice a elevilor o constituie orientarea 
cercurilor de elevi gpre o precisă fina
litate, sub aspect profesional. Expe
riența concretă a unor asemenea 
cercuri cu caracter tehnic-aplicativ a 
demonstrat că elevii sint pasionați de 
tehnică, de realizările moderne din 
diferite domenii ale științei, că sint 
dornici să-și utilizeze mintea și bra
țele In realizarea unor lucruri utile, 
învață cu tragere de inimă tot felul 
de îndeletniciri folositoare oricărui 
om in viața de toate zilele. „N-ar 
fi lipsit de interes să se studieze po
sibilitățile de realizare a unei, aș zice, 
profesionalizări a activității cercu
rilor, care să fie incluse in pianul de 
invățămint, cu o programă realizată 
de specialiști cu o calificare cores
punzătoare și intr-un cadru de lucru 
adecvat — propune prof. Sița Stroe, 
directoare adjunctă la liceul „23 Au
gust" din București. Să fie organizate 
ținind seama, in mod realist, de con
dițiile locale, de cerințele economice 
și sociale specifice în localitățile sau 
județele respective, diferite cercuri 
cu profil funcțional — desen tehnic, 
conducere auto, electrotehnică, radio- 
tehnică, mașini de calcul și altele, 
cărora să li se acorde un timp deli
mitat săptămânal (2—3 ore), eșalonat 
pe parcursul întregului ciclu liceal".

Propunere justificată și de faptul 
că în unele licee, existența unor' 
cercuri de elevi se păstrează in limi
tele unor discuții fără finalitate, 
repetă ora de clșsă, tinzind ade
sea spre realizarea unor „medi
tații organizate" a elevilor pentru 
concursul de admitere în Învățăm in
tui superior. Desigur, este lăudabilă 
preocuparea și strădania colectivelor 
didactice din licee de a-și ajuta direct 
elevii în vederea intrării în învăță- 
mîntul superior, dar activitatea cer
cului de elevi nu poate fi îngustată 
la un asemenea obiectiv. După cum 
6e cuvine făcută și deosebirea între 
modalitățile de pregătire practică ce 
ar urma să fie incluse în programul 
obligatoriu de studiu al elevilor șl 
multiplele activități din afară de cla
să și extrașcolare (cum ar fi partici
parea tinerilor la activitățile patrio- 
tice-obștești — culegerea recoltei, 
plantarea pomilor, îngrijirea parcu
rilor și monumentelor naturii, parti
ciparea la muncă pe șantierele da 
construcții), cu menirea expresă de 
a contribui la educația in spiritul In
teresului și respectului față de mun
că a elevilor.

S-au mai făcut și asemenea obser
vații : unele școli de specializare 
postliceală își ocupă o parte din 
programul de studiu cu reluarea 
unora dintre cunoștințele generale 
studiate de elevi in liceu. Ce-ar fi 
dacă s-ar încerca efectuarea progra
mului de pregătire practică pe care-1 
realizează unele dintre aceste școli, 
îndeosebi din unele sectoare de de
servire publică (comerț, stenodactilo
grafie, radio-televiziune, desen teh
nic), in anii de liceu prin organizarea 
unor cursuri conduse de specialiști și 
dotate cu utilajul necesar de lucru, 
care la sfîrșit să ofere și o atestare 
în meserie 1 Este o propunere care 
merită să fie avută în vedere, stu- 
diindu-se de către forurile de invăță- 
mînt utilitatea și posibilitatea de a- 
plicare.

Desigur, sînt doar cîteva sugestii 
concrete care pot fi mult îmbogățite 
pentru ca munca să devină un ade
vărat obiect de studiu, pentru ca încă 
de pe băncile școlii elevul să "deprin
dă cunoștințele teoretice și practice 
necesare exercitării unei profesii. Așa 
cum spuneam mai înainte, în fiecare 
colectiv didactic se discută cu seriozi
tate, cu simț de răspundere, posibilită
țile si modalitățile prin care liceul de 
cultură generală poate și trebuie să-i 
dea absolventului său o pregătire prac
tică adecvată mai direct cerințelor 
vieții. Există idei interesante, se expe
rimentează forme variate de lucru. Tn 
acest context de preocupări, profeso
rii cu care am stat de vorbă sugerează 
forurilor de invățămint Inițierea unei 
dezbateri în rîndul cadrelor didacti
ce, a pedagogilor și specialiștilor din 
producție, care să concure la elabo
rarea planurilor și programelor li
ceului de cultură generală, în lumina 
importantelor cerințe formative și 
■educative pe care le formulează par
tidul și statul, societatea noastră so
cialistă.

i Cristian Țopescu. în pauză : „Box, 
ț pe înțelesul tuturor" — prezintă 
4 Pulu Dumitrescu — arbitru inter- 
1 național. 17,00 Emisiune în limba 
i .germană. 18,13 Bună seara, fete I
* Bună seara, băieți J Din cuprins :

*

*

Bună seara, băieți l Din cuprins : 
• Expediția „Focul viu" Ia Pește
ra Rătel — reportaj filmat • Dia
log despre succes șl tinerețe — 
între Sânziana Pop șl Marin So 
rescu • Palmares internațional — 
dialog cu Gabriela Ijac • tn ex
clusivitate — partea a III-a a 
spectacolului de la R.A.I. — cîntă 
Rltta Pavone și Bobby Solo • Ul
tima oră : Prezența tinerilor la 
Tîx-gul internațional București — 
1970. Prezintă emisiunea Margare
ta Pîslaru. Realizatori : Elisabeta 
Mondanos, Tltl Acs. 19,15 Anun
țuri — publicitate. 19,20 1 001 de 
seri — emisiune pentru cei mici. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Teleenciclopedia a Poluarea. Pre
zintă dr. Constantin Boblc • Sha- 
wlja (trib de berberi) • Temerarii 
(artiști de circ). Prezintă Ion But- 
naru, directorul Circului de Stat. 
21,00 Instantanee. „Trei generații"
— reportaj de Carmen Dumitrescu. 
21,15 Film serial. „Incoruptibilii". 
Episodul „Prăbușirea". 22,05 Reci
tal Angela Slmllea. 22,35 Telejur
nalul de noapte. 22,50 Fotbal : 
Steaua Roșie Belgrad — U.T.A. 
(rezumat filmat) ; Campionatul 
mondial de clclobal (imagini înre
gistrate de la Praga).

PROGRAMUL n
ț 20,00 Concert cu prilejul împli

nirii a 25 de ani de la înființarea 
Organizației Națiunilor Unite. 
Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii. In 
program: • Trei dansuri românești
— de Theodor Rogalskl — Con
certul pentru pian șl orchestră în 
la minor de Edward Grieg. Solist 
Valentin Gheorghiu. Interpretează 
orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii. Dirijor : Emanuel Elenescu. 
Prezintă Vasile Donose. 20,43 Me
tamorfoze. Din cele mai frumoase 
sonete ale literaturii române. 21,00 
La fîntîna dorului — emisiune de 
folclor. 21,25 Buletin de știri. 21,30 
„Clovnul șl fumul" — scurt-metraj 
artistic realizat de studiourile de 
televiziune sovietice. 22,00 Revis
tele săptămînli de Nicolae Popes
cu. 22,10 Cîntece mal vechi și mal 
noi interpretate de Doina Badea, 
Nicolae Florian (la acordeon) și o 
formație condusă de Ionel Budiș- 
teanu. 22,35 Film serial „Vldocq" 
(II) — o producție a studiourilor 
franceze.

*
*****

*

**

Română : Decebal

Filarmonica de stat „George 
:scu“ (la Ateneul Român) : 

Concert simfonic dat de Filarmo
nica din Bratislava. Dirijor : Lu- 
dovit Rajter. Solist : Jan Panen- 
ka — 20.
• Opera 
19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20 ; (sala Stu
dio) : O femeie cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
18,30 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20,15.

Florica DINULESCU

Organizarea unei retros
pective constituie un bun 
prilej pentru a cuprinde 
intr-o imagine sintetică re
zultatele străduințelor și 
faptelor unui artist — și 
mai oferă ocazia de a a- 
precia o operă după capa
citatea ei de a dăinui în 
timp.

La 24 de ani de la dis
pariția pictorului, arta lui 
M. W. Arnold (1897—1946) 
ni se prezintă vie și actua
lă. într-adevăr, pietonii, 
prin opera sa, nu a dispă
rut dintre noi, nu a fost bi
ruit de timp sau îmbătrâ
nit ae ani, nici scăzut în 
valoare datorită acțiunii e- 
nergice și intolerante a for
melor noi de expresie. Ar
nold a fost unul dintre 
acei pictori care s-au con
sacrat în întregime muncii 
lor. într-o perioadă de 
mare avint, extensiune și 
deschidere către cultură, el 
rămîne un reprezentant ti
pic al momentului in care 
mesajul lui se adresează 
artei noastre. Perspectiva 
lui către lume este dega
jată de elementele mai 
vechi ale unei mentalități 
pătrunse de o nostalgică 
regresiune in folclor și în 
arheologia spirituală a sa
tului. Din acest punct de 
vedere, el este contempora
nul lui Pallady, cel mai 
citadin dintre pictorii mari 
ai epocii.

$i in cazul lui Arnold ne 
gindim la valabilitatea unei 
constatări a lui Delavran- 
cea. Și anume că fenome
nul de a vedea — de a

vedea intens și de a repre
zenta lumea văzută — este 
o particularitate lzvorită 
dintr-o înzestrare specială, 
caracteristică tradiției noas
tre naționale. Și astfel, 
privind acum o parte (151 
de tablouri) a operei lui 
Arnold, pătrunsă de insis
tente ecouri autobiografic*

exclusivă de 
ceea, notînd 
gistice dintr-o 
apropiată sau mai îndepăr
tată — străzi, porturi, 
parcuri, ape, poduri, pre
cum și chipuri de oameni, 
atitudirit, situații sau o- 
biecte și flori, desprinse 
toate dintr-o cuprinzătoare

In ultimele decenii mai ales, eon- 
tinuind să-și exercite funcția ei de 
cunoaștere, geografia ți-a sporit rolul 
activ, eficacitatea practică, interve
nind din ce in ce mai frecvent in re
zolvarea problemelor complexe ridi
cate de progresul economic contem
poran. Ca știință a relațiilor dintre 
Învelișurile terestre, pe ansamblul 
planetar, și al celor dintre relief, cli
mă, ape și viețuitoare, pe plan regio
nal, geografiei li revine rolul de a 
urmări conexiunea aoestor factori atît 
de diverși, de a ne da, deci, acea 
imagine sintetică a naturii pe care 
nu o oferă nici o altă disciplină din
tre cele denumite „ale teritoriului", 
menite să cerceteze doar cite unul 
dintre elementele mediului geografic, 
separat La baza acestei reorientări 
stă, în primul rind, amplificarea con
siderabilă a forței și capacității 
noastre de a acționa în cadrul rela
țiilor cu natura. Am pus piciorul pe 
Lună ; „vedem" aștri foarte îndepăr
tați ; „auzim" rotirea planetelor sau 
„zgomotele de fond" ale atomilor în 
mișcare ; am coborlt în adîncurile 
ooeanelor... Toate acestea au creat 
convingerea că, la nivelul civilizației 
actuale, omul poate întreprinde ac
țiuni care să afecteze evident echi
librul naturii, să determine, delibe
rat sau nu, anumite situații noi, ia 
nivel zonal sau planetar — fapt do
vedit de fenomenele de degradare a 
naturii, ca poluarea, eroziunea solu
rilor, despăduririle etc.

Iată de ce geografia trebuie, in 
primul rind, să extindă ți să apro
fundeze cunoașterea mecanismului 
proceselor naturale și ale raporturi
lor omului cu acestea — evident, sub 
un unghi de vedere specific, vizînd 
corelația, ansamblul, sinteza. Apoi, 
pe baza acestei cunoașteri, să inter
vină efectiv în asigurarea păstrării 
echilibrului necesar. înțeleg prin a- 
ceasta atit efectuarea de studii și ela
borarea de norme specifice ce ur
mează să fie puse la dispoziția altor 
categorii de specialiști, cit și pre-

Prof. dr. 
docent Victor TUFESCU

eența din ce în ce mal frecventă • 
geografului in diferitele colective ce 
au in vedere amenajarea, sistemati
zarea teritoriului, reglementarea re
gimului apelor, protecția solului etc. 
Se pot preveni astfel eventuale de
reglări în echilibrul naturii, supusă 
influențelor a ceea ce numim 
plozie demografică", dezvoltare
pidă a industriei, urbanizare cres
cândă etc.

Cercetarea geografică trebuie să 
participe la precizarea limitelor ad
misibile In oeea ce privește ampla-

sarea de noi localități și uzine, extin
derea rețelei de transport, regimul 
de viață al viețuitoarelor etc. Pe de 
altă parte, ea are un rol important 
în contracararea unor fenomene de 
degradare, resimțite chiar la nivel 
mondial, cum sînt fenomenele de 
poluare. Geograful poate să contri
buie la stoparea defrișărilor excesive 
care, încă in preajma celui de-al 
doilea război mondial, atinseseră 
proporții alarmante (în S.U.A., de 
pildă, 110 milioane de hectare dis
truse total și 320 milioane hectare, 
parțial). Alte domenii de inter
venție sînt amplasarea podurilor 
peste ape (așa cum s-a dovedit în 
timpul recentelor inundații de la noi, 
la Dej, de exemplu, podurile cu des
chiderea prea mică au constituit a- 
devărate baraje în calea riurilor

umflate, făctndu-le să se reverse), 
sau amplasarea unor cartiere ți in
cinte de fabrici (de pildă, în raport 
cu albiile riurilor).

Geograful contemporan trebuie să 
acorde atenție și altor aspecte. Să
parea de galerii de mină fără a se 
ține seama de condițiile terenului 
poate dure la surpări catastrofale 
(cum a fost cea de la Goldon, din 
Elveția, cu vreo cițiva ani în urmă). 
Amplasarea irațională a haldelor de 
steril, care alcătuiesc uneori adevă
rate dealuri în preajma întreprinde
rilor miniere, reprezintă un alt pe
ricol potențial.

Geografia trebuie să tindă, deci, 
»<i aducă o mai directă, mai activă 
contribuție ca factor de echilibra
re a naturii. Sperăm că recentul Se
minar național de geografie „Resurse, 
om, natură șl dezvoltarea societății 
moderne", organizat de Universitatea 
din București, a marcat pași către 
realizarea acestui deziderat, țlnind 
seama de conținutul comunicărilor și 
discuțiilor din cadrul celor două mari 
teme : Rolul geografiei in valorifica
rea resurselor naturale (organizarea 
noilor localități miniere, problema 
haldelor și a materialelor de desco- 
pertare, amenajarea Împrejurimi
lor lacurilor de acumulare, ali
mentarea cu apă a localităților din 
zone deficitare, inundații șl re
medii, defrișările etc.) șl Rapor
turile om-naturi și consecințe
le lor in transformarea peisajului 
geografic (analiza peisajului geogra
fic, transformarea naturii prin urba
nizare și industrializare, transformă
rile actuale ale peisajului rural etc.). 
Totodată, trebuie intensificate efortu
rile de popularizare a rezultatelor 
cercetării geografice și de impunere 
a punctului ei de vedere în rezol
varea diverselor problema ce-1 pre
supun aportul.

Pentru aprofundarea unor aseme
nea studii în țara noastră, mă ghi
dase la înființarea, pe lingă Facul
tatea de geologie-geografie a Uni
versității, a unei comisii permanent’ 
urmărind crearea unei „arhive- a 
problemei conservării mediului geo
grafic șl a unui laborator de profil, 
destinat, cercetării aspectelor practi
ce pe care le ridică corelația facto
rilor geografici cu cei degradanți 
(antropicl).

Este regretabil faptul că problema 
vitale ruin sint cele legate de echi
librul naturii, care constituie în pre
zent o orientare modernă a învă- 
țăniintului geografic mondial, nu fi
gurează încă în programele noastre 
școlare. Studiul geografiei fizice ge
nerale — redus acum la o singură ori 
pe săptămină — cit ți cel al geogra
fiei economice generale — care lip
sește cu totul — ar trebui să facă 
parte din cunoștințele de bază ale ab
solventului școlii de cultură generali. 
Consecințele unor astfel de omisi
uni se constată, deopotrivă, într-o 
anumită îndepărtare a omului de na
tură, pe care nu o cunoaște în sufi
cientă măsură și nu o înțelege sub 
multiplele și nuanțatele ei interac
țiuni reciproce, cit și în provocarea 
— nedeliberată, dar și deliberată 
uneori — a unor momente și zone 
de dezechilibru ce se pot conjuga 
periculos, Sînt fisuri care se cer 
grabnic acoperite — acțiune în care 
geografia se dovedește a fi un ele
ment indispensabil.

• Teatrul Mic : Primarul lunii șl 
Iubita sa — 18; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Rebelul — 19,30 ;
din str. Al. Sahia) : Cercul 
ții - 20.
• Teatrul Glulești (la Sala 
tulul) : Nunta lui Figaro —
• Teatrul evreiesc de stat i 
de căsătorie — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sală din 
Calea Victoriei) : Gullver tn țara 
păpușilor — 15; 17 ; Nocturn — 
21,30 ; (sala din str. Academiei) : 
Strop de Rouă — brotăcelul — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Caragiale... dar nu teatru 
— 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) ; La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) ; Sonatul lu
nii — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19.30.

Pala-
19,30.

Actul

Penuria fanteziei

•tridențe, ornamente
artificiale, orientată In
tr-un singur sens, cu o lo
gică care ii leagă firesc 
etapele și o face să evolue
ze fără sfîșieri spre o rea
lizare liberă Mai alea în 
condițiile de azi, cînd un 
șir de artiști ne-au obișnuit 
cu un punct de vedere ce

în timp ce evocă aspectele 
lumii sensibile, ea ne apare 
și ca un fenomen de epo
că, dar mai ales ca unul 
integrat școlii românești de 
pictură, o direcție a ei, ilus
trată fără întrerupere de la 
Carol Popp de Satmari 
pină la Ghiață. Numai că 
la Arnold această acțiune 
și forță a realității văzute 
se constituie intr-o normă

materia vizuală — artis
tul dovedește, pe o clavia
tură obișnuită, o elocință 
atit de strălucită incit de 
apar, ceea ce și sint de alt
fel, unica revelație posibilă 
a poeziei din realitate, or
donată de propria-i atitu
dine emoțională.

împrejurarea ne îndeam
nă să medităm la actuali
tatea unei arte lipsite de

neagă Însăși natura 
rit în favoarea unei 
rări intelectuale ori 
venției ingenioase.

Ancorat in certitudini, 
ascultind vocea vocației 
de-a lungul unei activități' 
care a coincis, pe plan uni
versal și național, unor tu
multuoase și extremiste ex
periențe divergente. Arnold 
• rămas devotat intenției

originare și pure a picturii
— înțelegerea și exprima
rea 
rit, 
Și. 
reu 
cui 
îmbinînd
sentimentul, acest pictor 
taciturn a creat, cu înaltă 
conștiință stilistică, o am
plă și liniștită cadență li
rică, într-o structură poetică 
neumilită de mode și de 
pasiuni confuze.

Coeziunea intimă a aces
tei creații e cuceritoare. 
Comunicarea directă, sin
ceritatea și claritatea mo
durilor figurative, necen
zurate de vreo inhibiție, 
instaurează o senzație de 
prospețime, de libertate 
spirituală într-o viziune ne
contaminată de mistificări. 
Trăsăturile omului — mo
destia, discreția, bunătatea
— de asemenea calitățile 
artistului — sensibilitatea, 
concentrarea asupra esen
țialului, preciziunea obser
vațiilor, consecvența și mă
iestria expresiei — conferă 
operei lui Arnold dreptul la 
prețuirea posterității. De a- 
oeea, retrospectiva aceasta 
are semnificația unui act de 
restituție și de demonstra
ție a acelui adevăr potrivit 
căruia desfășurarea proce
selor artistice nu se încheie 
cu limitele biologice 
unei generații.

lumii cu ajutorul vede
ai expresiei plastice, 
cu o receptivitate me- 
trează față de farme- 

aparițiilor naturale, 
cunoașterea și 

acest

Ca într-o „comedie a erorilor", 
de această dată reală, spectaco
lul revuistic prezentat la Bucu
rești de Teatrul „Fantasio" din 
Constanța se subintitula — pro
gramul de sală însuși ne avizea
ză asupra acestui fapt — „spec
tacol fără cap și (fără) coadă".,.

Probabil că la o primă vizio
nare nu ni s-au revelat întru 
totul ideile și intențiile autorilor, 
dar am înțeles că și-au dorit o 
desfășurare alertă, plină de vioi
ciune, ritm și mișcare. Să recu
noaștem că vitalitatea, ritmul, 
nu au lipsit ; însă impresia de 
nefinisare, de 
contrafăcut, de 
lipsă a finaliză
rii — măcar lo
gice, dacă nu ar
tistice — lăsată 
chiar oricărui 
spectator de ac
tuala producție 
a artiștilor con- 
stănțeni, a fost, 1 
in chip fatal, e- 
videntă. Modul 
în care autorii 
au rezolvat momentele „comice", 
ca și pe cele muzicale șl coregra
fice, atrage atenția asupra fap
tului că, de la un timp, funcțio
nalitatea de deconectant a ge
nului de estradă este uneori 
confundată cu facilul, cu vulga
ritatea, cu zonele de periferie 
ale culturii ; este o situație care, 
ameliorată în bună măsură în 
cazul teatrelor din Capitală 
(spectacolele „La Grădina Că
răbuș" prezentat de Teatrul 
„Constantin Tănase" și „De la 
Bach la Tom Jones" la Teatrul 
„Ion Vasilescu" de exemplu), se 
permanentizează încă în mod re
gretabil la unele teatre din țară, 
ale căror producții cantonează în 
limitele unui gust adesea îndo
ielnic.

Incontestabil că nu i se pot 
nega spectacolului „Nu aveți un 
cap în plus" unele virtuți. Cu
pletele comice, precum „CaDul 
cibernetic", „Minunea", „A.U.S.", 
piesele de muzică ușoară „Atîta 
doar" de Aurel Giroveanu și 
„Pescărușul" de Aurel Mano-

TURNEUL 
TEATRULUI 
DE REVISTĂ 

DIN CONSTANȚA

lache sau dansul „Hippy-capete 
de lemn" reprezintă puncte de 
reușită ce ne readuc în minte 
proverbul cu primăvara și cu o 
singură floare ; ele se detașează 
dintr-un context care abundă 
insă în înjghebări de o jenantă 
gratuitate, unele vecine cu tri
vialitatea, în evoluții coregrafice 
haotice și neconvingătoare, sus
ținute de un corp de dansatori 
nu o dată vizibil desincronizați 
ritmic. Latura sonoră — încăr
cată cu o prea mare cantitate de 
„muzică de serviciu" — este a- 
creditată de o formație instru

mentală inutil 
zgomotoasă, în 
schimb neacor
dată.

în ansamblu 
privit, gradul de 
realizare a spec
tacolului a apă
rut de nivelul u- 
nei repetiții mult 
anterioare celei 
generale. Ne în
trebăm — astfel 
stînd lucrurile 

— la ce bun cheltuiala de mun
că șl de energii, la ce bun irosi
rea de talent și dăruire a unor 
interpreți înzestrați, ca actorii 
Jean Constantin, Gelu Mano- 
lache, cintăreața Ilona Moțica ? 
(interpreți care ar putea fi pro
movați mai activ prin interme
diul Radioteleviziunii). în privin. 
ța celorlalți soliști de muzică u- 
șoară — Trio Do-Re-Mi, Doina 
Nedu, Dumitru ' Caramitru — 
sînt de formulat serioase rezer
ve, pornind de la însăși condiția 
vocală și mergînd spre ținuta 
•tilistic-muzicală și scenică...

Conștienți de dificultățile com
plexe ce le presupune montarea 
(și, firește, crearea) unui specta
col revuistic, ne afirmăm totuși 
convingerea că, în această pri
vință, la Teatrul „Fantasio" din 
Constanța se poate face mai 
mult, mai bine. în așa fel incit 
la „Fantasio" să nu mai lipseas
că fantezia și echilibrul.

Florian LUNGU
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Componentă funda
mentală a construcției 
socialiste, cultura are 
un rol covîrșitor în ri
dicarea condiției uma
ne Ja nivelul cerințe
lor societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Extinderea in ultimii 
ani a literaturii știin
țifice avînd ca obiect 
cultura — abordată fie 
din unghiul unor știin
țe particulare, fie din 
cel al filozofiei — este 
o probă asupra tere
nului din ce in ce mai 
mare pe care acest 
concept îl cucerește în 
contextul științelor so
ciale.

Acad. C. I. Gulian se 
situează pe linia unei 
statornice preocupări 
pentru fenomenul cul
turii pe care-1 anali
zează din mai multe 
perspective — de la 
determinările sale so
ciologice („Introduce
re în sociologia cultu
rii" — 1947) sau antro
pologice („Problemati
ca omului" — 1966), la 
aspecte și implicații 
istorice („Originile 11- 
manismului și ale cul
turii" — 1967, „Mit și 
cultură" — 1968), pină 
la o succintă, dar sub
stanțială expunere a 
problematicii multiple 
pe care o ridică isto
ria și teoria culturii, 
în lucrarea apărută zi
lele acestea în EDITU
RA POLITICA, sub ti
tlul „Istoria, omul și 
cultura".

Pornind de la ideea 
că fenomenul culturii 
nu poate fi înțeles de
cît pe baza unei expli
cații complexe și mul
tilaterale, cartea este o 
pledoarie pentru afir
marea, în spiritul con
cepției materialismului 
marxist, a unei „teorii 
istorice a culturii", 
care, prin dubla sar
cină ce i se atribuie — 
„cunoaștere și valoriza
re" — ar fi în măsură 
să cuprindă, să structu-

reze și să explice isto
ric originea și evoluția 
culturii universale. Au
torul face o delimitare 
netă de științele care 
utilizează 
concepte 
puse în discuție (istoria 
și teoria culturii) între 
limite extreme — ge
neralitatea (sfera filo
zofiei) și concretul 
(sfera istoriei, a socio
logiei) — și a căror 
contribuție o relevă ca 
„un stimulent". Pentru 
o teorie a culturii, 
care să tindă spre 
redarea tuturor ar
ticulațiilor, momen
telor și interacțiunilor 
care au loc atit în 
structura, cît și în e- 
voluția culturii, este 
nevoie de cantonarea 
puternică în marxism, 
singurul în măsură 
să explice în mod ști
ințific apariția și func
țiile diverselor culturi. 
Pe această bază 
se argumentează cu 
privire la complexita
tea istoriei culturii 
care are menirea să 
valorizeze, să decidă și 
să aleagă valorile spi
rituale reprezentative 
create de o societate 
sau un popor.

Relevind unele con
tribuții de preț ce s-au 
impus pe linia istoriei 
și teoriei culturii, car
tea dă totodată o re
plică unor tratări ab
stracte, speculative 
(Fichte, Spengler, To
ynbee) și aduce un 
plus de argumenta
ție în sprijinul de
monstrării caracteru
lui social-istoric al 
valorilor spirituale. 
Densitatea argumenta
ției sporește prin ac
centul ce se pune pe 
sensul uman al cultu
rii și istoriei sale. 
Pentru cuprinderea fe
nomenului culturii în 
totalitatea sa — arată 
autorul — teoria isto
rică a culturii trebuie 
să introducă veriga e-

sențială care se situea
ză între fenomenele 
eocial-istorice și crea
ția spirituală și anume 
„veriga umană". Teo
ria culturii trebuie... 
să arate că instituțiile, 
culturile, concepțiile și 
creațiile oamenilor de 
cultură încarnează a- 
numite valori, să des
cifreze funcția lor so
cială sau de clasă și 
simultan sensul lor în 
istoria universală a 
culturii. Determinismul 
istoric se conjugă cu 
rolul subiectivității ce 
se desfășoară pe coor
donatele necesității și 
libertății creatoare. 
Valorile, ca generaliza
re a raportului între 
social, uman și institu
țional, capătă sens nu
mai în contextul uman.

In capitolele de în
cheiere, acad. C. I. Gu
lian reia și îmbogățeș
te considerațiile pe 
marginea teoriei an
tropologice marxiste, 
expusă în eseul intitu
lat „Problematica o- 
mului", apărut în 1966, 
accentuînd asupra u- 
nității și interdepen
denței problematicii 
culturii cu cea a an
tropologiei.

„Istoria, omul și cul
tura" reprezintă o 
contribuție certă la e- 
lucidarea problematicii 
de mare actualitate pe 
care o ridică fenome
nul culturii. în di
mensiunile reduse ale 
cărții o seamă de idei 
importante nu sînt a- 
dîncite, iar unele abia 
schițate. Amintim, în
tre acestea, problema 
culturii naționale, pro
blematica omului con
temporan, sensul va
lorilor în socialism, te
me de primă importan
ță care-și așteaptă o 
tratare adîncită și mul
tilaterală în. culturolo- 
gie. și nu numai aci.

Adela BECLEANU 
IANCU

Asocierea unor noțiuni ca poezie 
și matematică ar putea părea, la 
prima vedere, o excentricitate, în
tr-adevăr, dacă arta e dominată de 
principiul unicității, al particula
rului și întâmplătorului, iar mate
matica de cel al generalului și ne
cesității, ce limbaj comun ar putea 
asigura un dialog fructuos între 
ele 1 Contradicția e însă numai d« 
suprafață și acest lucru a fost ilus
trat convingător în cazul studiului 
matematic al poeziei

Pe linia unei investigări riguroa
se a mijloacelor (lexicale) de care 
se folosește literatura (îndeosebi 
poezia) se înscrie și ultima carte 
a profesorului Solomon Marcus — 
Poetica matematică, apărută în 
EDITURA ACADEMIEI. Fără a con
stitui, cum s-a afirmat, „cea dinții 
încercare de a studia cu mijloace 
matematice limbajul poeziei" (ase
menea încercări debutînd încă in 
1910 cu cercetările de statistică a 
versului ale poetului Andrei Belyi 
și numărând în șirul foarte lung al 
precursorilor și doi savanți români 
de prestigiu (Plus Servien-Cocu- 
lescu și Mathyla Ghyka), lucrarea 
de față sintetizează totuși o operă 
de pionierat și anume prin specifi
cul instrumentului matematic utili
zat în modelarea limbajului poetic. 
Astfel, dacă celelalte încercări se 
bazau 
unor 
special 
formațională), 
încearcă aplicarea 

matematice

DE ARTĂ

VIOREL COSMA

„LEXICONUL 
MUZICIENILOR ROMANI ci

Se poate afirma cu deplină cer
titudine că Lexiconul muzicienilor 
români (compozitori și muzicologi) 
întocmit de Viorel Cosma — aceas
tă ultimă apariție a EDITURII MU
ZICALE a Uniunii Compozitorilor — 
răspunde unor necesități acute ale 
vieții noastre muzicale, necesități ce 
vizează în primul rind procesul de 
vehiculare a informației atît pe 
plan intern, dar mai ales într-un 
cadru mai larg, dată fiind expan
siunea fenomenului artistic ro
mânesc. Și, într-adevăr, într-o 
perioadă în care creațiile com
pozitorilor noștri se afirmă atît 
de viguros în concertul valori
lor universale contemporane — re
centa ediție a Festivalului „George 
Enescu", ca și numeroasele premii 
în concursurile internaționale de 
compoziție ne dovedesc acest lucru 
— actuala apariție, completată și 
mult lărgită, a lucrării lui Viorel 
Cosma, aduce un prețios sprijin ac
tului de cunoaștere a fenomenului 
muzical românesc sub aspect com
ponistic și muzicologic.

Este impresionantă, într-adevăr, 
documentația amplă realizată pe 
baza unei minuțioase cercetări a 
arhivelor și' bibliotecilor principa
lelor instituții muzicale» din țară, 
dat fiind că lexiconul prezintă fe
nomenul componistic românesc 
menționîndu-i pe primii creatori 
de muzică cultă din secolele prece
dente, încheind arcul evolutiv cu 
cei mal tineri reprezentanți ai șco
lii noastre de compoziție, cu crea
țiile lor cele mai recente. Lucrarea, 
utilă publicului sălilor noastre de 
concert și, în egală măsură, specia
liștilor, exegeților vieții noastre 
muzicale, are un profil bine indi
vidualizat ; autorul ei a urmărit cu 
consecvență acest lucru. Nu este cî- 
tuși de puțin vorba de un dicțio
nar în înțelesul general al termenu
lui, ci de un lexicon, un instrument 
de studiu, de cercetare, de docu
mentare, organizat riguros, instru
ment menit să ofere el însuși da
tele materiale concrete ale unui 
ulterior eventual proces de elabora
re, de exegeză, de inteiȚjretare. Ast
fel spațiul destinat fiecărui autor 
include o sumară fișă biografică a 
acestuia, inclusiv studiile, apoi lista 
completă a lucrărilor cu primele 
audiții sau aparițiile editoriale res
pective, enumerarea distincțiilor 
obținute tn țară și peste hotare și 
în completare — evident, atunci 
cind este cazul — o minuțioasă fișă 
bibliografică. Este important de 
menționat faptul că autorul lexico
nului nu se limitează în cadrul lu
crării sale la creatorii consacrați 
într-un anume gen de muzică sau 
în altul. Prezentarea acestora ne 
apare globală, indiferent dacă este 
vorba de personalități ce s-au de-

dicat genului muzicii simfonice, 
cameră, de operă, operetă sau 
nului muzicii ușoare, de estradă, de 
personalități ale muzicologiei sau 
de muzicieni folcloriști.

In plus, felul clar, riguros, în care 
este întocmit, permite o operativă 
mînuire a lexiconului și aceasta nu 
numai de către cercetătorul român 
ci și de către cel străin, atent avi
zat asupra rosturilor lucrării prin- 
tr-o prefață tradusă în mai multe 
limbi de circulație internațională. 
Intr-un cuvînt, lexiconul muzicie
nilor români întocmit de muzicolo
gul Viorel Cosma răspunde unor 
exigențe generale, exigențe în pri
mul rind lexicografice privind pro
cesul de cunoaștere a fenomenului 
nostru muzical.

de 
ge-

Dumitru AVAKIAN

' pe utilizarea 
probabiliste (în 
de estetică in- 

Solomon Marcus 
unor struc

turi matematice deterministe 
(ansambliste, algebrice, topologice). 
Cea mai mare parte a lucrării (șase 
capitole din șapte) este dedicată 
analizei sistematice a unor proble
me complexe ale limbajului, re- 
curgîndu-se Ia modelarea logică a 
unor aspecte fundamentale privind 
natura și funcționarea acestui lim
baj, precum și a „figurilor poetice" 
ce-1 caracterizează. Cîștigul unor 
asemenea studii, poate mai puțin 
evident în mod direct decit prin 
implicațiile lor ulterioare, permite 
dezvăluirea și descrierea riguroasă 
a unor rețele de structuri care stră
bat limbajul poetic și ne permit să 
sesizăm arhitectura ascunsă a poe
ziei, oeea ce poate oferi criticii li
terare și esteticii teoretice ocaz.ia 
unei mai mari obiectivități științi
fice. Modelul limbajului poetic pro
pus de Solomon Marcus își păstrea
ză valabilitatea doar atîta vreme cît 
nu e înțeles ca normă valorică ab
solută, ci numai ca descriere struc
turală a unor condiții necesare dar 
nu și suficiente ale poeticității unui 
text. Pentru că, dincolo de aspec
tele relaționale, formalizabile ale 
textului, rămine totdeauna un rest, 
inexprimabil logic, dar sesizabil a- 
foctiv, ce trasează acea limită între 
versificația corectă (în acord cu 
toate regulile modelului formalizat) 
și poezia autentică. Așadar, dacă 
procedeele modelării matematice nu 
pun automat la îndemîna celor cele 
mînuiesc „secretul" creației auten
tice, ele îi pot ajuta în schimb să ope
reze o delimitare mai riguroasă în 
cadrul unei opere, între ceea ce este 
creație și ceea ce nu este decît sim
plă tehnică rutinieră, imitare sau 
„accident formal". Acel „inefabil" 
al artei, datorat exclusiv talentului 
și inspirației, acel „plus" peste con
dițiile necesare, dar insuficiente ale 
poeticității, reprezintă una din limi
tele de netrecut înaintea căreia se 
oprește neputincioasă încercarea 
formalizării totale a procesului de 
creație artistică.

Orioe definiție, presupunînd In 
afară de referirea la un gen proxim 
și sesizarea unei diferențe specifice 
(între elementele aceleiași clase — 
în cazul nostru cea a limbajelor), 
autorul raportează structura limba
jului poetic nu la sine (la vreun 
element interior) — ceea ce ar ti

exclusiv 
elemente 

studiile

fost o eroare logică — ci la un alt 
tip de limbaj, cel științific, conside
rat a reprezenta „gradul zero" al 
limbajului, intrucît orice conotație 
(bineînțeles, în caz ideal) este ex
clusă, iar precizia, univocitatea sînt 
maxime. în raport cu acest nivel, 
limbajul poetic este caracterizat ca 
„o abatere". Solomon Marcus aduce 
și aici un punct de vedere nou, 
intrucît expresia poetică nu mai e 
raportată, ca pină acum, la limba
jul cotidian, uzual, care fiind mai 
divers și mai eterogen decit cel 
poetic, nu poate constitui un termen 
de referință adecvat.

Un alt capitol e dedicat metode
lor matematice de studiu al tea
trului. Se observă că varietatea ca- 
leidoscopică a situațiilor dramatice 
posibile implică necesitatea unei 
analize combinatorii a acestor si
tuații. Obiectivul acestor cercetări 
urmărește să discearnă marile 
„funcții" dramatice pe care se spri
jină dinamica teatrală și să stu
dieze combinațiile la care se supun 
aceste funcții. Se poate detecta 
astfel substratul proprietăților este
tice, atît de variate, pe care le pre
zintă aceste 
du-se modul 
se modifică 
Dramaturgul
cîștigat din cunoașterea acestei „al- 
gebre teatrale", ce ține de tehnica 
meseriei sale.

Prin amploarea gnalizelor între
prinse, și mai ales prin punctele de 
vedere noi pe care le propune, 
cartea lui Solomon Marcus aduce o 
contribuție remarcabilă la consti
tuirea și dezvoltarea poeticii mate
matice.

Pentru Dan Zamfirescu 
— autor, printre altele, 
al unui volum de „Studii 
de literatură română ve
che" și, în colaborare cu 
G. Mihăilă, al unei an
tologii dedicate începutu
rilor literaturii noastre — 
cercetarea trecutului 1»- 
toric și, în speță, a va
lorilor sale culturale re
prezintă un act învestit 
cu o finalitate directă în 
contemporaneitate. Și a- 
ceasta intrucît cunoaște
rea cît mai aprofundată 
a faptelor eroice și a as
pirațiilor spirituale ala 
strămoșilor „nu are sens 
decît în măsura în care 
nu ne leagă <le lespezile 
lor venerate, cî ne dă tă
ria ți încrederea de a fi 
oameni ai vremii noastre". 
De gceea, esențial și de
finitoriu pentru pilda vie 
pe care ne-o oferă gene
rațiile înaintașe de scri
itori și artiști este senti
mentul prezentului, „ca
pacitatea lor de a se siniti 
făcind una cu poporul, 
prelungindu-se în el ea o 
singură ființă și 
totodată virful prin 
țîșnește scinteia ce 
din adincurile 
colectiv".

Am ținut să subliniem 
cîteva dintre ideile 
care Dan Zamfirescu 
expune în paginile

fiin.-l 
care 
urcă 

geniului

PEDAGOGICĂ

Dr. DUMITRU MUSTER

„Verificarea progresului școlar

Așa cum o arată și 
titlul, lucrarea „Ve
rificarea progresului 
școlar prin teste doci- 
mologice", datorată lui 
dr. Dumitru Muster 
(EDITURA DIDACTI
CA ȘI PEDAGOGI
CĂ), își propune a 
fi o contribuție la mo
dernizarea examene
lor, problemă deo
sebit de actuală în 
contextul preocupări
lor de dezvoltare și 
perfecționare a școlii 
noastre de toate gra
dele. In scopul perfec
ționării examenelor, 
autorul propune discu
ției cadrelor didactice 
și a celor ce lucrează 
pe tărâmul școlii o 
nouă formulă — teste
le de cunoștințe (de
numite în cuprinsul 
cărții teste docimolo- 
gice). lncercînd să o-

fere un Îndrumător fn 
teoria și practica apli
cării ' acestora pentru 
măsurarea progresului 
elevilor la învățătură, 
ca și pentru verifica
rea mai obiectivă și 
realistă a cunoștințelor 
și deprinderilor unui 
candidat ce se prezin
tă la o examinare oa
recare. După un cu
vînt înainte, aparținind 
conf. univ. dr. George 
Văideanu, lucrarea se 
oprește asupra unor 
puncte de vedere con
temporane privind e- 
xamenele. In capitole
le următoare sînt pre
zentate pe larg aspec
te concrete ale exami
nării prin teste doci- 
mologice, explicîn- 
du-se metodologia e- 
laborării și aplicării 
lor, eficiența lor în 
comparație cu tezele

școlare și cu mediile 
trimestriale. In înche
iere, se menționează si 
unele transformări pe 
care le va produce în 
procesul de învățămînt 
introducerea acestei 
modalități de verifi
care a cunoștințelor.

Cartea abordează, 
desigur, o problemă 
relativ puțin dezbătută 
în literatura noastră 
de specialitate ; unele 
din opiniile exprimate 
în paginile ei sînt, de
sigur, discutabile. Lu
crarea retine însă a- 
tentia datorită străda
niei autorului de a 
contribui la preocupă
rile actuale de moder
nizare a instrumente
lor didactice din școa
la noastră.
Florîca DINULESCU

combinații, urmărin- 
în care se înlănțuie și 
situațiile dramatica, 
e primul ce are de

Victor MAȘEK

pe 
ie
cu 

care își deschide volumul 
programatic intitulat ,.A- 
titudini" — recent apă
rut in EDITURA EMt- 
NESCU — pentru că. din
colo de obiectivele diver
se pe care și le-au pro
pus în momentul apari
ției lor în presa cotidiană 
și de cultură, articolele 
reunite în acest volum 
sînt concepute dintr-o 
perspectivă unitară, po
trivit căreia împlinirile 
literaturii și artei prezenr 
tului nu pot fi atinse fără 
a continua filonul fertil 
al celor mai nobile tra
diții ale culturii poporului 
nostru, fără a da un răs
puns expresiv, asemenea 
predecesorilor, imperati
velor majore ale epocii. 
„Să-ți concepi destinul

ea misiune în slujba po
porului". „Din adîncul 
tradiției literaturii ro
mâne spre universalitate”, 
„Critica litei-ară-factor 
catalizator al climatului 
creator contemporan" sau 
„Dinamica spiritualității 
românești" slnt doar câ
teva dintre titlurile arti
colelor care privesc unele 
aspecte generale ale evo
luției din ultimii ani a 
poeziei, prozei, dramatur
giei, criticii și istoriei li
terare din unghiul înda
toririi fundamentale ce 
revine scriitorilor ca „pa
ralel cu cei ce zidesc o 
țară în beton și oțel, ei 
s-o zidească în gîiud și 
simțire".

Aceleași principii teo
retice le regăsim și in 
acea secvență a volumu
lui care este consacrată 
unor aspecte ale valorifi
cării moștenirii literare a 
Înaintașilor, proces com
plex înțeles nu numai ca 
un imperativ al științei 
actuale, ei și ca o mo
dalitate eficientă de for
mare a conștiinței omu
lui contemporan, „con
știent de trecutul pe care 
11 continuă 
în viitorul 
făurește".

Sigur că. 
adeseori la .. _____
interes imediat în planul 
teoretic sau al analizei 
curente a fenomenului li
terar, unele dintre pagi
nile reunite in acest vo
lum de „Atitudini" nu 
pot aspira la generalizări 
de durată. Ceea ce nu le 
diminuează însă Interesul, 
cu atât mai mult cu cît 
ele dovedesc o dată in 
plus cît de utilă poate fi 
prezența unor competenți 
cercetători ai trecutului 
literaturii noastre în dm- 
pul publicisticii de cul
tură, In abordarea proble
melor definitorii pentru 
dezvoltarea creației lite
rare contemporane. '

și încrezător 
pe care și-l

referindu-se 
probleme de

Sorin MOVILEANU

SI TIMPURI
Franz 

militant 
prestigiu, a cărui activi
tate se întinde pe o pe
rioadă de mai bine de o 
jumătate de veac, și-a 
strâns o parte din artico
lele și studiile scrise in 
anii din urmă în volu
mul „Menschen und Zel- 
ten" („Oameni și 
puri"), publicat, de 
TURA KRITERION.

în fruntea acestei 
legeri, autorul a pus . 
bună dreptate două dintre 
eseurile sale programatic» 
și anume „Arta poetică a 
scriitorului contemporan" 
(1956) și „Soartă și 
tor" (1957). 
contribuit la vremea 
la consolidarea 
sănătoase pe care 
ridicat cele mai 
ficative realizări ale scri
sului de limbă germană 
de la noi. Departe de a 
rămine simple documente 
ale istoriei literare, cele 
două eseuri iși păstrează 
și astăzi actualitatea, mi
litând pentru Întărirea răs
punderii sociale a crea
torilor de frumos, subli
niind necesitatea ca arte 
lor să fia ancorată in 
realitate, ca ei să știe că 
„tonul lor are rezonanță 
dacă se acordă cu diapa
zonul epocii".

O parte însemnată a 
cărții lui Franz Liebhard 
este dedicată evocării do
cumentate a unor creatori 
bănățeni de limbă ger
mană, asupra cărora s-a 
așternut pe nedrept vă
lul uitării ; printre el s» 
numără Paul Moussong, 
ale cărui versuri avîn- 
tate se caracterizează prin 
accente protestatare, J. C. 
Lechenmayer, neînfrica
tul editor, începînd din 
1876, al revistei satirice 
„Die Posaune" (Trâmbi
ța) și Franz Xaver Kap- 
pus, căruia Rilke i-a a- 
dresat. cunoscutele sate 
„Scrisori către un tânăr 
poet".

vii-
Acestea a:i 

_ ]or 
temeliei 

s-au 
«emili-

Eseurile reunite sub ti
tlurile : „Persecutați *i  
rebeli", „Mărturii de pia
tră și mărturii pictate*  șl 
„Din vechi anale teatrale" 
alcătuiesc o adevărată 
cronică regională, evident 
de ținută literară. 
«Flautul fermecat» de 
Timișoara la Sibiu”, 
pildă, ii oferă autorului 
posibilitatea de a reînvia 
în mod concludent viața 
intelectuală și artistică a 
Banatului la sfîrșitul seco
lului al XVHI-lea, de
scriind totodată fazele re
ceptării unor valori nepie
ritoare din cultura univer
sală in țările române, pen
tru ca „Marea arie a lui 
Traian Grozăvescu”, eseul 
cu care se Încheie volu
mul, să-l prilejuiască adu
cerea unor date noi des
pre viața șl succesele du- 
taratului lugojean.

Tn ciuda perioadei re
lativ îndelungate pe par
cursul căreia s-au Înche
gat eseurile care alcă
tuiesc această primă cu
legere din studiile lui 
Franz Liebhard și in po
fida varietății subiectelor 
tratate, volumul se dove
dește unita in ansamblul 
său. Fapt care se explică 
pe de o parte prin matu
ritatea creatoare a auto
rului, care îmbină bogă
ția de informații, adesea 
inedite, cu o prezentare 
elevată, Întotdeauna bo
gată în asociații de idei 
și metafore ; pe de altă 
parte, cu excepția eseu- 
r i lor introduc t ive, ma 1 
toate studiile și articolele 
din acest volum privesc 
fațete diverse ale aceleiași 
problematici — viața cul
turală și spirituală a Ba
natului de ieri și de azi, 
reflectarea conviețuirii 
frățești a poporului ro
mân cu naționalității» 
conlocuitoare în general, 
eu cea germană in ape- 
cial.

Dr. Heinz STANESCU

ECONOMICĂ LITERARĂ

I. PUIU, V. IONESCU, A. VULCU

„Organizarea conducerii
întreprinderilor"

Se știe cită importanță acordă 
partidul și statul nostru perfecțio
nării formelor și metodelor de or
ganizare, conducere și planificare a 
economiei naționale, spre a asigura 
avîntul' continuu al forțelor de 
producție, dezvoltarea continuă 
a relațiilor socialiste. Unul din 
sensurile principale ale măsu
rilor ) luate în acest domeniu 
ii constituie îmbunătățirea con
ducerii activității productive in 
întreprinderi.

Lucrarea ..Organizarea conducerii 
întreprinderilor", de Ion Puiu, Vir
gil Ionescu și Aurel Vulcu, apărută 
in EDITURA ȘTIINȚIFICA, consti
tuie in acest sens o contribuție 
la sintetizarea cunoștințelor ac
tuale, a experienței țării noastre 
Și a celei dobîndite pe plan mondial 
în conducerea activității din această 
celulă de bază a industriei. Principa
lul obiectiv al cărții este să ofere 
specialiștilor angajați în munca de 
organizare științifică a întreprinde
rilor o lucrare de analiză și sinteză 
care să poată servi ca ghid la per
fecționarea structurilor de conduce
re. Din acest motiv, autorii au in
sistat atît asupra aspectelor teore
tice, cît și, cu precădere, asupra teh
nicii organizării activității de con
ducere a producției.

Trebuie spus că autorii nu se li
mitează la enunțarea principiilor 
moderne de organizare a conduce
rii, ci merg întotdeauna pină la a- 
plicarea lor în mod concret, arătând 
în același timp metodologia și cri
teriile de stabilire a soluțiilor opti
me în funcție de condițiile reale din 
întreprinderi. Alături de un bogat 
material documentar, în precizarea 
soluțiilor autorii au studiat realită
țile concrete de la fabrica de pielă
rie și încălțăminte „Flacăra roșie" 
și uzina „Danubiana" din București, 
fabrica „Clujana" din Cluj și de la 
diferite organizații economice din 
tară, accentuînd astfel caracterul 
practic, concret al lucrării.

Se face simțită totuși la unele ca
pitole o tendință de înfățișare sche
matică, simplistă a problemelor, a 
fenomenelor economice, cu un co- 
mentaiu sărac, arid uneori.

Cu toate acestea, lucrarea de față 
prezintă interes pentru cadrele 
tehnice și economice din fa
brici și uzine, din centrale și gru
puri de întreprinderi, însărcinate cu 
optimizarea cadrului organizatoric 
al unităților economice.

N. PANTILIE

//

RADU BOUREANU

PIRAMIDELE
FRIGULUI

Substanța și sensurile mai vechi 
ale poeziei lui Radu Boureanu. așa 
cum s-au alcătuit de-a lungul celor 
aproape patru decenii de neîntre
ruptă manifestare lirică, rămin și 
în volumul de fată. „Piramidele 
frigului", apărut în EDITURA CAR
TEA ROMANEASCA, în esență ace
leași. Poetul este, după cum se auto
definește în „Ars poetica", un „o- 
lar“. care „modelează pe roată văz
duhul, încondeiat cu frunze, cu al
bastru", care „piaptănă sălcii de 
lună", într-un cuvint, un romantic 
(numai într-o latură a creației) cu 
gestica largă, ispitit de geneze fabu
loase. evocator de largi panorame 
cromatice. Iată „profilul" unei hime
rice cetăți din „Amirnba": ..As zice, 
dacă aș fi singur pe lume / că e tiu 
estuar prin care alunecă, alearșă / 
O undă imaterială tie clopote / Lu
jer al căderilor noastre la tund / 
Apă vulgară neluminată de nuleri". 
Este evidentă capacitatea poetului 
de a sugera o atmosferă învăluită 
de aburii timpului. Multe din poezii 
au darul de a sugera mai pregnant, 
prin contrast „dorul" de concret, de 
lumea materială apropiată, de „pă- 
mintul care nu uită / pămîntul me
morie / purtirid în straturi succesive

//

Există un episod cu totul memo
rabil, încărcat de semnificații in ro
manul „Moartea lui Virgiliu", ca
podoperă a artei lui Hermann 
Broch : acela in care poetul muri
bund acceptă, aproape constrîns de 
insistențele orgoliosului Cezar, să-i 
lase spre păstrare „Eneida". Sipetul 
de care privirea încețoșată a poe
tului se desparte pentru totdeauna 
ascunde in el nu 
ritual al unei 
întregi existen
țe, dar și, de
cantată liric, 
chintesența vie
ții unui popor, 
imortalizată de 
forța geniului 
creator. Departe 
de a fi o înde
letnicire artis
tică oarecare, 
actul poetic a- 
pare aici in 
toată măreția sa, 
își revelă acea 
funcție primor
dială ce-1 face 
suveran între muze, hărăzit din
tru origini să fie expresia l’râ- 
mintărilor, cugetului și sensibilită
ții poporului prin limba căruia se 
întrupează. De la Homer la poe
ții antichității latine Horațiu, Vir
giliu, Ovidiu etc. și de la aceș
tia încoace creația marilor stihui-' 
tori ai umanității a fost întotdeauna 
permeabilă la freamătul cetății. Ei 
s-au afirmat astfel și ca niște mari 
conștiințe poetice ale timpului lor. 
O atestă la noi opera unui Emi- 
nescu. după cum, în cazul multi
secularei tradiții culturale a Italiei, 
de-a lungul epocilor, versurile lui 
Dante, Petrarca, Tasso etc stau, tot 
în acest sens, grăitoare mărturie.

în această glorioasă constelație a 
valorilor, „Cantonierul" lui Petrar
ca își păstrează peste veacuri, ne-

numai efortul spi-

dîminuată, strălucirea atît de intens 
polivalentă. In fața tabloului dra
matic al unei țări sfîșiată de sînge- 
roase lupte civile și de absurde ri
valități, în acea patetică „Canțonă 
către Italia" Petrarca dădea glas 
durerii și amărăciunii sale izvorâte 
dintr-o profundă vibrație patrioti
că. Sentimentul dragostei de țară, 
al încrederii în destinul ei consti
tuie, de altfel, una din coordonatele

prefigurat-o. Uneori însă, in tălmă
cirea sentimentului de dragoste ca 
și în reprezentarea ființei, iubite, el 
se dovedește chiar mai derchis. mai 
novator decit Dante a clrui cele
bră Beatrice — cum va observa 
Francesco De Sanctis — descindea 
încă „din simbol și din scolastică". 
Laura lui Petrarca nu mai este un 
concept abstract ci o ființă concre
tă. Cum va intui

/ ofrandele veacurilor / și pe eroic» 
Iui epidermă / imaginile unei lumi / 
care-și înaltă cetățile strălucitoare 
/ către onirica lună / spre virilul, 
vulcanicul soare" (Pămîntul pe care 
trăim). In același sens se poten
țează mai adine rostul transfigu
rării unor motive folclorice sau mi
tologice menite să exprime stări 
poetice fundamentale. Poezia „Pan", 
de exemplu, traduce într-o simbioză 
de folclor autohton și mitologie 
clasică setea de liniște și armonie.

Apelul frecvent la o tipologie do 
factură mitologică ar acredita im
presia că poetul clasicizează. In 
realitate multe din acestea au ca
racter de elemente figurative, arare
ori cu valoare simbolică, așa cum 
distingem in ..A doua anti-elegie". 
Reintegrând mitul în sensurile lui 
umane cele mai fericite, ca o cău
tare a nădejdei, poetul înalță un 
eint.ee împotriva durerii. De altfel, 
mi se pare că ciclul celor șapte anti- 
elegii sînt străbătute de aceeași 
patetică chemare la păstrarea ne
alterată a încrederii in mai bine, 
și ele exprimă convingător. într-un 
registru liric, adesea cutremurător, 
o conștiință artistică ee-și apropia 
marile întrebări ale existenței.

Tematica volumului de față este 
diversă, ceea ce pune în evidență 
similitudinea cu alte cărți ale 
poetului, consecventa cu sine însuși, 
cit și. în mod deosebit, noile spații 
lirice explorate. Spuneam că poetul 
rămine în laturi 
scrisului 
mantică. 
lum este 
Sistica și

UNIVERSALĂ PETRARCA
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esențiale ale liricii sale alături de 
poezia de dragoste, de exaltare a 
frumuseților naturii ori de melan
colica sa meditație asupra sensuri
lor vieții. Și chiar dacă gama aces
tor sentimente este etern umană, 
sunetul lirei sale, inflexiunile tim
brului, șlefuirea artizanală, armonia 
și echilibrul expresiei aduc o pro
nunțată notă de originalitate, de 
noutate în contextul spiritual al 
epocii ; al acelei epoci de răscruce 
cînd spiritualitatea cețos transcen
dentă a Evului Mediu își consuma 
intr-un tardiv crepuscul ultimele 
pîlpîiri și cînd, la un alt orizont se 
iveau zorii unei extraordinare Re
nașteri culturale pe care, alături de 
Dante, la un nivel contemplativ ce 
nu atingea, e drept, acuitatea, forța 
și adincimea acestuia, Petrarca a

același mare exe
get. cu poezia lui 
Petrarca 
„in sfîrșit 
mituri, din 
holuri, din 
s tracțiuni le 
logice și 
lastice și ne a- 
flăm în plină 
lumină, în tem
plul conștiin
ței omenești. De 
acum înainte ni
mic nu se mai 
interpune intre 
om și noi. Sfin
xul și-a dezve
lit chipul; omul 

a fost descoperit". Dacă adăugăm 
la acestea un accentuat și nuanțat 
sentiment al naturii, privită in va
rietatea, în splendoarea formelor și 
în impetuozitatea tumultului și rit
murilor ei, ca și viziunea unui uni
vers umanizat înțelegem mai bine lo
cul important pe care îl ocupă poe
zia lui Petrarca în lirica universală.

Versul său solicită pe lingă un fin 
simț al limbii și o adevărată voca
ție din partea traducătorului. In 
volumul „Rime" — apărut recent 
la EDITURA UNIVERS — cu un 
comprehensiv cuvînt introductiv de 
Alexandru Bălăci, Eta Boeriu face 
dovada acestor calități, după exce
lenta tălmăcire a operelor lui Dante 
și Boccacio, desăvîrșind astfel un 
întreit act de cultură.

Adrian ANGHELESCU

ieșim 
din 

sim- 
ab- 

teo- 
sco-

importante ale 
un liric de substanță ro- 
Nota aparte a acestui vo- 
dată însă nu atît de ima- 
eromatica bogată, de sesi

zabile calități picturale, 
liinditate și gravitate.

Radu Boureanu este 
caligraf al cuvîntului. 
pește eu dăruire metafore de o 
mare frumusețe. Acolo unde scrii
torul alcătuiește poezia într-o cro
matică distinsă, cu un acompania
ment migălos lucrat, se simte și 
unda secretă a existentei, fiorul lu
mii ce traversează poezia. Uneori, 
însă, metafora rară, versul sucu
lent nu reușesc să alcătuiască 
poezia. Numeroasele neologism» 
nefiind asimilate ideii fac din unele 
poezii creații prețioase, retorice.

Dar, în esența sa. volumul de 
poezii al lui Radu Boureanu poartă 
însemnele unei personalități artis
tice marcante, aflată în neistovită 
căutare a poeziei purtătoare a unei 
experiențe umane autentice.

Emil VASILESCU

cit de pro-
un virtuoz 
care risi—

Editura JUNIMEA
Georae Mărgărit : „VULTU
RII AMIEZII".
Aurel Leon : „UMBRE".
Horia Zilieru : „UMBRA 
PARADISULUI".

Editura ALBATROS
Virgil Teodorescu : „VÎRSTA 
CRETEI" (colecția „Cele mai 
frumoase poezii").
Agatha Grigorescu Baco- 
vio ; „VERSURI '.

eint.ee
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Peisajul Iugoslaviei, fasci
nant și contradictoriu, te 
surprinde prin policromia 
nuanțată la nesfîrșit, adu- 
nînd laolaltă verdele cîm- 
piilor cu albastrul mării, 
albul solitar al' munților de 
calcar cu sclipirea repede 
a rîurilor, năzuitoare către 
o matcă mai largă Parcă 
s-a jucat un uriaș cu culo
rile și le-a risipit generos 
peste trupul acestei țări.

Un acut sentiment al cu
lorii te învăluie și cînd te 
afli în Muzeul Național din 
Belgrad. Descoperi, aici, 
culorile Împrumutate de la 
natură și așezate pe chi
puri de cnezi și de lup
tători, r>e fața dramatică 
a mărilor și lacurilor ce în
cearcă să iasă din geome
tria pînzelor. Aici, In mu
zeu, culorile mi-au părut 
a se afla în așteptare, 
demne de statornicia lor ; 
culorile au devenit gînd, 
stare de spirit, cuvint șop
tit într-un cod mai expresiv 
și mai Încăpător.

Nu cred a fi aceasta o im
presie strict subiectivă. 
Poate și pentru că în pic
tura de inspirație istorică, 
atestînd faptele de eroism 
ale locuitorilor acestor pă- 
mînturi, culoarea așezată 
pe chipurile luptătorilor 
sugerează așteptarea răbdă
toare și dîrzenia nedisimu
lată. Acest grai viu al cu
lorii va fi ajuns la expri
mare prin personalizarea 
îndelungă a sensibilității în 
confruntarea cu timpurile.

Așteptarea — sugerată de 
culorile unor picturi — s-ar 
putea să se fi născut și 
din acea crîncenă încercare 
din 1521, cînd 160 de mii 
de ieniceri și spahii, avînd 
in fruntea lor pe însuși 
Soliman Magnificul, au în
cercuit cetatea Kalemeng- 
danului, asediind-o, sub a- 
menințarea dantescă a o 
sută de mii de torțe aprin
se și sub privirile nedume
rite a zece mii de cămile și 
elefanți, smulși din condi
ția lor naturală pentru a 
participa la un act de covlr- 
șitoare inumanitate, izvorît 
dintr-o vanitoasă sete de 
putere și dominație.

Am aflat în pînzele au
reolate de trecerea vremii, 
și mocnita durere la care, ca 
la un avertisment către 
conștiințe, îndeamnă Turnul 
de cranii (Țele Rule) de 
lingă Niș. înălțat acolo 
spre memoria vremurilor, 
din porunca demonică a lui 
Hurșid Pașa care a crezut 
că poate reduce la tăcere 
și supunere populația co
tropită zidind în pereții 
turnului capete de răscu- 
lați.

Și, Indiscutabil, această 
așteptare a culorilor — așa 
cum o exprimă și picturi 
mai recente — s-a născut și 
din credința teribilă a celor 
ce au luptat, ca partizani, 
împotriva pericolului fas
cist ce amenința 6ă împingă 
umanitatea în demență apo
caliptică.

E o așteptare sobră, te
nace. Din ea nu putea să 
nu se nască victoria, aceas
tă supremă victorie a dem
nității și libertății, făurită 
în secole de istorie, tra- 
versînd azi, materializată 
In fapte, conștiințele. Vic
toria care nu se putea re
fuza omului ce se înalță 
statuar, cu gesturi de zeu 
pămîntean, din marmura 
devenită ființă sub mina de 
geniu a Iui Mestrovici.

Sub semnul unui aseme
nea simbol, alcătuit din 
confruntarea literaturii de 
călătorie cu realitățile ce au 
inspirat-o, am străbătut la 
mijlocul acestui an me
leagurile iugoslave. Șl nu 
este greu să observi că în 
această țară cultul tradiții
lor se continuă firesc în
tr-un nou cult, acela al în
noirilor. Urmașii unor po
poare care și-au scris cu 
jertfe drumul către inde
pendență știu și să-șl cins
tească istoria trecută, dar și 
să o edifice pe cea prezentă 
— potrivit aspirațiilor lor, 
aflate azi, In condițiile so
cialiste, în situația de a se 
realiza pe deplin. Voi re
ține în însemnările de față 
cu deosebire cel de al doi
lea aspect.

La Institutul de planifi
care din Croația ml s-a

vorbit pe larg despre pre
ocupările intense privind 
întocmirea proiectului de 
plan pentru dezvoltarea e- 
conomică în prima jumă
tate a deceniului al optulea.

Ore de-a rîndul la Secre
tariatul pentru educație și 
cultură al aceleiași republici 
ml s-au înfățișat cu com
petență și rigoare noile 
căutări destinate planificării 
educației, neințelegîndu-se 
prin aceasta măsuri rigide 
ci o corelare mai suplă a 
cerințelor cu posibilitățile.

La uzina „Prvomaiskoe" 
din Zagreb, tineri ingineri 
și muncitori mi-au înfățișat 
realizările obținute în e- 
fortul de sincronizare cu 
cuceririle tehnico-științi- 
fice.

Despre aceleași preocu
pări mi s-a vorbit și în 
Belgrad la uzina „Raco- 
vica“, precum și la marele 
Combinat agroalimentar 
„Beograd" sau la Fabrica 
de tricotaje cu același 
nume.

lui vizitînd uzina „Prvo
maiskoe" din Zagreb — o 
uzină modernă, puternică, 
greu de anticipat de mo
destul atelier meșteșugă
resc, înființat în 1880, și 
chiar de faptul că, în 1935, 
a produs prima mașlnă-u- 
nealtă din Iugoslavia, cum 
preciza Anic Iosip, de pro
fesie psiholog industrial. 
Ritmul de lucru ? In pri
mul an, adică în 1935, patru 
mașini, iar înainte de con
flagrația mondială cifra re
cord de... 10 mașini. După 
naționalizare, uzina și-a 
mutat vechiul sediu, înăl- 
țîndu-se, undeva la mar
ginea Zagrebului, pe un 
spațiu vast, o nouă și mo
dernă construcție. Par- 
curgind aleile largi, pavate, 
privind clădirile înconju
rate de arbori și flori, dacă 
n-ai auzi „respirația de 
uriaș" specifică oricărei uni
tăți industriale, ți-ar fi greu 
să crezi că te afli în in
cinta uzinei care de la 150 
de muncitori, cîți avea îna-

plicații : în fața unei ma
șini cu programare auto
mată un tînăr nu cu mult 
peste 20 de ani, Spoljar 
Iosip, urmărea cu aparen
tă detașare cum mașina 
executa supusă lucrările... 
comandate. Aș fi fost în
dreptățit să-1 numesc pe 
tînăr „paznic la armonii". 
In discuția pe care am a- 
vut-o, el și-a definit însă 
mai exact natura muncii : 
„Este matematica cea care 
lucrează". O afirmație 
demnă de un muncitor cu 
o înaltă calificare.

Replica sa constituia, în
tr-un fel, o continuare fi
rească a concluziei întîlnită 
lntr-un reportaj despre 
uzină. Prezentindu-se auto
matizarea procesului de 
producție, posibilitățile teh
nice și umane care îngăduie 
Uzinei „Prvomaiskoe" să 
producă mașini-unelte uni
cate, veritabile bijuterii in
dustriale, in reportaj se 
scria, printre altele : „Cînd 
o uzină vinde mașini-unelte

TRADIȚII
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„ȚARA CULORILOR"
O diversitate de domenii, 

de preocupări, după cum 
se poate observa și numai 
din această succintă enu
merare. Scopul lor final 
este însă unul singur : 
perfecționarea continuă a 
vieții sociale, economice și 
spirituale, prin participarea 
nemijlocită a cetățenilor, 
prin stimularea inițiativei 
lor într-un cadru larg de
mocratic.

Eficienta inițiativei colec
tivelor de oameni ai mun
cii aveam să o constat nu 
o dată. Lacovic Vjekoslav, 
director de sector la Insti
tutul de planificare din 
Croația, mi-a prezentat, 
cum spuneam, modalitățile 
de elaborare a planului 
cincinal prin care se ilus
trează practic faptul că 
„fiecare colectiv de munci
tori este purtător al planifi
cării curente, dar și al pla
nificării producției lărgite", 
deci că „inițiativa colecti
velor, combinatelor și în
treprinderilor se manifestă 
într-un plan mult mai ge
neral, pe această platformă 
realizindu-se coordonatele 
dezvoltării economice". A- 
celași specialist demonstra 
că în procesul complex de 
elaborare a planului, de co
relare democratică a posi
bilităților și perspectivelor 
de dezvoltare a unităților 
economice cu cerințele e- 
xistente pe plan intern și 
extern, rolul organismelor 
de studiu și sinteză este din 
ce în ce mai important. Ști
ința producției devine tot 
mai mult o realitate indis
pensabilă a proceselor eco
nomice, iar concluziile și in
formațiile rezultate din a- 
nalize de specialitate sînt 
tot mai frecvent solicitate. 
Unul din multele exemple : 
numai institutul amintit 
colaborează cu peste o sută 
de comitete ale unor gru
pări de întreprinderi din 
Croația. Lucrători eminenți 
din economie, savanți de 
prestigiu și cercetători 
elaborează în permanență 
studii, materiale asupra di
verselor aspecte ale produc
ției, punîndu-le la înde- 
mîna întreprinderilor, con
tribuind astfel cu argu
mente științifice la perfec
ționarea vieții economice.

Aplicabilitatea practică a 
acestor deziderate teore
tice ale unei industrii și e- 
conomii moderne am pu
tut-o verifica la fața locu
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inte de război, a ajuns azi 
la 3 000 ; a uzinei care de 
la ..producția record" de 
10 mașini-unelte a ajuns să 
realizeze acum 60 la sută 
din întreaga producție a 
Iugoslaviei. în acest sector— 
adică 1 300 mașini-unelte 
clasice și 30 de unicate, pe 
bază de comenzi speciale ; 
a uzinei care, pe lingă satis
facerea unor cerințe inter
ne, ' exportă produse in 
Polonia, Canada. Ungaria, 
Uniunea Sovietică, Elveția, 
R.F. a Germanici și în nu
meroase alte țări. Cei ce 
m-au însoțit în 'vizita 
prin uzină mi-au vorbit cu 
justificată insistență și dis
cret orgoliu despre munca 
de documentare și concepție 
care a îngăduit ca, o dată 
cu asimilarea de noi pro
duse, să se dubleze și pro
ducția uzinei, fără ca nu
mărul muncitorilor să 
crească. Una din multele ex

clasice, ea vinde in fapt 
muncă fizică. Dacă vinde 
mașini-unelte speciale, uni
cate, ea vinde inteligență". 
Era din nou o afirmație 
exactă. Uzina de la mar
ginea Zagrebului vinde, din 
ce în ce mai mult, inteli
gență — materializată în 
mașini cu înalte performan
țe tehnice.

Deși excesiv rezumative, 
cele cîteva date și impre
sii despre uzina din Za
greb (cărora li s-ar putea 
adăuga altele, multe, de 
aici sau din alte locuri) 
sînt, cred, îndeajuns pen
tru a sugera permanenti- 
zarea în viața țării prietene 
a acelui cult al înnoirilor 
pe care le evocam la în
ceputul acestui reportaj ; 
cult ce nu poate fi con
ceput în afara inițiativei 
individuale și colective, a 
participării nemijlocite la 
elaborarea ideilor, proiec
telor și la înfăptuirea lor 
— două trepte obligatorii 
ale aceluiași proces. Proces 
ce este ușor identificabil nu 
numai in viața economică 
dar în întreaga viață so
cială sau culturală a acestei 
țări. Și totul producîndu-se 
fără ostentație. Oamenii

caută, gîndesc, propun solu
ții. Se duce, după cite 
mi-am putut da seama, un 
adevărat război împotriva 
închistării, imobilismului, 
rutinei. Noul are bilet de 
liberă trecere în viața pu
blică, în viața societății.

Despre toate acestea mi-a 
vorbit îndelung și Punisa 
Pavlovlc, secretarul Comi
siei pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din Re
publica Socialistă Serbia. El 
mi-a prezentat și citeva din 
aspectele concrete ale rela
țiilor culturale cu România, 
evidențiind, de pildă, legă
turile permanente între for
mații artistice ale orașului 
Vrșat și formații similare 
din Timișoara, turneele tea
trelor românești în Iugo
slavia, colaborarea In do
meniul etnografiei, în cer
cetarea monumentelor isto
rice etc. „Legăturile cultu
rale cu România sînt exce
lente, mi-a declarat Punisa 
Pavlovic. Aceasta ș> dato
rită faptului că, in primul 
rind. relațiile politice sînt 
excelente, asigurind astfel 
climatul necesar pentru ca 
și in domeniul cultural le
găturile să fie cit mai bune, 
spre folosul ambelor po
poare".

...Cu cuvinte de mulțu
mire și satisfacție privind 
bunele relații dintre țările 
și popoarele noastre am 
fost întîmpinat, de altfel, 
pretutindeni ; atît în nu
meroasele întrevederi cu 
personalități ale vieții pu
blice, cit și în discuții
le cu oameni simpli, cu- 
noscuți în sălile de spec
tacol, în tren, în uzinele 
vizitate. Nimic mai firesc : 
oamenii care-și manifestă 
drept o condiție generală 
de conduită cultul pentru 
tradiții vor afla întotdeau
na, înlăuntrul acestuia, un 
loc distinct pentru senti
mentul prieteniei, pentru 
respectarea și dezvoltarea 
mai departe a unor le
gături statornice de bună 
vecinătate, de colaborare 
trainică.

I-am văzut pe acești oa
meni la o paradă militară 
prilejuită de o aniversare 
deosebită a anului pe care-1 
străbatem. In primele rîn- 
duri ale demonstranților au 
trecut — purtînd, cei mai 
mulți, Însemnele anilor — 
cei care cu peste 25 de ani 
In urmă au scris pagini de 
eroism în lupta împotriva 
cotropitorilor fasciști. Pă
șeau cu demnitate, salutau 
omenește, firesc mulțimea. 
Iar mulțimea le adresa a- 
plauzele sale care izvorau 
dintr-o ușor definibilă co
muniune sufletească, din 
dragostea pe care o porți 
celor apropiați. Mulțimea 
își aplauda eroii, lșil a- 
plauda tradițiile eroice.

Hotărit lucru, pentru ase
menea oameni prietenia • 
un lucru sfînt. Și noi sîn- 
tem prieteni cu acești oa
meni.

Nicolaa DRAGOȘ

Orașul Split, una din mîndriile coastei dalmatice, Îngemănare semnificativă a arhitec
turii tradifionale cu geometria construcțiilor moderne

„Mașina de zdrobire morala" 
a temnicierilor lui Vorster

Era o dimineață de iunie a anului 
1969. Mă aflam la cursuri, la Uni
versitatea Witwatersrand din Johan
nesburg, cînd am fost anunțat că 
„cineva dorește să mă vadă" urgent. 
Era poliția. Duba ei m-a dus mai 
lntîi acasă .unde totul a fost scormo
nit și răsturnat. Apoi am pornit spre 
Pretoria. Deși pe drum mi s-a spus 
că familia va fi anunțată, nu s-a luat 
nici o măsură în acest sens. Noaptea 
tirziu, o prietenă îngrijorată de o 
asemenea dispariție subită, a luat le
gătura cu mama, care tocmai venise 
din Swaziland, locul nostru de baș
tină. M-au căutat în toiul nopții prin 
tot orașul, inclusiv la morgă. In pri
mele ore ale dimineții, poliția a anun
țat totuși arestarea mea în virtutea 
legiuirilor „antiteroriste". In schimb, 
mulți dintre africanii arestați în a- 
celași mod au dispărut fără urme.

Am fost dus la Compol — statul 
major al poliției din Pretoria. Am 
străbătut coridoare lungi și încăperi 
fără număr. Cu 
fiecare ușă ce se 
închidea în spa
tele meu, impre
sia că nu voi mal 
ieși de acolo nici
odată devenea tot 
mai accentuată, 
în sfîrșlt, ne-am 
oprit într-un bi
rou. Acolo, mă 
aștepta maiorul 
Swanepoel — un 
om scund, înde
sat, cu un git de 
taur și cu o față 
rumenă, umflată, 
cu miini care se agitau tot timpul 
Detectivii care mă însoțeau i-au vor
bit în limba afrikanns. Și-a Întors 
privirea spre mine și m-a asaltat 
cu un potop de întrebări în aceeași 
limbă. Cînd i-am spus că nu înțe
leg ce spune, m-a înjurat în lim
ba engleză și m-a transferat în
tr-o altă Încăpere, în care se aflau 
mai mulți polițiști. Aproximativ 
o jumătate de oră am stat cu spa
tele lipit de perete, încremenit, în 
timp ce ei strigau. Amenințări înspăi- 
mîntătoare se prăvăleau asupra mea. 
Unii au început să mă tragă de păr, 
alții mă izbeau de perete. Vedeam 
în ochii lor dorința de a mă intimida 
și a-mi provoca un șoc psihologic 
chiar de la început. Unul a adus o 
cărămidă pe care a așezat-o pe po
dea, obligindu-mă să mă urc pe ea. 
Mi s-a spus că voi sta așa pînă voi 
„spune tot". Cea mai mare parte din
tre polițiști au plecat, și — „pentru 
inceput" — am stat pe cărămidă vreo
3 ore. fără să cunosc măcar motivul 
arestării.

întoarcerea pe la opt seara a lui 
Swanepoel a dat semnalul unui in
terogatoriu care a durat zile în șir. 
Acesta, împreună cu un însoțitor al 
său, mă supravegheau cu strictețe. 
Deși mi s-a permis să cobor de pe 
cărămidă și chiar să iau loc pentru 
scurt timp pe un scaun, mi s-a inter
zis să dorm. Cei doi m-au interogat 
de la opt seara pînă la miezul nop
ții ; a urmat o nouă pereche de poli
țiști care au continuat interogatoriul 
de la miezul nopții pînă a doua zi la 
ora 4, iar o a treia pereche — de la
4 Ia 8 dimineața. Swanepoel și înso
țitorul lui s-au întors la 8 și întregul 
ciclu infernal de 12 ore a fost re
luat. în noaptea de luni mi s-au a- 
eordat șase ore de somn după care 
am fost trezit cu brutalitate și intero
gatoriul a continuat pînă miercuri la 
prînz, cînd am fost dus la închisoarea 
locală din Pretoria și întemnițat în
tr-o celulă.

Nu am rămas pentru mult timp 
acolo. Reîntors am întîlnit din nou 
fața congestionată a lui Swanepoel. 
Răspunsurile mele incoerente îi pro
vocau o mînie fără margini.

Deși născut tn Africa de Sud, am 
copilărit în Swaziland, un protecto
rat britanic din vecinătate. Ce e 
drept, am participat la demonstra
țiile de protest ale studenților îm
potriva apartheidului și‘— alb fiind 
— am încercat să mențin legături cu 
oameni clasificați a fi „de culoare", 
fapt care constituie pentru rasiștii 
africani o vină gravă. Am presupus 
in cele din urmă că tocmai aceste re
lații au fost cauza arestării mele, 
mai ales că mulți dintre africanii pe 
care i-am cunoscut au fost și ei în
chiși.

înțelegeam destule In limba afri- 
kaans ca să-mi dau seama că Swane
poel îi spunea mereu însoțitorului 
său că urmărește să mă „zdrobească". 
Și pînă la urmă m-a zdrobit, deși pe
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corpul meu nu se putea vedea nici 
o vinătaie. A folosit în acest scop 
toate cunoștințele sale în materie de 
tortură psihologică.

Interogatoriile au continuat, sufe
rința fizică și descurajarea au pus cu 
încetul stăpînire pe mine ; genunchii 
și gleznele îmi tremurau ; forma 
cărămizii folosită zi de zi s-a im
primat pe tălpile mele. Lumina gal
benă din cameră era de nesuportat, 
iar glasurile polițiștilor erau prin ele 
însele o tortură.

într-o zi, Swanepoel a apărut mal 
devreme ca deobicei. Era neașteptat

O MĂRTURIE ZGUDUITOARE 
A TRATAMENTULUI APLICAT 
DEȚINUȚILOR ÎN „ȚARA 

APARTHEIDULUI**

de calm. Ml-a îngăduit să șed și mi-a 
oferit o țigară. Credeam că a des
coperit greșeala comisă prin arestarea 
mea și că s-a hotărit să-mi redea li
bertatea. Nu aveam de unde să știu 
că mama îl anunțase pe ambasadorul 
Marii Britanii de cele întîmplate. A- 
cesta a telefonat imediat poliției, pen
tru a atrage atenția că aveam pașa
port britanic și că abia mă restabili
sem de pe urma unei hepatite infec- 
țioase. Așa incit am fost dus la un 
chirurg districtual care m-a exami
nat. I-am spus cît de rău mă sim
țeam după nopțile petrecute în pi
cioare, pe cărămidă. Nu l-a intere
sat. Mi-a răspuns că aceasta nu e 
treaba lui, și întoreîndu-se spre. Swa
nepoel i s-a adresat : „Nu are nimio 
— luați-1".

Am petrecut restul zilei — era în
tr-o sîmbătă — în picioare pe cără
midă. A doua zi, la 4 dimineața, a 
venit perechea următoare de poli
țiști. Ei mi-au dat voie să stau pe 
scaun, dar ori de cite ori ațipeam, 
mă loveau și strigau la mine.

Duminică seara Swanepoel îi spu
nea în afrikaans însoțitorului său : 
..Nu este încă zdrobit ; dar mîine 
dimineață, sau poate mîine seara, va 
fi“. în cursul acelei nopți mi s-a dat 
de înțeles că „interogarea" se va ter
mina luni dimineața și că voi fi dus 
la închisoare. Din cauza oboselii 
nervoase nu puteam ține ochii des
chiși. Eram Ia capătul puterilor.

Swanepoel s-a intors luni dimineața 
si era mai furios ca orieînd. Pretin
dea că descoperise noi fapte ce do
vedeau că fusesem amestecat In „ac
tivități ilegale". In aceeași seară am 
fost anunțat că prietena mea ar fi și 
ea arestată. Luni seara, simțul orien
tării în timp și spațiu îmi era dis
trus. Eram epuizat cu desăvîrșire, 
atît fizicește cît și sufletește. In după 
amiaza respectivă cînd s-a întors 
Swanepoel cu torentul lui obișnuit de 
brutalități am spus lucruri lipsite de 
sens. Eram — cum susținea el — 
„zdrobit". Subit însă el și-a schim
bat tonul adoptînd o atitudine mai

„înțelegătoare". A remarcat chiar că 
mîinile și picioarele îmi erau defor
mate de umflături. Mi-a dat citeva 
tablete galbene, asigurindu-mă că ele 
vor reduce umflăturile și mi-a îngă
duit să fac un duș și să îmbrac 
schimburile curate trimise de familie. 
Am avut parte de un somn de șase 
ore. Dar simțeam că mai ușor ii pu
team înfrunta pe Swanepoel cînd era 
brutal. Aveam un sentiment de vi
novăție că făcusem baie și dormisem, 
știind că asemenea lucruri erau in
terzise africanilor aflați în situații 
similare.

Cînd m-am trezit eram complet 
dezorientat și cu desăvîrșire vulne
rabil. Swanepoel a exploatat lucrul 
acesta. Fără a șovăi a făcut afir
mații false în ce privește relațiile 
mele cu anumiți oameni. în mod 
mecanic am fost de acord cu ele. 
Vag am început să-mi dau seama 
că Swanepoel „fabrica" o mărturie 
pe care eu urma s-o confirm pen

tru ca el să jus
tifice detențiunea 
mea. Cu un ultim 
efort m-am stră
duit să nu le fac 
jocul. Dar presiu
nile lor au conti
nuat încă o zi și 
jumătate.

Apoi am fost 
din nou întemni
țat la închisoarea 
locală din Preto
ria. Zile întregi 
am străbătut în 
lung și In lat ce

lula, mustrat de gindul că tn mo
mentele de tortură aș fi divulgat ceva 
ce trebuia să rămină neștiut de ei. 
Eram convins că tratatele de filozofia 
politică și alte cărți care fuseseră 
găsite în locuința mea In timpul per
cheziției, precum și apartenența mea 
la „Societatea drepturilor omului" 
care funcționa In cadrul universității, 
îmi vor adăuga ani grei de temniță. 

Deseori, în timpul detențiunii, pro
priile mele țipete mă deșteptau în 
timpul nopții. Nervii îmi erau în
cordați la maximum. A început să 
mă obsedeze ideea morții. Din In- 
tîmplare mi-a rămas un toc, care nu 
fusese confiscat în timpul perche
ziției ce mi se făcuse. Cu ajutorul 
lui am putut ține, folosind hîrtie de 
toaletă, un jurnal al celor trăite.

La două săptăminl după întemni
țare am fost dus la sediul poliției — 
Compol, unde mi s-a îngăduit »ă-l 
văd pe părinți. (Aveam rude bogate 
și influente la Johannesburg — fra
tele tatălui meu fusese primar al 
orașului. Și faptul că aveam același 
nume cu el a influențat tratamentul 
pe care l-am primit ir» ultima pe
rioadă).

Totuși părinții — șl In special 
mama — au dus o luptă ce poate fi 
numită eroică pentru a obține eli
berarea mea. în cele din urmă, la 53 
de zile după arestare, Swanepoel 
împreună cu un alt polițist mi-au 
adus la cunoștință că voi fi eliberat. 
Mi-au comunicat că a fost interzisă 
prezența mea în Africa de Sud și în 
Swaziland.

în acele zile aveam Insă o singură 
dorință : să scap din închisoare pen
tru a da publicității cele suferite de 
mine, ajutindu-i în felul acesta pe 
cei rămași în temnițele sud-africane. 
Părăsind teritoriul „țării apartheidu
lui" mă cutremuram la gindul că 
africanii deținuți in aceste închisori 
erau supuși unui tratament de-a 
dreptul barbar, incomparabil cu acela 
aplicat mie. Eu am scăpat cu viață. 
Ciți oare dintre cei care zac în acesta 
temnițe vor fi la fel de norocoși I

• DE PRETUTINDENI •

Ctțlva scufundători australieni se 
mistuie în undele albastre ale Pa
cificului. Înaintea lor se desfășoară 
superbă o ireală grădină subacvatică : 
prin transparența apei se deslușesc 
crenguțele purpurii, trandafirii și albe 
— ramificații ale arboretelor de co
rali clădite miraculos pe trunchiul de 
calcar al unui recif. Aici se află 
Marea barieră — cel mai întins recif 
coralier de pe glob, lung de peste 
2 300 km și lat de 30—370 km. Ea stă 
ca un scut viu, protector, în dreptul 
coastei de nord-est a Australiei, fe
rind-o de acțiunea de erodare exer
citată de fluxul oceanic.

Plăsmuită de natură de-a lungul a 
milioane de ani, Marea barieră de 
corali este cea mai bogată „rezerva
ție naturală" a Pacificului : animale 
de o inepuizabilă varietate, cohorte 
nesfîrșite de pești tropicali și-au ale» 
refugiul aici. Cu frumusețile ei de 
nedescris, Marea barieră este, în a- 
oelași timp, zona oceanică cu cel mai 
intens flux turistic de pe glob. Dar, 
din nefericire, ea este amenințată în 
prezent cu distrugerea. Cauza ? De 
cîțiva ani ea a devenit rezerva prefe
rată de hrană a stelelor de mare. Ele 
devorează polipii — minusculele fiin
țe ce alcătuiesc din trupurile lor cu 
schelet calcifiat splendida arhitectu
ră a recifelor.

Oamenli-broască s-au dus la o „în- 
tîlnire" cu acest inamic al Marii ba
riere. Plonjorii luaseră cu sine cuțite 
cu lame ascuțite. Cunoșteau bine re
ciful. Locul invadat pare un autentic 
cimitir marin. Ramuri de corali uciși 
sau muribunzi, desprinse de pe tul
pina de calcar, se lasă în adîncuri 
unde apa îi pulverizează cu încetul, 
în hăul deschis abia de se mai ivesc 
cîțiva peștișori pigmentați. Acel colț 
al grădinii de corali, cîndva mișu- 
nînd de mulțimea peștilor tropicali, 
se năruie și, o dată cu el, se mistuie 
o Întreagă lume marină. Plecarea 
peștilor Înseamnă dispariția mijloa
celor de existență a milioane de oa
meni. Pentru insularii Pacificului,

peștii din zona recifelor constituie 
principala sursă de hrană și proteine, 
precum și de venituri. Exodul pește
lui spre adîncuri îl face inaccesibil 
prinderii cu uneltele tradiționale. In 
mai puțin de trei ani, rezervații na
turale din cele mai productive — 
Tinian. Saipun și altele — s-au nă
ruit Catastrofa ee Întinde spre Ma-

exemplar poate devora Intr-o lună 
un metru pătrat de corali), ele au și 
distrus — în mai puțin de doi ani - 
250 km din Marea barieră. Guam, 
Mariane, Caroline, Fiji, Hawai — toa
te aceste insule cunosc rînd pe rînd 
ravagii pustiitoare. Peste 10 000 de 
insule de corali din Pacific, de care 
depinde existența a peste 2,5 milioa-

reacționează invers la senzațiile de 
frig și cald ; înghețata Ii arde gura, 
In timp ce supa fierbinte li pare 
rece...

Pentru lichidarea stelelor de mare 
se folosesc toate mijloacele posibile. 
După nereușita decimării cu cuțitele, 
guvernul australian a întreprins vara 
aceasta o nouă Încercare. El a ape-

“f „SALVAȚI MAREA 
BARIERĂ DE CORALI!"
• 10 000 DE INSULE SUB AMENINȚAREA „COROANELOR DE SPINI" • OAMENII*  

BROASCA IN LUPTA CU FLAGELUL • CRUSTACEELE SALVATOARE

layezia, insulele Midway și alte re
giuni.

înfruntarea dintre oamenii-broaecă 
și stelele de mare (denumite și „co
roane de spini") este cu adevărat dra
matică. Plonjorii sînt minați de un 
singur gînd : nimicirea dușmanului. 
Cuțitele brăzdează adine în trupul 
acestuia, îi retează brațele ghimpate. 
Dar lupta se dovedește inegală. Căci 
acțiunea oamenilor, în loc să pună 
capăt invaziei, n-a făcut decît să pro
voace o înmulțire și mai rapidă a 
stelelor de mare.

Viețuitoare hulpave (un singur

ne de oameni, sint amenințate de 
flagel.

Asupra continentului australian pri
mejdia continuă să planeze implaca
bilă. Apariția în număr nemaiintilnit 
a „coroanelor de spini" are numeroa
se consecințe nefaste. Substanța otră
vitoare pe care o secretă infectează 
algele cu care se hrănesc peștii și a- 
junge pe această cale în organismul 
omului. Ea declanșează o maladie cu 
efecte ciudate : omul atins de ea sim
te înțepături în git și în gură, sen
zații de slăbiciune, dureri musculare, 
capătă dizenterie. Adesea bolnavul

lat la toți cel peste o mie de plon- 
jori de pe continent, care au renun
țat la concedii pentru a participa la 
bătălia de apărare a continentu
lui. înarmați de astă dată cu si
ringi încărcate cu formalină, scafan
drii au pornit Intr-o nouă misiune de 
luptă. într-o oră de muncă fiecare 
plonjor a putut injecta mortal pînă 
la o sută de stele de mare. S-a cal
culat însă că, dacă un singur individ 
s-a putut sustrage formalinei, el va 
da naștere la un milion de larve, 
anulînd astfel munca de o vară a 
zeci de oameni. Deci șl acest proce-

deu s-a dovedit ineficient S-a în
cercat dislocarea unei mari suprafețe 
de corali afectată de acest proces de 
decimare și instalarea de bariere 
electrice submarine ; dar nici acestea 
n-au putut opri răspîndirea flagelu
lui. Neounoscind îndeaproape această 
viețuitoare, știința ignoră pină astăzi 
cauzele care au provocat înmulțirea 
ei nemăsurată, precum și mijloacele 
de a o combate. Unii explică feno
menul prin distrugerea de către om 
a echilibrului ecologic în aglomeră
rile biologice din recifele de corali. 
Dragajele, dinamitarea, imprăștierea 
de substanțe în scopul depoluării au 
provocat dispariția inamicilor natu
rali ai stelei de mare, care a început 
să se reproducă fără opreliști. Mulți 
consideră insă că totul se datoreȘte 
experiențelor nucleare practicate in 
Pacific, țâre au provocat modificări 
esențiale în ciclul vital al „coroanei 
de spini".

Nimeni nu știe dacă și In cît timp 
•e vor putea reconstrui lanțurile de 
corali distruse. Unii, mai optimiști, 
apreciază că recifele s-ar putea reface 
tn decursul... unui secol, pesimiștii 
cred că ele nu-și vor mai reveni nici
odată și că ar putea dispărea complet 
In maximum un veac.

De curînd, doi cercetători vest-ger- 
mani au făcut o descoperire care 
pare să fie salvatoare pentru Marea 
barieră. Studiind in acvariu compor
tamentul crevetei Arlechin, au con
statat că ea se hrănește in exclusi
vitate cu stele de mare. Din îndepăr
tata Australie au fost aduse cîteva 
exemplare de „coroane de spini", 
care au fost devorate de îndată de 
acest crustaceu. Specialiștii consi
deră că respectivul crustaceu va pu
tea fi înmulțit in vaste rezervații și 
apoi trimis să înfrunte redutabilul 
său dușman. Operațiunea împotriva 
stelei de mare a fost reluată astfel 
cu o nouă energie, redind speranțe 
de salvare a Marii bariere de corali 
a Australiei.

Gabriela BONDOC

TUNUL CU APA

Un „tun cu apă*  care poate dis
truge betonul ori săpa tunele în 
stîncă este în curs de experimen
tare In S.U.A. Acest dispozitiv este 
oompus dintr-un piston ce se de
plasează intr-un cilindru cu pereți 
toarte rezistenți. De o parte a pisto
nului, se află un motor cu explo
zie ; de cealaltă parte, cilindrul 
este umplut cu apă. posedind o des
chizătură foarte mică. Atunci cînd 
amestecul exploziv introdus în pri
ma parte a cilindrului este detonat, 
gazele arse se Împrăștie și împing 
pistonul, care ejectează apa. 
Expulzat cu o violență extremă, je
tul dispune timp de o fracțiune de 
secundă de o forță uimitoare, putând 
perfora o placă de blindaj de 12 
mm grosime. Sistemul descris mai 
sus a fost perfecționat și un dispo
zitiv mai mare bazat pe acest prin
cipiu este in curs de construcție. 
Este posibil — afirmă specialiștii — 
ca „tunul cu apă" să concureze cu 
succes mașinile d« perforat actuale.

MONUMENTE MINIERE
în peste 40 de localități din voie

vodatul Kielce (Polonia) se găsesc 
adevărate monumente ale industriei 
miniere. între acestea, mina preisto
rică de la Krzemionka Opatowska 
este cea mai veche și mai intere
santă. Aici, galeriile și-au conser
vat aspectul pe care l-au avut acum 
3—4 milenii, constituind un monu
ment unic pe glob al industriei mi
niere.

INTR-UN FIORD 
NORVEGIAN

Pe fundul celei mai înguste părți 
a fiordului Oslo zace, scufundat 
încă din 1940, crucișătorul german 
„Bltlcher", care conține 1 800 tone 
motorină In stare de descompu
nere. Autoritățile norvegiene sînt 
îngrijorate, întrucât la un moment 
dat. datorită eroziunii provocate de 
apa sărată, învelișul crucișătorului 
va începe să se fisureze, lăsînd mo
torina să invadeze locurile.

Cu trei decenii tn urmă, crucișă
torul participase la atacul Germa
niei naziste împotriva Norvegiei. 
Acum, garnizoana din cetatea insu
lară Oskarborg, care a scufundat 
odinioară nava „Blilcher", are mi
siunea de a da alarma și a iniția

primele măsuri preventive In mo
mentul apariției petelor de motori
nă pe suprafața apei.

INAMICUL CAFELEI
Una din marile bogății ale Brazi

liei. plantațiile de arbori de cafea, 
este amenințată cu distrugerea. Ina
micul ? „Rugina cafelei" (Hemelea 
vastatri — pe numele ei științific), 
care a distrus complet acum un se
col plantațiile Ceylonului. Cea din
tâi apariție a agentului distrugător 
pe continentul sud-american a fost 
semnalată la începutul acestui an 
in statul Bahia unde afectase 45 000 
mile pătrate, adică aproape 10 la 
sută din întreaga suprafață planta
tă cu arbori de cafea a Braziliei. 
Soluțiile găsite pînă acum : crearea 
unei „zone tampon" în suprafață de 
500 mile lungime și 40 lățime care 
va fi „trecută" prin foc ; de ase
menea, toate plantațiile contamina
te vor fi distruse. Ca urmare a a- 
oestui flagel se așteaptă ca viitoarea 
recoltă de cafea braziliană să fie 
de numai 12,5 milioane de saci, res
pectiv jumătate din cea obișnuită.

în orașul Gorki, din Uniunea So
vietică, a intrat în probe tehnolo
gice această navă cu pernă de 
aer. Ea poartă numele „Sormovici”, 
după uzina-mamă „Krasnoe Sor
movo'. Nava dispune de 50 de 
locuri și poate desfășura o viteză 
de 100-—120 kilometri pe oră. Ea 
este destinată transportului fluvial.
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PRIMIRE
LA CONSILIUL DE STAT

Vineri după-amiază, vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș, a primit pe Pierre Gre
goire, președintele Camerei deputați- 
lor din Luxemburg, care se află în 
țara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale.

*
Președintele Camerei deputaților 

din Luxemburg, Pierre Gregoire, a 
vizitat vineri dimineața Institutul 
politehnic București.

Cu acest prilej, oaspetele a avut o 
întrevedere cu prof. dr. docent Geor
ge Bărănescu, membru corespondent 
al Academiei, rectorul institutului, cu 
care a discutat probleme legate de 
conținutul și organizarea învățămîn- 
tului politehnic din țara noastră. în 
continuare au fost vizitate amfiteatre, 
laboratoare, cabinete de lucru ale 
corpului profesoral, precum și că
mine studențești din cartierele Gro- 
zăvești-Regie.

Adunare festivă consacrată 
aniversării unui sfert de veac 

de la înființarea O.N.U.
Asociația pentru Națiunile Unite 

din România și Asociația de Drept 
Internațional și Relații Internațio
nale — A.D.I.R.I. — au organizat, vi
neri la prînz, o adunare festivă con
sacrată aniversării unui sfert de veac 
de la înființarea O.N.U.

Au participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, personalități ale vie
ții cultural-științifice, membri ai 
A.D.I.R.I., ziariști.

Manifestarea a fost deschisă de 
prof. dr. docent Ion Ceterchi, vice
președinte al Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

Directorul Centrului de Informare 
al O.N.U. la București, Sayed Ab
bas Chedid, a adresat adunării un

Turneul orchestrei simfonice a Filarmonicii
slovace din Bratislava

Orchestra simfonică a Filarmoni
cii slovace din Bratislava, care în
treprinde un turneu în țara noastră, 
a susținut vineri seara, la Ateneul 
Român, primul său concert.

Sub bagheta dirijorului Ladislav 
Slovak, orchestra a ipterpretaț lu
crarea „Omagiu lui Beethoven" de 
Jan Cikker, Concertul pentru orgă și 
orchestră în sol minor op. 4 nr. 1 de 
Haendel, Simfonia a IlI-a, concer
tantă, pentru orgă și orchestră de 
Bach, „Taras Bulba" — rapsodie pen
tru orchestră de Janaoek și „Romeo 
și Julieta" (fragmente din suite) de 
Prokofiev. Solistul serii a fost orga- 
nistul Ferdinand Klinda.

La spectacol au asistat Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, mem
bri ai conducerii C.S.C.A., Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I R.R.C.S., 
muzicieni, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Miroslav Sulek, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La amiază, ambasadorul R.S. Ceho

INDUSTRIA MINIERĂ
(Urmare din pag. I) 

rea necorespunzătoare a muncitorilor 
existenți. Și această explicație este, 
de asemenea, valabilă pentru ambele 
întreprinderi.

Rep. : Conducerile unităților, mi
nisterul au examinat, firește, posibi
litățile de lichidare a rămînerilor in 
urmă și de realizare a planului anual 
de producție — atit pe ansamblul 
ramurii, cit și pe fiecare întreprin
dere și la toate sortimentele ?

Ing. I. Lăzărescu : Mă folosesc de 
acest prilej pentru a da asigurări că 
minerii vor îndeplini integral sarci
nile de plan ce le revin în acest an. 
Conducerea ministerului, împreună 
cu birourile executive ale centrale
lor și combinatelor in care nu s-a rea
lizat întocmai planul sortimental sau 
există întreprinderi care nu au atins 
nivelul de producție prevăzut, au a- 
nalizat fiecare caz in parte, luîndu-se 
operativ măsurile care se impuneau. 
Asemenea analize au fost inițiate în 
ultimul timp la Centrala cărbunelui 
din Petroșani și la cea din Ploiești, 
în urma măsurilor luate, la întreprin
derile miniere din Cîmpulung și Țe- 
bea s-a asigurat o bună parte din 
forța de muncă necesară. în ambele 
unități, însă, decisive sint eforturile 
care se fac pentru intensificarea ex
ploatării minereurilor prin utilizarea 
abatajelor frontale, procedeu care 
permite mecanizarea în ritm rapid a 
lucrărilor.

Trebuie, totodată, reținut că pentru 
a 6e realiza planul de producție în 
condiții optime e absolut necesar să 
fim mai intens sprijiniți de către 
beneficiarii noștri. Ne referim la fap
tul că ei au îndatorirea de a respecta 
întocmai obligațiile asumate prin con
tracte — și anume, de a prelua rit
mic producția, în special de lig
nit. Nu mai departe decît în ziua de 
19 octombrie a.c., în întreprinderile 
și exploatările miniere, stocul de căr
bune depășise 240 000 de tone, de 
trei ori mai mult decît stocul nor
mat. Am ajuns aici tocmai fiindcă 
unii dintre beneficiarii noștri nu au 
preluat la timp cantitățile de căr
bune contractate. Lucrurile sînt agra
vate și de neajunsurile pe care le 
întîmpinăm în asigurarea vagoanelor 
necesare, pe care Ministerul Trans
porturilor nu ni le pune Ia dispozi
ție ritmic și în numărul prevăzut in 
programele de transport.

în esență, pentru realizarea planu
lui de producție în industria mi
nieră, alături de eforturile deosebite 
ale colectivelor de mineri, sînt im
perios necesare o mai mare solicitu
dine, o mai bună colaborare cu be

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, și Mircea Re- 
breanu, deputat în M.A.N.

(Agerpres)
★

Președintele Camerei deputaților 
din Luxemburg, Pierre Gregoire, a 
avut, vineri la amiază, o întrevedere 
cu George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate probleme privind rela
țiile româno-luxemburgheze.

★
în aceeași zi. președintele Marii 

Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit un dineu în onoarea președin
telui Camerei deputaților din Luxem
burg, Pierre Gregoire.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

(Agerpres)

cuvînt de salut, subliniind participa
rea constructivă a României la acti
vitatea înaltului for internațional, în 
vederea înfăptuirii idealurilor de 
pace, cooperare și progres ale lumii 
contemporane.

în continuare, Nicolae Fotlno, di
rector științific al A.D.I.R.I., a făcut 
un larg expozeu asupra prezenței 
României la O.N.U., iar prof. dr. 
Traian lonașcu, președinte al 
A.D.I.R.I. și al Asociației pentru Na
țiunile Unite din țara noastră, a vor
bit despre „Principiile fundamentale 
ale dreptului internațional și contri
buția O.N.U. în dezvoltarea și preci
zarea conținutului lor“.

(Agerpres)

slovace, Miroslăv Sulek, a oferit un 
cocteil cu prilejul turneului întreprins 
în România de orchestra simfonică a 
Filarmonicii slovace din Bratislava.

Au participat Ion Brad, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Costache 
Antoniu, președintele Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, alți oameni de artă 
și cultură, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ziariști, pre
cum și membri ai corpului diplomatic.

★
în aceeași zi, membrii conducerii 

orchestrei simfonice a Filarmonici’ 
slovace din Bratislava s-au întîlnit. 
la Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, cu re
prezentanți ai conducerii A.T.M. și ai 
vieții muzical-artistice din Capitală 
cu reprezentanți ai presei centrale și 
de specialitate.

Oaspeții au răspuns numeroaselor 
întrebări privind activitatea muzica 
lă din țara prietenă, activitatea Fi
larmonicii din Bratislava și în legă
tură cu turneul pe care il întreprind 
In România.

(Agerpres)

neficiarii și cu „cărăușii" produse
lor noastre.

Rep. : Au trecut două decade din 
luna octombrie. Totuși, la cărbune a 
apărut o nerealizare de producție de 
aproape 17 400 tone, iar la minereu 
de fier — de circa 400 tone. Cum se 
explică, aceste restanțe — privite, mai 
ales, in contextul măsurilor la care 
v-ați referit mai inainte 7

Ing. I. Lăzărescu : Cauza principală 
a acestor rămîneri în urmă constă in 
neritmicitatea producției în cadrul 
unor întreprinderi miniere. • Nu este 
însă o anomalie gravă — la cărbune 
restanța din aceste 20 de zile este 
echivalentă cu circa 10 la sută din 
producția zilnică a întregului sec
tor — dar aceasta nu înseamnă că 
am stat cu „miinile în sin". Inter
vențiile energice din ultimele zile 
garantează că planul de producție pe 
această lună va fi nu numai îndepli
nit, ci și depășit.

Rep. : Ca o reflectare fidelă a ac
tivității productive, rezultatele finan
ciare obținute de la începutul anu
lui curent sînt caracterizate de ace
lași „bun in ansamblu" și, respectiv, 
„parțial necorespunzător in detaliu". 
Concret, planul de beneficii pe opt 
luni din 1970 a fost depășit cu 55 
milioane lei. Totuși, din cele 14 
întreprinderi din cadrul ramurii, pla
nificate cu pierderi, 9 au depășit de
ficitele prevăzute — in total, 'cu 25 
milioane lei. Vă rugăm să ne înfă
țișați in citeva cuvinte ce a generat 
pierderile peste plan și să precizați 
daci ele pot fi recuperate pină la 
sfirșitul acestui an.

Ing. 1. Lăzărescu : întreprinderile 
miniere din Anina, Țebea și Comă- 
nești, combinatele miniere din Bălan 
și Baia Mare au înregistrat volumul 
cel mai ridicat de pierderi suplimen
tare. La I.M. Țebea — cred că nu mai 
e nevoie să spun — neîndeplinindu-se 
planul de producție, nu s-a putut 
realiza nici prețul de cost prevăzut. 
Cît privește celelalte unități miniere 
aflate în aceeași situație financiară 
nefavorabilă, aici au influențat nega
tiv fie schimbările intervenite în 
structura producției-marfă vîndute 
și încasate — extrăgîndu-se și livrîn- 
du-se produse cu o rentabilitate mai 
dezavantajoasă — fie apariția u- 
nor efilări (subțieri și sărăciri) nepre
văzute ale straturilor de minereu.

Aplicarea riguroasă a programelor 
de recuperare a acestor pierderi ne
scontate — în care s-au stabilit mă
suri privind deschiderea de noi fron
turi, reducerea consumurilor specifi
ce la unele materiale de masă, dimi
nuarea manoperei specifice prin 
sporirea productivității muncii — 
ne dă certitudinea nu numai că

Cronica zilei
Răspunzînd la telegrama de feli

citare adresată cu ocazia Zilei na
ționale a Republicii Malgașe, de că
tre ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul de stat al 
afacerilor externe al R. Malgașe a 
mulțumit călduros pentru felicitările 
și urările adresate.

★
Vineri a părăsit definitiv țara noas

tră baronul Carl Rape, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Sue
diei în Republica Socialistă România.

★
Vineri după-amiază a plecat spre 

Iran o delegație de specialiști în agri
cultură, condusă de Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii și silvi
culturii, care, la invitația ministrului 
reformei agrare și al cooperativelor 
sătești, S. E. Valian, va face o vizită 
în această țară. La plecare, pe aero
portul Otopeni, erau prezenți ad- 
juncți ai ministrului, precum și Sol- 
tan H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

★
în Capitală a sosit vineri seara 

președinta organizației „Femei lup
tați pentru pace“ din California. 
Mary Clark, care, la invitația Consi
liului Național al Femeilor, va face 
o vizită în țara noastră. Pe aeropor
tul internațional „București-Otopeni", 
oaspetele a fost întîmpinat de Ma
ria Ciocan, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor, și de alte mem
bre ale consiliului.

Seară culturală 
cu prilejul sărbătorii 
naționale a Iranului

Sub egida Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a avut loc vineri, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S., o seară culturală con
sacrată apropiatei sărbători națio
nale a Iranului. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de prof. dr. do
cent Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al I.R.R.C.S., Ilie Ciurăs- 
cu, comentator la Televiziunea ro
mână, a împărtășit impresii din 
timpul unei vizite făcute în această 
țară. în continuare a urmat o proiec
ție de filme documentare iraniene. 
Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., oameni de cultură și 
artă, ziariști, un numeros public. Au 
fost prezenți, de asemenea, Soltan 
H. V. Sanandaji, ambasadorul Ira
nului la București, membri ai am
basadei și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

vremea

Semnarea Acordului privind schimbul 
de mărfuri pe perioada 1971-1975 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată Coreeană

Ca urmare a tratativelor desfășu
rate in spiritul prieteniei, colaborării 
și înțelegerii reciproce, vineri au fost 
semnate la București Acordul privind 
schimbul de mărfuri pe perioada 
1971—1975 și Protocolul comercial pe 
anul 1971 intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană.

Conform documentelor semnate, 
Republica Populară Democrată Co
reeană va livra țârii noastre mag- 
nezită, antracit, oțeluri aliate, aliaje 
dure, minereuri nemetalifere, diver
se mașini și scule și alte produse.

Republica Socialistă România va 
livra diverse mașini și piese de 
schimb, rulmenți, diverse produse

Vizita delegației Ministerului 
pentru Știință și Tehnică 

din Republica Democrată Germană
Delegația Ministerului pentru Știin

ță și Tehnică din R.D. Germană, con
dusă de ministrul Giinter Prey, cate 
se află în țara noastră, a vizitat vi
neri județul Prahova. Membrii dele
gației au fost oaspeții Institutului de 
cercetări și proiectări tehnologice 
pentru prelucrarea țițeiului din Plo
iești, ai Rafinăriei de petrol de la 
Brazi și ai Institutului de cercetări 
pentru viticultură și vinificație de la 
Valea Călugărească Membrii dele
gației s-au întreținut cu cercetători 
și cadre de conducere din unitățile 
respective, discutînd probleme pri
vind cercetarea, organizarea științi

Simpozion cu tema 
ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA INDUSTRIEI 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
în zilele de 20—23 octombrie a.c. 

a avut loc la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român un sim
pozion cu tema „Organizarea și con
ducerea industriei in Republica So
cialistă România", la care au partici
pat reprezentanți ai colegiului de re
dacție al revistei „Probleme ale pă

ÎN PREAJMA SĂRBĂTORIRII 
ZILEI FORȚELOR NOASTRE ARMATE
în întreaga țară continuă să aibă 

loc manifestări consacrate apropiatei 
aniversări a Zilei Forțelor noastre 
armate.

La Casa armatei din Ploiești a fost 
organizată o întâlnire a localnicilor 
cu general-maior în rezervă Petre 
Matei, veteran din războiul antihitle
rist. Cu acest prilej a fost prezentat 
un recital de versuri, intitulat — 
„Eroismul ostașilor români în răz
boiul antifascist oglindit în poe
zie".

O altă manifestare a avut loc la 
Uzina constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai" din localitate, unde a 
vorbit lt. col. Ion Buruian.

★
La Casa de cultură din Toplița, în 

stațiunea Tușnad Băi, Ia căminele 
culturale din Remetea și Sînmartin, 
ofițeri activi au vorbit în fața unui 
numeros public despre Ziua Forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România. In întreprinderi, instituții 
și școli au fost organizate simpozionul 
„Cîntec pentru armata țării" și un 
ciclu de filme inspirate din eroismul 
ostașilor români pe frontul antihitle
rist.

★
Studenții și cadrele didactice de la 

Universitatea din Craiova, precum și 

h sa ■ □ o
(Urmare diu pag. I)

mau să atace, nici la apă
rători. O dovadă elocventă 
a ceea ce numim calitatea 
procesului pregătirii de lup
tă. In sfârșit, după o căuta
re pe metru pătrat, am 
descoperit o tranșee. L-am 
găsit aici pe locotenent-co- 
lonelul Anton Luca. Ne-a 
rugat să ne adăpostim : „Să 
nu se descopere punctul de 
comandă al batalionului".

Ne-a întins o hartă și a 
continuat să raporteze eșa
lonului superior ultimele 
informații obținute de cer
cetare. Apoi a luat legă
tura cu comandantul divi
zionului de artilerie. Ime
diat după aceea a transmis 
un ordin subunității de ge
niu primite ca întărire... 
Lupta încă nevăzută era, 
așadar, în toi în întreg acel 
spațiu.

Ne-am pomenit in mijlo
cul unei canonade. în
cepuse pregătirea de foc a 
ofensivei. Apărute prin 
surprindere, . tancurile și 
transportoarele blindate 
s-au repezit in fruntea di
viziei la atac. Pe direcția 
loviturii principale a divi
ziei am întilnit pe subor
donații locotenent-colone- 
lului Nicolae Badea. Infan
teriștii cu căști pe cap și 
cu frunțile îmbrobonite de 
sudoare se țineau voiniceș
te după tancurile care ur
cau vertiginos pantele. 
Sprijiniți de focul artileriș- 
tilor, infanteriștii asaltau 
rezistență cu rezistență, 
luptau curajos in tranșeele 
apărătorilor, manevrau cu 
îndrăzneală. Un detașa
ment de asalt cu aruncă
toare de flăcări scotea din 
luptă o cazemată, apoi alta. 
Rachetiștii antitanc „nimi
ceau" tancurile „inamicu
lui" care încercau contra
atacuri.

Eram acum, ca în atitea 
alte aplicații, martori ocu
lari ai măiestriei militare a 
tuturor luptătorilor, ai tă
riei morale și rezistenței 

chimice, anvelope, negru de fum, 
cauciuc sintetic și alte mărfuri.

Documentele menționate prevăd în 
continuare o creștere importantă a 
volumului de schimburi comparativ 
cu perioada 1966—1970.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Mircea Bădică, se
cretar general in Ministerul Comer
țului Exterior, iar din partea coreeană 
de Bang Ki Yong, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

La semnare au fost de față Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, precum și membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene la București.

(Agerpres)

fică a producției și a muncii în dife
rite sectoare de activitate.

★
In după-amiaza aceleiași zile, am

basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, dr. Hans Voss, a 
oferit în cinstea ministrului Giinter 
Prey un cocteil.

Au participat Gheorghe Cioară, 
președintele C.N.C.S., Dinu Buznea, 
vicepreședinte al C.N.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică.

(Agerpres)

cii și socialismului". Cu acest prilej 
a fost înfățișată experiența Partidu
lui Comunist Român privind organi
zarea, conducerea și planificarea e- 
conomiei naționale. Principalele as
pecte abordate în cadrul simpozionu
lui vor fi publicate în revista „Pro
bleme ale păcii și socialismului".

făuritorii locomotivelor electrice și 
Diesel-electrice, constructorii de mo
toare și transformatoare de forță de 
la uzina „Electroputere" s-au întîlnit 
vineri cu general-maior Dumitru Ple
tos, care le-a vorbit despre semnifi
cația Zilei Forțelor armate ale Re
publici) Socialiste România. In aceeași 
zi. chimiștii de pe platforma Craio- 
vei au avut în mijlocul lor pe lt. col. 
Ilie Gheorghe, care a expus o con
ferință pe aceeași temă.

Manifestări similare s-au desfășu
rat, de asemenea, la Filarmonica de 
stat „Oltenia", Casa de cultură a ti
neretului și Uzina de reparații auto 
din Craiova și în cadrul a 20 de că
mine culturale din comunele jude
țului Dolj.

♦
în județul Cluj au Ioc manifestări, 

conferințe, simpozioane, spectacole, 
întilniri cu generali și ofițeri. La Casa 
municipală de cultură din Cluj a avut 
loc vineri o adunare Ia care au luat 
parte oameni de știință, salariați din 
întreprinderile și instituțiile orașului, 
studenți. Asemenea adunări au avut 
loc și la căminul cultural din cartie
rul Dîmbul Rotund. Expunerile au 
fost urmate de spectacole închinate 
bravilor apărători ai patriei.

lor fizice, ai competenței 
cadrelor de comandă și 
specialiștilor din toate ar
mele. Distingeam virtuți 
ridicate la cotele exigențe
lor de azi, prin munca har
nică a întregului personal, 
în frunte cu comuniștii, 
prin convergența eforturi
lor depuse de organizațiile 
de partid din subunități și 
unități.

...Primii care au ajuns la 
rîu au fost tanchiștii unl-

ploatare intr-un timp ex
trem de scurt. Și numai cu 
o lună și jumătate înainte, 
pentru aceeași lucrare, sub
unității îi trebuise un timp 
de trei ori mai mare ! Di
ferența este rezultatul rit
mului mai intens. Dar rit
mul ? Efectul antrenamen
tului, desigur. Dar și al 
investiției de inteligență.

Acțiunile din aplicațiile 
tactice au căpătat noi va
lențe prin cooperarea

Naftan. și un detașament 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, co
mandat de sublocotenentul 
în rezervă Alexandru Bă- 
dulescu — o rezistență 
puternică. Acolo au încer
cat în fel și chip. în cursul 
aplicației, să pătrundă 
tancurile, apoi tancuri cu 
infanterie. Luptătorii cu e- 
cuson pe braț, mînuind cu 
siguranță armamentul și ac- 
ționînd cu temeritate ca

FAPTE ALE RAPORTULUI
OSTĂȘESC

tății din care face parte 
locotenent-colonelul Vasile 
Ivaș. Podul „distrus", re
zistențele puternice organi
zate pe malul opus inter
ziceau orice trecere. Iată 
insă că în cîteva locuri, mai 
multe tancuri s-au apropiat 
de rîu, au coborît la apă 
și s-au afundat incet-încet 
in adînc. Acționate de me
canici conductori încercați, 
puternicele mașini de luptă 
au ieșit cu bine pe mal. 
unde au continuat lupta.

Putea să înceapă con
strucția podului. Au intrat 
imediat în acțiune militarii 
din subunitatea de treceri 
desant. Sub conducerea tî- 
nărului locotenent Vasile 
Gioară. pontoanele au fost 
lăsate la apă ; a Început un 
proces cu atribute de linie 
tehnologică transplantată 
de-a curmezișul unei mase 
lichide în necontenită miș
care. Podul puternic, de 40 
de tone, a fost dat în ex-

strinsă realizată de unită
țile militare cu subunitățile' 
de gărzi patriotice și deta
șamentele de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei. Militarii noștri nu
tresc un cald sentiment de 
prețuire, de admirație față 
de muncitorii și maiștrii, 
inginerii si profesorii pe 
care-i întîlnesc adeseori in 
poligoane, participînd la 
exercițiile militare. Armata 
și poporul atit de strins, 
de intim și organic sudate, 
sub conducerea partidului, 
constituie o forță de neîn
vins.

...Retrăiesc episoade din- 
tr-o aplicație recentă. O- 
fensiva unei unități de 
tancuri se canaliza la un 
moment dat spre o locali
tate. Dar militarii unei uni
tăți mecanizate organiza
seră — in cooperare cu 
compania de gărzi patrio
tice, comandată de locote
nentul in rezervă George

vinători de tancuri, au con
stituit un puternic stilp al 
apărării. Partea „adversă" a 
fost nevoită să renunțe la 
atac.

Subunitățile de gărzi pa
triotice și detașamentele 
tineretului au luptat exem
plar și în raionul unde au 
închis ermetic intrarea in- 
tr-un defileu — în coope
rare cu vînătorii de munte, 
și acolo unde a fost lan
sat un puternic desant ae
rian. „Parașutiștii militari 
sint de o îndrăzneală și 
agerime pe care e greu să Ie 
Întreacă cineva — și-au zis 
luptătorii din gărzile pa
triotice. Dar noi cunoaștem 
bine locurile, le vom ză
vori, iar dacă-i vom putea 
lua sub foc chiar în mo
mentul cînd coboară cu 
parașutele, cu atit mai 
tare îi vom izbi* *.

Timpul probabil pentru 25, 26 șl 27 
octombrie. In țară ; Vremea va fi rece 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros în Jumăta
tea de est a țării, unde precipitațiile 
vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în rest, cerul va deveni va
riabil și vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie șl ninsoare. Vîn- 
tul va sufla potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată în Moldova și Dobrogea, 
în prima parte a intervalului, predo- 
minînd din sectorul nordic. Tempera
tura în creștere ușoară la sfîrsitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 4 și 
12 grade, mai ridicate la sfîrșitul inter
valului. In nopțile următoare sînt con
diții ca, în jumătatea de nord a țării, 
să se producă îngheț pe sol. în Bucu
rești : Vremea va fi rece, mal ales în 
prima parte a intervalului, cînd e po
sibil ca ploaia să se transforme în lapo
viță șl ninsoare. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere la început, apoi în 
creștere ușoară.

ne vom încadra în dotațiile prevăzu
te, ci și că le vom diminua.

Rep. : Și in anul 1971, industriei 
miniere ii vor reveni sarcini impor
tante de producție. Ce se întreprin
de pentru asigurarea tuturor condi
țiilor cerute de abordarea cu succes 
a planului pe anul următor 7

Ing. 1. Lăzărescu : Sarcinile pe a- 
nul 1971 — cînd, față de acest an, 
trebuie să se obțină mai mult cu 
755 000 t cărbune, cu 166 OOOl t mine
reu de fier brut și cu 22 la sută mai 
multe minereuri cuprifere — au fost 
cunoscute cu mult timp în urmă. A- 
ceasta a permis colectivelor din in
dustria minieră să ia din vreme nu
meroase măsuri pregătitoare, să solu
ționeze favorabil un șir de probleme 
Chiar și numai faptul că, azi, 92 la 
sută din producția anului viitor este 
acoperită cu contracte atestă siguranța 
care va caracteriza producția din 
anul 1971 a întreprinderilor miniere.

Nu același lucru putem 6pune des
pre ritmul contractărilor privind a- 
provizionarea cu produsele siderur
gice ce ne vor fi necesare anul vi
itor. Și aceasta pentru că, pină acum, 
unitățile metalurgice nu au acceptat 
să încheie contracte de livrare cu 
Întreprinderile miniere decît pentru 
18 la sută la laminatele solicitate, 
pentru 25 la sută la tablă și 56 la su
tă la țevi. Cu toate aceste greutăți, 
considerăm că noul an ne va găsi 
bine pregătiți, avînd astfel posibili
tatea de a aproviziona în condiții bune 
diversele ramuri ale economiei na
ționale cu cărbune, minereuri de fier 
și de metale neferoase.

*
Colectivele din cadrul unităților 

miniere dispun de toate condițiile 
pentru ca rezultatele muncii lor să se 
îmbunătățească, pentru ca prevederile 
planului de stat pe acest an să fie în
deplinite integral. Problemele asigu
rării și stabilizării forței de muncă, 
utilizării complete a timpului de 
lucru, creșterii indicilor de mecani
zare și folosirii intensive a utilajelor 
tehnologice, ale aprovizionării la 
timp cu materiale și piese de schimb, 
pregătirii fronturilor de lucru și or
ganizării superioare a muncii în sub
teran și la suprafață trebuie să con
stituie coordonate majore ale activi
tății fiecărei intreprinderi și exploa
tări miniere. Numai astfel vor fi în
lăturate dificultățile întîmpinate în 
unele din aceste unități în îndeplini
rea planului de producție și a celui 
financiar, vor fi posibile realizarea in
tegrală a planului pe 1970 și pregăti
rea cadrului favorabil pentru desfășu
rarea unei activități rodnice in a- 
nul 1971.

La orizont s-au ivit a- 
vioane. Curînd au început 
«ă „picure", spre două dea

întoarcerea tovarășului 

Gheorghe Radulescu de la Moscova
Vineri seara s-a înapoiat de la 

Moscova tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România in 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc, care a participat la lucrările 
celei de-a 49-a ședințe a Comitetului 
Executiv C.A.E.R.

Pe aeroportul Otopeni erau pre
zenți la sosire tovarășul Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Erau de față ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Basov, 
și membri al ambasadei.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a patruzeci și noua 

ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

între 20 și 22 octombrie a avut loc 
la Moscova cea de-a patruzeci și 
noua ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. La ședință au participat : 
L. Avramov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, F. Hamouz, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, D. 
Gombojav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, P. Jaroszewlcz, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, G. 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, A. Apro, vicepreședin
te al Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de G. Ră
dulescu — reprezentantul Republicii 
Socialiste România.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședința Comitetului Executiv a parti
cipat, la examinarea unor probleme, 
reprezentantul R.S.F.I.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate proiectele pre
liminare ale unor documente legate 
de realizarea sarcinilor decurgind

Vizita în U.R.S.S. a delegației 
de activiști ai P.C.R.

<1
MOSCOVA 23. — Corespondentul 

Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
Delegația de activiști ai C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Ilie Cîșu, 
membru al C.C. al P.C.R., prlm-se- 
cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., care a făcut o vizită 
de schimb de experiență in Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
a fost primită vineri de I. V. Kapito
nov, secretar al C.C. al P.C.U.S. La 
convorbire, care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească, a par
ticipat, de asemenea, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii Socia
liste România.

In timpul cit s-a aflat în U.R.Ș.S., 
delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.U.S., la Comitetele regionale

La plecarea din Moscova, pe aero
portul Seremetievo, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a fost condus de M. A 
Leseciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., reprezen
tantul permanent al Uniunii Sovietice 
la C.A.E.R., N. V. Fadeev, secretar al 
C.A.E.R., și de funcționari superiori 
ai consiliului.

Au fost prezenți Teodor Marlneacu, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Vasile Bucur, locțiitor al 
reprezentantului permanent al țării 
noastre la C.A.E.R., și membri al am
basadei. ,

(Agerpres)

din hotărîrile sesiunilor a XXIII-a șl 
a XXIV-a ale C.A.E.R. și îndreptate 
spre adîncirea si perfecționarea în 
continuare a colaborării și dezvol
tarea integrării economice socialiste. 
Comitetul Executiv va continua lu
crările asupra proiectelor documente
lor sus-menționate.

Comitetul Executiv a luat cunoștin
ță despre informarea Comisiei per
manente C.A.E.R., pentru construcții 
de mașini, cu privire la elaborarea de 
propuneri și recomandări referitoare 
la creșterea calității și asigurarea 
necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. în utilaje pentru siderurgie, 
metalurgia neferoasă și industria 
carboniferă.

Comitetul Executiv a examinat pro
punerea privind organizarea colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
următorii 10—J5 ani în domeniul pro
ducției de vagoane de marfă, locomo
tive Diesel și autocamioane de mare 
tonaj, precum și adîncirea și lărgirea 
specializării și cooperării în produc
ția de tractoare și a principalelor 
mașini agricole.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost aprobat Regulamentul Consfă
tuirii reprezentanților țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pentru probleme ju
ridice.

Comitetul Executiv a examinat șl 
alte probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice.

Ședința Comitetului Executiv a-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Leningrad și Volgograd ale P.C.U.S., 
la Comitetul de Stat al Planificării 
al U.R.S.S., la Comitetul de Stat al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, la Ministerul Industriei Elec
trotehnice al U.R.S.S. Au fost vizitate 
importante uzine și întreprinderi in
dustriale din Moscova, Leningrad și 
Volgograd.

Vineri, delegația s-a Înapoiat In pa
trie. La sosirea la București, pe ae
roportul Otopeni, membrii delegației 
au fost salutați de Andrei Cervenco- 
vici, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid. Au fost de față A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri al ambasadeL

luri învecinate, șiraguri 
lungi de parașutiști. Era 
desantul aerian și tehnica 
lui de luptă într-o aterizare 
lină. La alarma dată in 
întreaga zonă au răspuns 
cu mare promptitudine 
subunitățile militare din a- 
propiere, subunități din 
trupele de securitate, for
mațiuni ale gărzilor patrio
tice. Cooperarea își spunea 
cuvîntul. Ca și în primă
vară pe frontul apelor... (In 
primăvară îi văzusem pe 
aceiași oameni, ostași-ce- 
tățeni și cetățeni-ostași, în
tr-o aprigă bătălie în care 
„partea adversă" era o na
tură dezlănțuită. Zile și 
nopți de epopee, oamenii 
aceștia au infruntat puhoa
iele, au răzbit prin viituri, 
au cărat pămînt și piatră, 
au Înălțat diguri, au pus 
pieptul lor acolo unde nu 
mai rezista nimic altceva, 
și-au primejduit ființa pen
tru a salva alte ființe și a 
apăra fabrici și ogoare, 
case și școli, drumuri și căi 
ferate).

Episoade care rămîn în
scrise în cronicile unităților.

Ostașii Forțelor arma
te ale Republicii Socia
liste România muncesc cu 
dăruire și responsabili
tate, animați de conștiința 
datoriei. Slujind cu abne
gație cauza Partidului Co
munist Român, armata 
noastră este scut de nădej
de al intereselor vitale ale 
poporului muncitor, liber 
și stăpin pe soarta sa, apă
rătoarea mărețelor cuceriri 
ale oamenilor muncii, a in
dependenței, suveranității și 
intogrității patriei. Educată 
de partid în spiritul patrio
tismului socialist și al so
lidarității internaționaliste 
cu toate forțele antiimpe- 
rialiste, armata noastră este 
gata oricind ca, in unire cu 
armatele țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, 
cu armatele celorlalte țări 
socialiste, să apere eauza 
socialismului și a păcii.



viața internațională
SESIUNEA

JUBILIARĂ A O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres) 

— De la trimișii speciali : Marea 
majoritate a participanților la sesiu
nea jubiliară a O.N.U. se opresc cu 
insistentă asupra principiilor funda
mentale ale Cartei, subliniind im
portanța aplicării lor în relațiile inter
naționale și cerînd consolidarea ro
lului O.N.U. in probleme majore. în 
fruntea cărora sint situate pacea și 
securitatea. La însăși natura acestei 
păci s-a referit in cuvîntarea sa de 
joi președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, care a arătat că ea nu trebuie 
să însemne doar simpla absență a 
conflictului armat, ci să aibă la bază 
principiile echității și justiției. 
O.N.U.. a spus el, ar trebui să re
prezinte mijlocul eficace prin care 
voința colectivă a națiunilor, mari și 
mici, avute și sărace, să se impună în 
diferite situații conform normelor le
galității internaționale. Un pas esen
țial pentru întărirea păcii și securi
tății internaționale, a considerat el, 
este restabilirea de urgentă a drep
turilor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U.

Sensul real al acestei aniversări, a 
arătat în discursul său ministrul de 
externe al Italiei, Aldo Moro, derivă 
din faptul că sesiunea jubiliară oferă 
prilejul de a da un impuls nou. prac
tic, eforturilor de instaurare a unei 
legalități internaționale mai cores
punzătoare cu principiile Cartei adop
tate la San Francisco cu 25 de ani în 
urmă. Acest lucru, după părerea sa. 
este imperios necesar, dat fiind că 
societatea internațională de astăzi nu 
reflectă încă marile idealuri ale 
Cartei, in lume rămîn încă răspîn- 
dite conflicte armate, politica de 
forță, ura rasială, sărăcia și foame
tea, prăpastia între țările avute și 
cele sărace.

Considerînd că. in prezent, există 
in Europa „perspective încurajatoa
re", ministrul de externe al Italiei a

O conferință 
de presă 

a cancelarului 
W. Brandt

BONN 23. — Corespondentul Ager
pres Mircea Moarcăș transmite : Cu 
prilejul împlinirii, la 28 octombrie, a 
unui an de cînd actuala coaliție gu
vernamentală de la Bonn, în care 
rolul preponderent este deținut de 
eocial-democrați, și-a prezentat in 
fața Bundestagului programul poli
tic, cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt, și vicecan
celarul Walter Scheel au avut vineri 
la amiază o întîlnire cu ziariști și co
respondenți ai presei străine acredi
tați la Bonn.

O mare parte a expunerii prezen
tate de cancelar în fața ziariștilor a 
fost rezervată problemelor de ordin 
intern. El a respins acuzațiile aduse 
de opoziția creștin-democrată, con
form cărora politica economică a gu
vernului ar situa Republica Federală 
în pragul unei inflații.

Recunoscînd că, prin retragerea a 
trei deputați din Partidul liber-de- 
mocrat și trecerea lor pe băncile opo
ziției, coaliția guvernamentală are în 
Parlament o „superioritate slabă", 
Brandt a declarat : „Această mică 
majoritate ne este suficientă. O ma
joritate restrînsă nu constituie un 
obstacol pentru o politică eficientă".

Abordînd probleme de politică ex
ternă. Brandt a declarat că guvernul 
său intenționează „să completeze 
printr-o înțelegere cu Estul buna sa 
cooperare cu Vestul". El a apreciat că 
Tratatul sovieto—vest-german a con
tribuit deja ușor la îmbunătățirea si
tuației din Europa, adăugind : „Nu ne 
vom lăsa abătuți de pe drumul ales, 
chiar dacă el este spinos".

Sărbătoarea j 
națională a Zambiei i

i

i ț

\ 
\ 
\

Șase ani de independență re
prezintă un timp istoricește 
foarte scurt. Dar, in pofida aces
tui fapt, Zambia — care sărbă
torește astăzi acest eveniment de 
însemnătate vitală în viața po
porului său — se prezintă cu un 
bilanț 'bogat în realizări pe linia 
progresului economic și social, 
a consolidării independenței și 
suveranității naționale. Pe har
ta țării au apărut în acești ani 
numeroase obiective economi
ce și social-culturale, șantiere 
de construcții, într-un ritm a- 
preciat a fi unul din cele mai 
ridicate din Africa. Poporul 
zambian se află angajat într-un 
amplu efort de valorificare su
perioară a bogățiilor țării, de di
versificare a economiei și de 
formare de cadre calificate. 
Unul din principiile călăuzitoa
re ale politicii interne zambiene 
îl constituie întărirea rolului sta
tului in toate sectoarele de acti
vitate. Astfel, au fost naționali
zate o serie de întreprinderi a- 
parținînd capitalului străin, mă
suri cărora le-a urinat instituirea 
controlului de stal asupra socie
tăților de exploatare a cuprului, 
Zambia ocupînd locul trei din 
lume în producția acestui metal. 
Aceste acțiuni reprezintă pași 
importanți pe calea asigurării in
dependenței economice, reflec- 
tînd dorința Zambiei de a se de
gaja de sub influenta monopo
lurilor străine. Cel de-al doilea 
plan cincinal, care începe în_1971, 
orevede creșterea însemnată a 
producției industriale și agricole. 

arătat că mai rămîn desigur proble
me in suspensie, dar a adăugat că 
„relaxarea tensiunii ar putea duce la 
relații bazate pe mai multă încredere 
intre țările continentului nostru și la 
contacte mai fructuoase între ele, in 
interesul general al păcii".

Referindu-se la rindul său la viabi
litatea principiilor Cartei și imper
fecțiunile O.N.U., Maurice Schumann, 
ministrul de externe al Franței, a a- 
cordat principala atenție problemelor 
europene și procesului de destindere. 
Expunind unele aspecte ale politicii 
Franței in Europa, el a spus, printre 
altele, că „primele roade ale politicii 
de destindere încep să apară astăzi 
atit in Vest, cit și in Est". In acest 
context, el a arătat semnificația deo
sebită a vizitei președintelui Pom
pidou în U.R.S.S., precum și a sem
nării recente a Tratatului sovieto— 
vest-german. Ministrul de externe 
francez a relevat că „destinderea în
seamnă, desigur, refuzul de a opune 
o parte a Europei celeilalte" și că in 
vederea unei reale securități, destin
derea mai înseamnă, de asemenea, 
crearea unor durabile condiții funda
mentale pentru pace, respectind 
structurile sociale și principiile de or
ganizare politică și economică pe 
care fiecare națiune și le alege, fă- 
cînd astfel posibilă afirmarea identi
tății naționale și libera circulație a 
ideilor, mărfurilor și oamenilor și 
creînd, prin cooperare, posibilitatea 
unui dialog permanent și sincer. „în 
acest spirit, a arătat el, privim noi în 
mod favorabil o conferință general 
europeană asupra securității și asu
pra altor probleme".

Realizările de pînă acum și pers
pectivele O.N.U., capacitatea de a 
contribui la rezolvarea problemelor 
care confruntă astăzi comunitatea 
internațională — au format în mare 
parte conținutul discursului rostit de 
primul ministru al Danemarcei, Hil- 
mar Baunsgaard. El a subliniat, 
printre altele, că este de însemnătate 
covirșitoare recunoașterea drepturilor 
R. P. Chineze la O.N.U. și și-a ex
primat speranța că toate părțile im
plicate în conflictul din Vietnam își 
vor intensifica eforturile pentru a 
ajunge la o soluție negociată.

agențiile de presă transmit:
Manifestările peste hota

re prilejuite de aniversarea 
Zilei Forțelor Armate ale 
României cont*nua- La Moscova, 
Pekin, Varșovia, Sofia, Praga, Delhi 
și Viena, atașații militari ai României 
au organizat gale de filme redînd as
pecte din lupta ostașilor români pen
tru eliberarea țării de sub jugul fas
cist și din pregătirea de luptă și poli
tică a militarilor din forțele noastre 
armate.
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Comitetul de conducere 
al Partidului Populist din 
AUStria 8 desemnat candidatul său 
pentru alegerile prezidențiale, care 
vor avea Ioc în primăvara anului 
viitor, în persoana fostului ministru 
al afacerilor externe al Austriei, 
Kurt Waldheim, în vîrstă de 61 de 
ani.

SUCCES ELECTORAL AL COMUNIȘTILOR 
ÎN COLUMBIA

Recent, în Columbia 
s-au desfășurat alegeri 
pentru adunările depar
tamentale. Ceea ce a 
caracterizat acest eve
niment a fost participa
rea la competiția elec
torală alături de forma
țiunile politice tradițio

nale — liberalii și con
servatorii — a grupării 
Alianța națională popu
lară,'din care face par
te și Partidul Comunist 
din Columbia. Candida- 
ții Alianței naționale 
populare au ieșit victo
rioși în șaptesprezece

ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.

Pe plan extern, guvernul zam
bian promovează o politică acti
vă de pace și înțelegere între 
popoare. Pronunțîndu-se cu con
secvență împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, Zam
bia desfășoară o intensă activi
tate pentru combaterea rasismu
lui, zădărnicirea planurilor care 
tind la înarmarea regimurilor 
rasiste africane.

între România și Zambia s-au 
stabilit relații prietenești și de 
colaborare. O importanță deose
bită a avut în acest sens vizita 
făcută vara trecută în România 
de președintele Kenneth Kaunda, 
la invitația președintelui Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cursul căreia s-au 
stabilit modalități concrete de 
extindere a colaborării româno- 
zambiene pe multiple planuri. De 
asemenea, cei doi președinți s-au 
intîlnit zilele trecute cu prilejul 
prezenței lor la sesiunea jubilia
ră a O.N.U. Convorbirile care au 
avut loc între cei doi șefi de 
state la București și, recent, la 
New York au evidențiat dorința 
celor două părți de a dezvolta 
în continuare relațiile româno- 
zambiene, în interesul reciproc, 
precum și al cauzei păcii și pro
gresului.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Zambiei. poporul român urează 
poporului zambian noi succese 
pe calea consolidării indepen
denței, pentru prosperitate și 
pace.
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Referindu-se apoi la situația din 
Europa, el a considerat că semnarea 
recentă a Tratatului sovieto—vest- 
german este importantă pentru pro
cesul de normalizare a relațiilor in- 
tereuropene, exprimindu-și totodată 
„speranța că această evoluție va face 
posibilă convocarea unei conferințe a 
securității și cooperării europene, în
dreptată spre o consolidare generală 
a stabilității pe continentul euro
pean".

Sesiunea jubiliară și-a continuat 
lucrările vineri dimineața intr-o am
bianță similară. Primul discurs a fost 
rostit de președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, care a spus că o securitate 
internațională autentică trebuie să se 
bazeze pe respectul universal al 
principiilor fundamentale din Carta 
O.N.U., astfel incit statele să se ab
țină de’la folosirea forței sau ame
nințarea cu forța, de la amestecul in 
treburile interne ale altora și să res
pecte integritatea teritorială și inde
pendența politică a altora. Oprin- 
du-se asupra desfășurării dialogului 
initereuropean, președintele Finlandei 
a arătat că țara sa va continua să a- 
corde sprijin cauzei securității euro
pene și și-a exprimat speranța că „in 
felul acesta Europa, sursa a două 
războaie mondiale, ar putea vedea 
începutul unei noi ere de securitate 
și prosperitate, fără precedent in is
torie".

în continuare au luat cuvintul Jan 
Marko, ministrul de externe al Ceho
slovaciei, Edward Heath, primul mi
nistru al Marii Britanii, Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
generalul Anastasie Somoza, președin
tele Republicii Nicaragua, Per Bor- 
ten, primul ministru al Norvegiei.

în ședința de vineri după-amiază a 
sesiunii jubiliare au rostit discursuri 
Haile Selassie, impăratul Etiopiei, 
Richard Nixon, președintele Statelor 
Unite, Franțois Tombalbaye, pre
ședintele Republicii Ciad, arhi
episcopul Makarios, președintele Ci
prului, Hubert Maga, președintele 
Republicii Dahomey, Abdelaziz Bou- 
teflika, ministrul de externe al Alge
riei, și A. de Schrijver, ministru de 
stat și trimis special al guvernului 
Belgiei.

Acorduri între U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam. AIexei Kosî«hin’ 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe 
Nguyen Con, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D. Vietnam, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care se află la Moscova 
în fruntea unei delegații economice 
guvernamentale a țării sale. Vineri, 
în capitala sovietică au fost semnate 
acorduri în baza cărora Uniunea So
vietică va acorda R.D. Vietnam un 
ajutor economic și militar și diverse 
credite.

Greva celor 175 000 de 
textiliști din Bombay s a ter- 
minat cu victoria acestora, anunță 
agenția Press Trust of India. La 
Bombay a fost semnat un acord în
tre Asociația proprietarilor de fa
brici și Sindicatul muncitorilor tex
tiliști care prevede satisfacerea re
vendicărilor formulate de greviști.

departamente, dintre 
cele mai importante ale 
țării. în departamentul 
Cundinamarca, vicepre
ședinte al adunării de
partamentale a fost ales 
Gilberto Vieira, secretar 
general al Partidului 
Comunist din Colum
bia.

Lucrările unei conferințe 
pentru pace 18 C8re 8U particiPat 
285 de delegați reprezentând princi
palele comunități religioase din 
lume s-au încheiat la Kyoto (Japo
nia). A fost adoptată o rezoluție în 
care cultele religioase se pronunță 
pentru prevenirea răspîndirii arme
lor nucleare, limitarea armelor stra
tegice, desființarea blocurilor mili
tare, reducerea cheltuielilor militare 
și reglementarea pașnică a dispute
lor internaționale. Din partea culte
lor din țara noastră a participat 
episcopul Antim Nica-Tîrgovișteanul, 
vicar al patriarhiei române.

„Cosmos-374". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat vineri sateli
tul artificial al Pămintului „Cosmos- 
374". Cercetările științifice prevăzute 
in programul de zbor au fost îndepli
nite, menționează agenția TASS.

Protocol bulgaro-finlan- 
dOZ A8entia B.T.A. anunță că la 
Helsinki a fost semnat protocolul 
cu privire la schimburile de mărfuri 
dintre Finlanda și Bulgaria pe anul 
în curs, care prevede dezvoltarea în 
continuare a legăturilor comerciale 
dintre țările semnatare.

La Tirana 8 8VUt 'oc 0 8^u_ 
nare consacrată aniversării a 25 de 
ani de la crearea Uniunii scriitorilor 
și artiștilor din Albania. Președintele 
uniunii, Dhimiter Shuteriqi, a rostit 
o cuvîntare. Ramiz Alia, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, a 
dat citire mesajului adresat de C.C. 
al P.M.A. scriitorilor și artiștilor cu 
ocazia evenimentului sărbătorit.

Consiliul Suprem al Fe
derației emiratelor din Gol
ful Persic urmeaz® se întru_ 
nească la 26 octombrie la Abu 
Dhabi, pentru a lua în discuție di
versele probleme aflate- incă în sus
pensie legate de viitorul federației.

Securitatea europeană — 
premisă a păcii 

si stabilității în lume
I »

AMSTERDAM 23 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la un dineu oficial o- 
ferit in cinstea președintelui Tito, 
primul ministru interimar al Olan
dei, H. J. Witteveen, a subliniat că 
Iugoslavia și Olanda au adeseori 
puncte de vedere foarte apropiate în 
ceea ce privește eforturile pentru 
menținerea păcii în lume. Atît Iugo
slavia, cît și Olanda, a spus el, spri
jină neabătut Organizația Națiunilor 
Unite. Referindu-se la faptul că cele 
două țări urmăresc același scop în e- 
forturile pentru a-și aduce contribu
ția la diminuarea încordării în Eu
ropa, Witteveen a spus că guvernele 
iugoslav și olandez privesc aceste 
probleme din puncte de vedere dife
rite, fiind animate însă de aceeași nă
zuință spre cooperarea constructivă 
între țările europene. El a adăugat 
că a sosit momentul să se treacă la 
rezolvarea diferitelor probleme prac
tice care au stat în calea unei destin
deri reale.

La rîndul său. președintele Tito a 
evidențiat că cele două țări au găsit 
un limbaj comun și in unele probleme 
internaționale importante. Ne pronun
țăm pentru pace și progres. Avem 
puncte de vedere apropiate în ceea 
ce privește necesitatea grăbirii dez
voltării țărilor în curs de dezvoltare. 
Ca țări europene, depunem eforturi, 
in limitele posibilităților, pentru a ne 
aduce contribuția la procesele pozi

Președintele
PARIS 23 (Agerpres). — Președin

tele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, a 
sosit vineri la Paris intr-o vizită ofi
cială, venind de la Haga. El a fost 
primit, la scurt timp după sosire, la 
Palatul Elysee, de președintele 
Georges Pompidou. Apoi a avut loc 
o întrevedere lărgită și cu participa
rea primului ministru francez, Jacques 
Chaban-Delmas, și a secretarului de 
stat pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, Mirko Tepavaț.

Convorbirile Tito-Pompidou sint a- 
preciate de cercurile oficiale din 
Paris a avea o importanță considera
bilă. Ele reflectă — subliniază obser-

Metoda negocierilor - 
cale de soluționare a celor mai complexe 

probleme internaționale
UN INTERVIU AL

BELGRAD 23 (Agerpres). — Res
pectarea principiilor suveranității și 
integrității teritoriale și neameste
cul în treburile interne ale altor 
țări reprezintă o condiție esențială a 
menținerii păcii, a spus Mirko Tepa
vaț, secretar de stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, intr-un inter
viu acordat ziarului „Politika" din 
Belgrad.

în continuare, Tepavaț a arătat că 
o componentă a situației din Europa 
o constituie tendința tot mal pro
nunțată a țărilor europene de a avea 
un rol de sine stătător. Prin aceasta, 
un număr tot mai mare de țări se 
alătură actualelor tendințe din Eu
ropa și le influențează, în sensul că 
înțeleg tot mai bine care sînt inte
resele lor naționale și. în acest tel, 
interesele comune europene.

Tratatul sovieto—vest-german, a

Azi va fi desemnat noul președinte al țării

de 
din

po- 
sînt 

de

starea 
de cri- 
a fost 
urgență

CORESPONDENTA din santiago de chile 
DE LA EUGEN POP

STARE DE URGENTĂ i,\ CHILE

Incepind de Ieri dimineață, ou 
numai 24 de ore inainte ea Congre
sul (parlamentul) să se întrunească 
în sesiune specială pentru a-1 de
semna pe viitorul președinte al ță
rii, Republica Chile trăiește mo
mente de încordare. Guvernul a de- 
cretat stare de urgență ca ur 
mare a atentatului comis îm
potriva comandantului șef al ar
matei, generalul Rene Schneider. 
Victima, in stare gravă, se află în 
prezent internată la spitalul militar 
din Santiago de Chile, unde a fost 
supusă unor succesive operații chi
rurgicale. (Se apreciază că 
sănătății sale este „extrem 
tică"). Măsura guvernului 
hotărîtă după reuniunea de 
a Consiliului Securității Naționale, 
desfășurată în prezența președinte
lui Eduardo Frei. Anterior, Frei s-a 
intîlnit cu candidatul forțelor de 
stingă în alegerile prezidențiale, se
natorul Salvador Allende, cu care a 
discutat situația creată și măsurile 
ce trebuie luate.

După instituirea stării excepțio
nale, în țară se desfășoară ample 
operațiuni pentru prinderea autori
lor atentatului. La Santiago de 
Chile au fost impuse restricții de 

, circulație în cursul nopții, iar toate 
căile de acces spre și din capitală 

1 sînt minuțios controlate. Poliția a 
' instituit, de asemenea, posturi 
1 control pe principalele artere 
' interiorul țării.
i După părerea autorităților 
1 lițienești, autorii atentatului 
1 membri ai unei organizații 
1 dreapta. Este cunoscut că Schnei- 
• der s-a pronunțat in mod des- 

tive de destindere a încordării pe 
continentul european, cu convingerea 
că pacea și stabilitatea în Europa sînt 
o premisă a păcii și stabilității în 
lumea Întreagă. Se înțelege — a spus 
președintele Tito — că între noi există 
și deosebiri pe deplin firești, ținând 
seama de sistemele social-economice 
diferite, de tradițiile diferite, precum 
și de gradul de dezvoltare economică. 
Dar aceste deosebiri nu au constituit 
niciodată un Obstacol, o piatră de 
încercare în relațiile noastre.

, *In comunicatul cu privire la vizita 
președintelui Iosip Broz Tito în O- 
landa se arată că în cursul convorbi
rilor purtate cu acest prilej s-a con
statat existența unor bune relații in
tre cele două țări și s-a exprimat do
rința comună de a dezvolta colabora
rea în toate domeniile.

în cadrul convorbirilor a fost exa
minată situația internațională actu
ală și îndeosebi cea din Europa, men
ționează comunicatul. Ambele părți 
au căzut de acord asupra necesității 
de a se dezvolta colaborarea dintre 
țările europene și de a se depune e- 
forturi în continuare pentru consoli
darea securității pe acest continent.★

Președintele R. S. F. Iugoslavia. Io- 
sip Broz Tito, care a făcut o vizită 
oficială de trei zile în Olanda, a pă
răsit vineri dimineața baza aeriană o- 
landeză Ypenburg. plecînd spre Paris.

Tito la Paris
vatorii politici — voința statelor euro
pene de a-și îmbunătăți relațiile din
tre ele, oricare ar fi regimul lor so
cial sau concepția lor ideologică. în 
cercurile diplomatice se adaugă că 
Franța și Iugoslavia folosesc un lim
baj apropiat în menținerea dreptului 
tuturor țărilor europene de a-și face 
ascultate părerile și de a-și hotărî 
singure destinele.

Purtătorul de cuvînt al președinției 
Republicii Franceze a anunțat la 
sfîrșitul acestei întrevederi că pre
ședintele Pompidou a acceptat invita
ția de a face o vizită in Iugoslavia.

LUI M. TEPAVAȚ

spus el, constituie o nouă confirmare 
a faptului că metoda negocierilor 
este o cale de soluționare chiar și a 
celor mai complexe probleme inter
naționale.

. Tepavaț a amintit că Iugoslavia 
și-a expus ideile privitoare la coo
perare și securitate in Europa : un 
sistem de relații care să se bazeze 
pe principiile independenței, suvera
nității, egalității în drepturi și res
pectării integrității teritoriale a tu
turor țărilor europene. „Noi am în
cadrat propunerea de convocare a 
unei conferințe europene în contex
tul unui proces general de edificare 
a unor relații mai echitabile și mai 
sigure în Europa, la care conferința 
și-ar putea aduce o contribuție im
portantă, cu condiția să aibă un 
caracter democratic", a menționat 
secretarul de stat iugoslav.

chis pentru respectarea constitu
ției și a rezultatelor alegerilor.

La ora la care transmit nu mai e- 
xistă nici o îndoială că la Congres, 
candidatul Frontului unității popu
lare, dr. Salvador Allende, va fi de
semnat președinte al Republicii Chile. 
Un indiciu hotărâtor îl 
faptul că în seara zilei de 
brie Consiliul național al 
democrat-creștin a dat 
deputaților și senatorilor 
reprezintă în parlament 
pentru Allende.

Elementul esențial al etapei care 
5-a scurs de la 4 septembrie, cînd 
Frontul unității populare (Partidul 
comunist, Partidul socialist, Parta
lul radical, Partidul social-de
mocrat, Mișcarea de acțiune popu
lară unitară, Acțiunea popu
lară independentă) a ieșit învingă
tor la urne, se manifestă în efor
turi permanente pentru consolida
rea acestei unități populare, conce
pută nu doar ca o alianță electora
lă, ci ca o platformă de guvernare, 
reunind obiective programatice co
mune. în cîteva convorbiri pe care 
le-am avut pînă în prezent cu per
sonalități din conducerea unor par
tide componente ale unității popu
lare s-a desprins, ca o idee centra
lă, rolul deosebit al maselor popu
lare în elaborarea și susținerea a- 
cestei platforme. De altfel. în presă 
se publică zilnic moțiuni și relatări 
asupra dezbaterilor publice In dife
rite organizații muncitorești, țără
nești, de intelectuali, care oferă o 
imagine grăitoare a sprijinului larg 
pentru înfăptuirea transformărilor 
economice, sociale și politice preco
nizate de Frontul unității populare.

constituie 
21 octom- 
Partidului 
dispoziție 
care îl 

să voteze

VIZITA DELEGAȚIEI OE PARTID
SI GUVERNAMENTALE A R. II. GERMANE 

ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ
BRATISLAVA 23 (Agerpres). De

legația de partid și guvernamentală 
a R. D. Germane, condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, aflată într-o vizită oficială 
in R. S. Cehoslovacă, a sosit vineri

MITINGUL DE LA PRAGA
Vorbind la mitingul oamenilor 

muncii din Praga, organizat cu pri
lejul vizitei delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Germane, 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a subliniat 
faptul că intre Cehoslovacia și R.D. 
Germană există relații prietenești 
multilaterale, care se dezvoltă în 
permanență. Convorbirile dintre de
legațiile noastre, a subliniat vorbi
torul, confirmă deplina identitate de 
păreri a partidelor și guvernelor 
Cehoslovaciei și R.D.G. asupra pro
blemelor privind dezvoltarea conti
nuă a relațiilor reciproce și aprecie
rea situației internaționale. Gustav 
Husak a exprimat sprijinul față de 
eforturile pe care R. D. Germană le 
depune pentru normalizarea relații
lor dintre cele două state germane, 
împărtășim părerea tovarășilor ger
mani conform căreia oonvorbirlle și 
relațiile reciproce trebuie să se înte
meieze pe egalitatea în drepturi, pe 
normele dreptului internațional, pe 
recunoașterea integrității teritoriale 
și a principiului neamestecului in 
treburile interne ale celuilalt și pe 
inadmlsibilitatea vreunei discrimi
nări.

Cu referire la problema securită
ții europene, Gustav Husak a rele
vat dialogul politic care are loc în 
jurul acestei teme, amintind propu
nerile țărilor socialiste menite să 
ducă la realizarea practică a aces
tui vechi deziderat al popoarelor eu
ropene. în același context, primul 
secretar al C.p. al P.C. din Ceho
slovacia a reafirmat că guvernul 
țării sale este dispus să înceapă con
vorbiri cu R. F. a Germaniei asu

libanul se pronunță 
pentru stabilirea de 

relații cu R. P. Chineză 
5

BEIRUT 23 (Agerpres) — într-o 
declarație făcută in fața Parlamen
tului, noul premier libanez, Saeb 
Salam, a afirmat că problema recu
noașterii de către Liban a Republicii 
Populare Chineze va fi abordată în 
scurt timp de către cabinetul său. A 
sosit vremea, a menționat el în legă
tură cu aceasta, ca Libanul să nego
cieze și să stabilească relații economi
ce, comerciale și politice cu țări cum 
pint Republica Populară Chineză, 
R.P.D. Coreeană și Republica Demo
crată Vietnam.

PREȘEDINTELE TORREZ 
DESPRE OBIECTIVELE 

NOULUI GUVERN BOLIVIAN
LA PAZ 23 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat unor ziariști sovie
tici, noul președinte bolivian, Juan 
Jose Torrez, a reafirmat declarația 
făcută imediat după preluarea pu
terii, potrivit căreia Bolivia apar
ține lumii a treia și va duce o poli
tică externă independentă. „Guver
nul meu, a spus el, va promova cu 
fermitate o politică externă indepen
dentă și va dezvolta relații cu țările 
socialiste, dacă acestea vor fi reci
proc avantajoase". Torrez a declarat 
că printre obiectivele guvernului bo
livian se numără „adîncirea revolu
ției naționale, lupta împotriva depen
denței economice a țării față de im
perialism, participarea maselor popu
lare la dezvoltarea economiei, plani
ficarea economiei, controlul de stat 
asupra principalelor ramuri indus
triale, stimularea agriculturii, o nouă 
politică agrară".

LA PARIS
Seară consacrată

politicii externe a României
Joi a fost reluată activitatea Cercu

lui prietenilor Republicii Franceze — 
asociație care funcționează sub înal
tul patronaj al guvernului francez. 
Deschiderea cercului a avut loc prin- 
tr-o seară consacrată României. Cu 
acest prilej, dl. Louis Joxe, fost mi
nistru. a subliniat semnificația deo
sebită pe care asociația o acordă 
inaugurării sesiunii de toamnă a Cer
cului prietenilor Republicii Franceze 
printr-o seară al cărei obiect i-a con
stituit politica externă a României. 
Domnia sa a insistat în termeni căl- 
duroși asupra perspectivelor deosebit 
de favorabile pe care le-au căpătat 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Franța și România, îndeosebi 
după vizita făcută în vara acestui an 
la Paris de către președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După proiecția a două documentare 

la Bratislava — capitala R. 8. 
Slovace.

Delegația de partid și guverna
mentală a R. D. Germane a avut o 
întrevedere cu Jozef Lenart, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia, Klokoc Ondrej, președintele 
Consiliului Național Slovac, și P. Co- 
lotka, președintele guvernului R. S. 
Slovace.

pra problemelor deschise privind re
lațiile dintre cele două țări.

în cuvîntarea sa, Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a apreciat că relațiile de co
laborare dintre R.D.G. și Ceho
slovacia reprezintă o necesitate ine
vitabilă. El și-a exprimat convingerea 
că rezultatul convorbirilor dintre de
legațiile celor două țări va fi crearea 
unor condiții noi pentru întărirea pe 
mai departe a economiilor R.D.G. și 
R.S.C.

Referindu-se la problemele euro
pene, Walter Ulbricht a subliniat fap
tul că coexistența pașnică este posibi
lă numai pe baza menținerii statu 
cjuo-ului rezultat în urma celui de-al 
doilea război mondial. Un loc deo
sebit în eforturile noastre comune, a 
spus vorbitorul, îl ocupă conferința 
europeană, spre a cărei convocare 
tindem.

Walter Ulbricht a apreciat încheierea 
Tratatului dintre U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei ca un însemnat pas spra 
pace și securitate în Europa. Califi
când tratatul ca o importantă con
tribuție a guvernului Brandt la cau
za asigurării păcii și destinderii per
manente a încordării, vorbitorul a re
levat că el corespunde intereselor tu
turor popoarelor iubitoare de pace, 
inclusiv ale R. F. a Germaniei.

Președintele Consiliului de Stat el 
R.D.G. a subliniat că pacea și dez
voltarea colaborării impun ca R.D. 
Germană și R.F. a Germaniei să fie 
primite în O.N.U., ca membri cu 
drepturi egale.

R. P. CHINEZĂ

Vizita delegației 
Ministerului Industriei 

Construcțiilor 
de Mașini al României »

PEKIN 23. Corespondentul Ager
pres Ion Gălățeanu transmite : Dele
gația Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, condusă de loan 
Avram, a avut o întîlnire la Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini al R.P. Chineze. Cu această o- 
cazie au fost examinate posibilitățile 
de extindere a cooperării între cele 
două țări în domeniul schimbului de 
utilaje, de documentație tehnică și 
de specialiști.

Delegația a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu conducerea Ministeru
lui Comerțului Exterior, unde au fost 
abordate probleme cu privire la 
schimburile pe anul 1971.

Vineri la prînz, Li Cian, ministru 
adjunct al comerțului exterior, a o- 
ferit o masă în cinstea delegației ro
mâne.

Seara, cu prilejul vizitei delegației, 
ambasadorul României la Pekin, A. 
Duma, a oferit o recepție. Au parti
cipat Lai Tzi-fa, ministrul industriei 
materialelor de construcție, Li Cian, 
ministru adjunct al comerțului exte
rior, Ciu Tzi-cian, adjunct al minis
trului construcțiilor de mașini numă
rul 1, și alte persoane oficiale. loan 
Avram și Li Cian au toastat pentru 
sănătatea conducătorilor de partid 
ai celor două țări, pentru întărirea 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare. ★

Grupul de generali și ofițeri români 
condus de general-maior Ion Popescu, 
care și-a petrecut concediul de o- 
dihnă in R. P. Chineză, a fost primit 
vineri de Huan lun-șen, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei populare 
chineze de eliberare. Au participat 
Siao Cin-kuan, adjunct al ministru
lui apărării naționale și comandant al 
marinei militare, Cian Ta-ci, coman
dantul trupelor de artilerie. A fost 
prezent, de asemenea, ambasadorul 
României la Pekin. A. Duma. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

produse de Studioul „Alexandru Sa- 
hia“ — „România inedită" și „Costu
mul ceremonial la români" — a avut 
loc un dineu oficial la care au partici
pat numeroși ambasadori, membri ai 
corpului diplomatic acreditat la Pa
ris, politicieni francezi, oameni de 
cultură, ziariști. Cu acest prilej, am
basadorul României la Paris, Con
stantin Flitan, a prezentat în fața a- 
sistenței o amplă expunere privind 
politica externă a României, oprin- 
du-se îndeosebi asupra poziției gu
vernului român în problema secu
rității europene.

Seara consacrată României de către 
Cercul prietenilor Republicii Fran
ceze s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, de deosebit interes față de po
litica internațională a statului și gu
vernului țării noastre.

I. GR.

«MO


