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CU EXIGENȚELE PUBLI
CULUI • „FESTIVALUL 
DE POEZIE MIHAIL EMI-

NESCU".

AU ÎNDEPLINIT
PREVEDERILE 

PLANULUI CINCINAL
Telegrame adresate

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Colectivele de muncă din unitățile 

Ministerului Industriei Materialelor 
de Construcții raportează că în ziua 
de 30 octombrie a.c. au realizat pre
vederile planului cincinal 1966—1970 
la producția globală industrială, iar 
pînă la finele anului vor livra un vo
lum suplimentar de materiale de con
strucții în valoare de 1 miliard lei.

Volumul suplimentar de producție 
«e materializează în obținerea, peste 
prevederi, a unui milion tone ciment, 
12 milioane m.p. geamuri. 80 mii m.c. 
prefabricate din beton armat, 600 mi
lioane bucăți materiale de zidărie, 
precum și a altor cantități de mate
riale de construcții.

Realizările cu care ne prezentăm se 
datoresc muncii pline de abnegație a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor și celorlalți lucrători, care, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
au reușit să transpună în practică Ho- 
tărîrile Congresului al X-lea al 
P.C.R. și Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 1967.

Perioada cincinalului care se în
cheie a marcat un ritm accentuat de 
dezvoltare a industriei materialelor 
de construcții — 13,2 la sută față de 
12,1 la sută prevăzut — a înregistrat 
O modernizare importantă a ramurii 
noastre, fapt care a permis să se sa
tisfacă în mai bune condiții cerin
țele crescinde ale economiei națio
nale.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că toate colectivele de muncă 
din cadrul Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții, în frunte 
cu comuniștii, vor continua eforturile 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
industriei materialelor de construcții, 
că își vor face pe deplin datoria de 
a da economiei naționale o gamă mai 
largă de materiale de construcții, 
eficiente și de bună calitate, asigu- 
rind îndeplinirea și depășirea planu
lui de producție pe 1971 și pe cinci
nalul următor.

★
Comuniștii, oamenii muncii din în

treprinderile industriale ale județu
lui Buzău, raportează cu profundă 
satisfacție Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. îndeplinirea în 
ziua de 29 octombrie 1970 a planului

la producția globală industrială din 
actualul cincinal, pînă la sfîrșitul a- 
nului urmînd să realizăm o produc
ție suplimentară de 600 milioane lei 
față de prevederile inițiale.

Actul pe care îl semnăm astăzi — 
realizarea sarcinilor cincinalului cu 
peste două luni mai devreme — încu
nunează eforturile muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din județul 
nostru care, sub conducerea comu
niștilor. muncesc cu abnegație și dă
ruire pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de partid.

în anii cincinalului pe care îl în
cheiem. economia județului s-a dez
voltat intr-un ritm rapid, au fost va
lorificate mai bine resursele mate
riale și umane de care dispunem.

Peisajul economic al județului Bu
zău a cunoscut importante transfor
mări. Alături de ramurile industriale 
existente au apărut metalurgia, in
dustria materialelor de construcții, 
s-n dezvoltat continuu industria chi
mică și alimentară. Au fost puse in 
funcțiune obiective industriale noi 
ca : Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă, Fabrica de zahăr. întreprin
derea de produse ceramice indus
triale și întreprinderea de produse 
lactate dotate ia nivelul tehnicii mo
derne. De asemenea, au fost reutila- 
te alte unități industriale din județ.

Județul Buzău participă în prezent 
la circuitul economic intern și ex
tern cu electrozi de sudură, sîrmă 
trefilată, geamuri securizate, vagoane 
de marfă, subansamble pentru trac
toare și altele.

Prefaoerile adînci petrecute în via
ța social-economică a județului nos
tru în acești ani sînt rodul spriji
nului nemijlocit primit din partea 
conducerii superioare de partid și de 
stat, indicațiilor prețioase date de 
dumneavoastră. tovarășe secretar 
general, în timpul vizitelor făcute în 
județul Buzău.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura că vom depune eforturi sus
ținute în scopul utilizării judicioase 
a capacităților și spațiilor de pro
ducție. economisirii materiilor prime 
și a materialelor, a energiei electri
ce. pentru sporirea volumului de 
mărfuri destinate exportului.

Industria județului Buzău va rea
liza în plus, pînă la sfîrșitul acestui

an, peste 18 mii tone aparate cale, 
900 tone rezervoare metalice, 7 200 
tone de sîrmă trasă, 1 800 tone de 
polietilenă prelucrată, confecții tex
tile în valoare de peste 100 milioane 
lei.

însuflețiți de caracterul viu și di
namizator al programului stabilit de 
Congresul al X-Iea al partidului 
pentru făurirea în țara noastră a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, de grija și munca neobosită 
pe care dumneavoastră o desfășurați 
pentru Înflorirea României socialiste 
și sporirea prestigiului ei în rîndul 
popoarelor lumii, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune întreaga noastră ca
pacitate de muncă și nu vom precu
peți nici un efort pentru fericirea 
poporului român.

★
Colectivul de muncă al întreprinde

rii agricole de stat „Insula mare a 
Brăilei", cu prilejul încheierii bilan
țului de toamnă, raportează condu
cerii partidului, dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că a îndeplinit, în mod

(Continuare in pag. a III-a)

Recoltatul porumbului, 
cit mai repede, cu toate 

tortele manuale si mecanice » 7
în ultimul timp, în numeroase județe. Întreprinderile agricole de stat 

ți cooperativele agricole au terminat insămințarea griului și recoltarea 
porumbului. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii pînă la amiaza zilei de vineri 30 octombrie a.c., rezultă că in- 
aămințnrea griului s-a efectuat in proporție de 98 la suta din supra
fața prevăzută in întreprinderile agricole de stat și de 91 la sută in 
cooperativele agricole. Ținînd seama că epoca optimă a trecut de mult, 
este imperios necesar ca în cooperativele agricole rămase in urmă să 
se ia măsuri eficiente pentru terminarea acestei importante lucrări, fără 
nici o întîrziere.

Una dintre principalele lucrări de sezon, care polarizează atenția or
ganelor de partid și agricole, a conducerilor unităților agricole, este re
coltarea și transportul porumbului, a sfeclei de zahăr și a altor culturi. 
Din datele centralizate la M.A.S. în cursul dimineții de ieri, rezultă că 
întreprinderile agricole de stat au cules porumbul de pe 93 la sută din 
suprafața cultivată, iar în cooperativele agricole această lucrare s-a efec
tuat în proporție de 89 la sută. De asemenea, cooperativele agricole au 
recoltat 97 la sută din suprafața cultivată cu cartofi și 81 la sută din to
tal la sfecla de zahăr.

Recoltarea porumbului s-a încheiat în întreprinderile agricole de stat 
din județele : Dolj, Teleorman, Brăila, Buzău, Arad, Galați, Bacău și 
Vaslui, iar în altele se apropie de sfîrșit. Cooperativele agricole din ju
dețele Vilcea, Gorj si Covasna au terminat recoltatul, această lucrare 
fiind practic încheiată si în județele Teleorman și Iași, unde porumbul 
a fost cules în proporție de 99 la sută din total. Botoșani — 98 la sută, 
Dolj și Suceava — 97 la sută Suprafețe mai mar! de recoltat sînt in
tr-o serie de județe din Transilvania — Mureș, Sibiu, Bistrița-Năsăud. 
Cluj și altele — unde vegetația a fost mai intirziată. în aceste județe și 
în celelalte in care recoltatul nu s-a terminat, este necesar ca în zi
lele care urmează să fie concentrate toate forțele manuale și meca
nice pentru intensificarea culesului, astfel ca această lucrare, de ma
ximă urgență și însemnătate, să poată fi încheiată într-un timp cît 
mai scurt.

Din informațiile sosite la redacție rezultă că chiar în județele avan
sate la recoltat există încă mari cantități de porumb în grămezi pe 
cimp, precum și sfeclă de zahăr și alte produse care trebuie grabnic 
transportate și puse la adăpost de intemperii.

Pentru urgentarea lucrărilor agricole de sezon este necesar ca organe
le de partid și agricole să-și concentreze eforturile pentru sprijinirea 
unităților agricole rămase în urmă, să se ocupe de organizarea judi
cioasă a muncii, astfel îneît insămințarea griului, recoltarea și transpor
tul produselor să fie grabnic încheiate.

în pag. a raidul nostru in județele Bihor și
Sibiu.

Treptele obligatorii 
ale calificării 
inginerești
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E o certitudine : actuala structură 
a invățămîntului tehnic superior con
ține premise sigure pentru formarea 
în spirit modern a specialiștilor, 
premise generate de preocuparea de 
a îmbina armonios pregătirea teore
tică și practică a studenților. Cum se 
știe, planurile de invățămînt rezervă 
pregătirii teoretice de bază și de spe
cialitate aproximativ un număr de 
ore egal cu numărul de ore afectate 
activităților practice. Mai mult. în 
planurile de învățămint există un 
capitol aparte, de o semnificație cu 
totul deosebită : participarea în pro
ducție a studenților, generic cunos
cută sub numirea de stagiu de prac
tică. Numai în această vară, de pildă, 
au lucrat în cadrul acestui stagiu 
circa 23 000 de studenți care, timp de 
4 săptămîni. și-au completat cunoștin
țele însușite la cursuri. în „amfitea
trele" producției. Nu mai revenim in 
ancheta de față asupra unor asimetrii 
care au caracterizat aceste stagii. 
Revenim însă la întrebarea pe care o 
ridică frecvent numeroase cadre di

dactice și specialiști din producție : 
cum se explică faptul că o bună parte 
din absolvenții institutelor tehnice au 
nevoie de o perioadă destul de lungă 
de acomodare cu producția, după 5 
ani de studiu consacrati tocmai pre
gătirii pentru munca in producție 7

— într-adevăr. aprecia prof. univ. 
dr. ing. Constantin Bălă, prorector al 
Institutului politehnic din București, 
numeroși absolvenți ai institutelor

PUNCTE DE VEDERE 
PRIVIND ORGANIZAREA 

STAGIULUI STUDENȚESC 
DE PRACTICĂ

Deși foarte tînără 
(numai doi ani de ac
tivitate), Uzina meca
nică de material ru
lant din Craiova își 
are, de pe acum, pe 
tabelele de valori ale 
branșei, pătratul său, 
cu parametrii incă în 
studiu. Despre aces
ta uzină, de remarca
bilă structură tehnică 
și arhitectonică, an
samblu de hale mo
derne ridicate pe plat
forma industrială de 
la poarta de răsărit a 
Craiovei, se știe încă 
foarte puțin. Se știe, 
de către specialiștii 
domeniului, că este 
cea mai mare unitate 
industrială din țară 
profilată în repara
rea locomotivelor Die- 
sel-electrice. Și se 
mai știe, de către lec
torul foarte sîrguin- 
cios al ziarelor, atent 
chiar și la minuscula 
informație expediată 
în ctteva rlnduri, că 
în vara aceasta, cam 
prin iulie, aici a fost 
făcută reparația gene
rală a celei de-a 100-a 
locomotive Diesel- 
electrice.

Să medităm asupra 
unui destin — desti
nul unei noi industrii 
românești — privin- 
du-1 de jos, de la în
ceputuri, de la rădă
cinile timpului, de la 
primele treceri ale di
mensiunii în certitu
dine. Să medităm a-

supra unui debut. In
terlocutor : Alexan
dru Dombi, directorul 
general al uzinei. Băr
bat în puterea vîrsței, 
specialist cu experien
ță, clădit pe cifre, cir
cumspect în fața cu
vintelor, a tot ceea ce

z, toate secretele „u- 
zinei pe roți". Iar 
startul a fost în mai 
1968. cînd a început 
repararea primei loco
motive.

— Ce ne puteți spu
ne despre timpul care 
s-a scurs ?

recte — fără repetiții 
cu cortinele trase 
peste „inerentele cău
tări ale începutului" 
— in plin succes pro
ductiv, de prestigiu 
economic și tehnic e- 
ehivalent cu cel do- 
bîndit de uzine vechi.

„PROFESIA" 
PROMOVĂRII

NOULUI
scapă de sub contro
lul riglei de calcul. 
Vechi director general 
al lui „Electroputere" 
— cetatea-faur a lo
comotivei Diesel-e- 
lectrice — a venit aici 
din prima zi, de la 
primul timp, de la 
startul activității, a- 
ducînd o experiență 
ce includea, de la a la

— Să vorbim des
pre sarcinile de plan... 
Despre evoluția înde
plinirii lor.

Ceea ce se remarcă, 
cercetînd o astfel de 
evoluție, este, în pri
mul rînd, efortul tînă- 
rului colectiv al uzi
nei de a porni, de la 
început, cu dreptul. 
Efortul plonjării di-

de colective rodate 
prin activitate înde
lungată.

— tn 1969, planul 
producției globale a 
fost îndeplinit la 20 
noiembrie. Cu 12 zile 
mai înainte, raporta
sem realizarea inte
grală a obligațiilor 
privind producția
marfă vîndută și înca

sată. în același an, 
planul de beneficii a 
fost înfăptuit cu un 
trimestru mai devre
me Ambiția noastră, 
a tuturor, a fost să 
lucrăm, din prima zi, 
fără „pierderi plani
ficate". Anul acesta, 
in primul semestru, 
am predat peste plan 
fei locomotive Die- 
sel-electrice. Planul 
trimestrului III '70 a 
fost îndeplinit cu 40 
de zile mai devreme 
Preocuparea centrală, 
esențială, a fost. în 
tot acest timp, scurta
rea ciclurilor a ter
menelor de fabricații 
și, oaralel, a cheltuie
lilor de producție 
Dacă reparația loco
motivei nr. 1 a cerut 
117 zile, locomotiva 
nr. 100 a fost gata în 
numai 71 de zile si cu 
cheltuieli de producție 
mai mici cu 500 000 
lei

— Și cifrele, bă
nuim, ar putea conti
nua...

— De cel puțin cî- 
teva dintre ele, colec
tivul nostru e mîndru. 
Valoarea lucrărilor 
de autoutilare se ridi
că la peste 3 milioane 
lei. Valoarea econo
miilor antecalculate

I. OLTEAN U

(Continuare 
în pag. a Il-a)

tehnice fac în uzină un stagiu de 
„post-studenție", care durează, une
ori, luni și luni în șir. Cauzele a- 
cestei stări de fapt, nedorite nici de 
profesori și nici de studenții lor. cred 
că trebuie analizate atent și bine 
delimitate. Pentru că. după părerea 
mea, timpul rezervat activităților 
practice, in perimetrul politehnicii, 
respectiv în laboratoare și ateliere- 
școală, este eficient și suficient. Nu 
cred insă că putem aprecia aidoma 
stagiile de practică în uzină. Acestea 
sînt încă ineficiente, iar ca durată, 
insuficiente. Judecind numai după 
cifre, poate că afirmația ar părea 
exagerată, pentru că. după cum 
se știe, planurile de învățămînt pre
văd 2 săptămîni de ..vizite documen
tare" in anul al IT-lea, 4 săptămîni de 
practică cu caracter de „inițiere". în 
anul al III-lea. 4 săptămîni de prac
tică de specialitate în producție, com
pletate cu o excursie de documentare 
avînd durata de o săptămînă în anul 
al IV-lea și ?—6 săptămîni practică 
de documentare pentru elaborarea 
proiectului (lucrării) de diplomă. în 
ultimul an de studii. Dar dacă adi
ționăm, rezultă că în 5 ani de 
studiu un viitor inginer benefi
ciază doar de 4 luni de „lecția produc

ției". Cred, de aceea, că Înainte de 
orice, stagiilor de practică in între
prinderi industriale trebuie să li se 
prelungească durata cel puțin — tota
lizat — pînă la 6 luni sau chiar pînă 
la 8 luni. Asigurîndu-se un nou conți
nut programelor de practică, într-o a- 
semenea perioadă s-ar realiza dezide
ratul atit de firesc, formulat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
inaugurală a anului universitar, po
trivit căruia studentul practician tre
buie „...să lucreze cîteva luni cum 
lucrează ucenicul în fabrică, apoi ca 
muncitor, ca maistru și să facă și 
practică de inginer...".

Desigur, o asemenea optică nouă 
în procesul legării școlii superioare de 
practică presupune restructurări de 
fond în planurile de invățămint și. 
implicit.o viziune mai realistă în sta
bilirea locurilor de muncă și de prac
tică a studenților. Cum se știe. în 
ultimii ani, au fost îndreptați spre 
marile unități industriale în aceeași 
perioadă (îndeosebi în lunile de vară) 
sute de studenți de diferite speciali
tăți și din diferite centre universi
tare, conducerile întreprinderilor 
fiind puse nu o dată în dificultate 
atit in asigurarea locurilor de muncă 
cît și a personalului de îndrumare. 
Bunăoară. în vara abia încheiată, au 
fost repartizați deodată 353 de stu
dent! la „Grivița roșie". 453 — la 
„23 August". 523 — la „Electronica", 
în timp ce zeci de fabrici și uzine, 
șantiere și unități agricole de produc
ție, cu realizări prestigioase, n-au 
devenit încă baze de practică. După 
opinia a numeroase cadre didactice 
și specialiști din producție, mai buna 
organizare a stagiilor de practică ar 
trebui să înceapă prin stabilirea 
exactă a unei „hărți" a tuturor uni
tăților în care se poate organiza efi
cient pregătirea în producție a tine
retului studios. Astfel îneît. în aceeași 
perioadă și pe același loc de muncă, 
să fie repartizați cel mult 10—15 stu- 
denți. O asemenea grupare ar fi în 
primul rînd în avantajul pregătirii 
studenților, cărora li se va putea asi
gura îndrumarea cuvenită, dar și al 
uzinelor pentru că studenții ar avea

Victor VIȘINESCU

(Continuare In pag. a IV-a)
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O 0 SIRENĂ MACABRĂ VESTEȘTE PUNCTUL TERMI
NUS AL HALUCINAȚIEI... • „CUIBUL VULTURILOR 
ALBI" DE LA POZNAN • TĂCEREA DE AUR A GNOMI

LOR MODERNI • DE PRETUTINDENI

Uzina de alumină din Oradea : Instaiajia de calcinare
Foto : S. Cristian
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FAT
Lume a sintezelor, a 

marilor împliniri pe tă- 
rim social, politic și de 
cultură, lumea noastră 
românească, cu victorii 
mari și nestinse, merită 
totdeauna o clipă de 
incantație, o privire de 
analiză înțeleaptă, o 
revărsare de bucurie că 
ești al ei cu sufletul, 
gîndul și fapta.

Un basm povestește 
uimitoarea întîmplare 
a unui Făt-Frumos năs
cut din lacrimă : sigur, 
nu este întimplător că 
acest 'basm aparține 
lui Eminescu și, prin 
el, culturii noastre de 
ieri și de azi. Tot
deauna prin lacrimă 
omul a plîns seni
nul care nu i-a apar
ținut, liniștea și bucu
ria care-i lipsea în ini
mă, în casă. Poate va 
părea unora forțată a- 
ceastă alăturare ; o gă
sesc doar fericită și-mi 
spune multe nebănuite 
taine despre bucuria 
născută în lumină, în 
limpedele ceas al biru
ințelor, al legării des
tinelor dintre adevăra- 
ții oameni puternici, 
mulți și iubitori de 
floare, de ramuri în 
grădinile lor, de paseri 
senine pe cerul liniștii 
lor. Trăim intr-o țară 
cu un zbor ideal, egal, 
fermecător. Rădăcini 
fericite o țin string de 
acest suflet vechi ro
mânesc, și pururi atit 
de tînăr. Cuiburile ca
selor noastre așteaptă 
pe văi și pe dealuri 
vești despre lumea 
noastră ; crengi de în- 
tîmplări fericite vor
besc despre trupul mlă
dios al patriei care-și 
adaugă lumini și seve 
noi.

De atîtea ori am nu
mit această lume mira
col și, desigur, miracol 
este dacă privim din- 
lăuntrul unei discipline 
a nervului optic care 
ne permite catalogări 
drepte și totodată pline 
de fast. Sigur, mira
col vom numi întreg a- 
cest fenomen grandios 
pe care viata l-a în
registrat și-l reclamă 
în fiece secundă în cel

FRUMOS...
mai depărtat colț al 
țării. Industrializarea 
celor mai mici orașe, 
comune, chiar, ține de 
domeniul fantastului. 
Cine crezuse despre 
Slatina, să zicem, că 
va fi pentru noi un o- 
raș cu o rezonanță atit 
de distinctă ?

Dacă privim din in
terior acest fenomen pe 
care îl numim deseori 
miracol ar trebui să-i 
spunem fără nici o re
ținere forță, spirit, ra
țiune, sinteză a lumii 
noastre noi. Nicicind 
oamenii nu au fost mai 
uniți, niciodată tinere
țea nu a fost mai a-

însemnări

de Dumitru

M. ION

ca 
a 

de
proape de eroism 
în această perioadă 
miracolului făurit 
noi.

în aceste noi anotim
puri ale țării (doar cî
teva peste o sută), ca ■> 
înnobilare a pămîntului, 
ca o cinstire a vechilor 
legende și tradiții, am 
raportat împliniri fa
buloase. O țară. un 
destin, o lume. Aceste 
cuvinte închid în ele 
nebănuite trepte și as
pirații, ele se cuvin 
rostite ca un vers care 
ne vorbește despre un 
țărîm al înfloririi, al 
exploziilor vitale, semn 
că lumea noastră socia
listă există, este o for
ță de netăgăduit a pă
cii. un glas care se face 
ascultat și cinstit pre
tutindeni.

România nu a rămas 
doar peisaj, doar mun
te brăzdat de fulgerul 
alb al turmelor, doar 
deal cu păduri, numai 
vale cu griu și porumb. 
Ieri exista singur 
trupul, azi el este 
tmpodobit cu spirit.

cu înaltă demnitate. 
Un destin acoperă 
piscurile și grinele, 
pale și 
ilor — 
noastre 
purtăm 
purtăm
Există un element no
bil, un metal prețios, 
liant subtil între om și 
om — Partidul, un 
purtător al însemnelor 
noastre, atent spre ora 
care vine, pregătin- 
du-ne clipă de clipă de 
zbor către istoria care 
ne cuprinde.

Avem din veacuri 
nume demne de cinste, 
avem viteji șl condu
cători fără număr — 
fără ei nu am fi exis
tat ca lume, dar ceea 
ce trebuie să știm este 
să continuăm faima lor 
și a țării caro ne-a ră
mas de la ei ; fără iz- 
binda lor nu am exis
ta noi, iar fără pu
terea și gloria noastră 
cei care vin. Astfel 
trăim și iubim în a- 
ceastă lume a noastră, 
însetată pururi de 
dreptate și înflorire. 
Trăim într-o țară pe 
care se cuvine s-o lău
dăm cu toții cu un 
timbru egal ; fericirea 
există aici și trebuie 
s-o găsim in efortul pe 
care-1 depunem 
înălțarea numelui 
cestei țări care ne 
finește aspirațiile 
puterea.

Uimitoarea poveste 
eminesciană închizînd 
în ea secretele luptei 
și ale izbînzii, verifi
că o dată mai mult do
rul de afirmare, nece
sitatea recunoașterii u- 
niversale a lumii noas
tre românești, veșnic 
tînără privind spre în
țelepciune.

Sîntem asemeni u- 
nui Făt-Frumos născut 
din lacrimă, devenit 
bucurie. Știm că dru
mul de la lacrimă la 
bucurie ni l-am fău
rit numai pentru că 
ne-a fost cu limpezi
me arătat de partidul 
comunist. Lui îi înăl
țăm întîiul nostru 
gind, elogiul și devo
tamentul nostru.

a-
creștetul copi- 
des linul țării 
noi pe care-1 

așa cum ne 
numele, ființa.

Ia 
a- 

de- 
și

-»
)
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea adresează Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român și poporului frate român 
mulțumiri profunde pentru felicitările călduroase transmise de partidul 
dumneavoastră cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării partidului 
nostru.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile frățești de prietenie și cola
borare statornicite între Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comu
nist Român se vor întări și dezvolta și mai mult și în viitor, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în 
lupta comună împotriva imperialismului în frunte cu imperialismul 
american, adresăm urări sincere de noi succese poporului român sub con
ducerea Partidului Comunist Român în lupta pentru construcția socia
listă și prosperitatea țării.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

Excelenței Sale

Domnul ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc sincer pentru calda dumneavoastră telegramă da 

felicitări, cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Sale Imperiale. La rîn
dul meu, doresc să transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări 
pentru creșterea bunăstării nobilului popor român.

Am fost deosebit de îneîntat să aflu vești îmbucurătoare despra 
însănătoșirea Excelenței Voastre.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului
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faptul; IMPERATIVE ALE PERFECȚIONĂRII

DIVERS ACTIVITĂȚII COMITETELOR
Capra 
neagră 
la Bolboci

Considerată de mult pe cale .1e 
dispariție, capra neagră, denu
mită și antilopa culmilor înalte, 
în urma măsurilor de ocrotire 
luate In ultimii ani, se pare că, 
în prezent, nu mai este o podoa
bă chiar atît de rară a Carpa- 
ților. Dovadă — investigațiile 
recente făcute de filiala județea
nă de vînătoare Dîmbovița, In 
bazinul Bolboci. în masivele 
Obîrșia Ialomiței, Doamnele, 
Bătrîna și Horoabele a fost 
semnalată prezența unor turme 
de cîte 25—30 de capre negre, 
multe dintre ele In stare să fie 
medaliate la marile concursuri 
chiar cu aur. Bineînțeles dacă, 
în sezonul aflat abia la început, 
vor întîlni și vînători care... să 
nu le piardă urma l

bazinul 
Obîrșia

Aveti-i
9

în vedere!
Acum citeva zile, Vasile Crețu. 

șeful serviciului comercial de la 
O.C.L. mixt Dorohoi, intrase in 
alertă : sosiseră in depozit 38 de 
cuverturi plușate ți dumnealui 
se frăminta cui anume să le vin- 
dă. După îndelungi și grele deli
berări, a reușit, in sfirșit, să in- 
tocmească o listă care a obținut 
și avizul directorului Gheorghe 
Munteanu. Era o listă aproape... 
„completă". Nu omitea nici pe 
medicii Tamara Ursulescu, Du
mitru Costaș și Gheorghe Popa, 
nici pe directorii Mihai Irimia, 
Dumitru Buliga și Gheorghe 
Crișmaru (de la autobaza de 
transporturi auto, l.R.l.C. și ci
nematograf), nici pe cei 11 sala- 
riați de la O.C.L. mixt Dorohoi, 
in frunte cu jurisconsultul Petre 
Chiriceanu. Odată definitivată, 
lista a fost inminată merceologu
lui Alexandru Hrib, cu dispoziția 
de a proceda in consecință. Un 
control inopinat l-a surprins 
insă în plină activitate. Acum, 
credem că direcția comercială 
județeană nu va intirzia să-i 
aibă in vedere pe cei ce urmea
ză să-și primească sancțiunile 
corespunzătoare.

O lună
de miere... 
amară

Era salariat la Centrala mine
lor și metalurgiei neferoase din 
Baia Mare. De cite ori mergea 
însă pe teren. Petre Stoian se 
recomanda nici mai mult, nici 
mai puțin decit judecător la 
Tribunalul Suprem. Ca să faca 
impresie. în urmă cu citeva luni, 
a intîlnit-o in tren pe Florența 
Blană din orașul Cavnic. De la 
dragostea la prima vedere au a- 
juns la ofițerul stării civile. 
Luna de miere a lui Petre Stoian 
a fost însă scurtă și amară. Din- 
tr-un schimb de corespondentă 
între Consiliul popular al orașu
lui Cavnic și cel al comunei sale 
natale (Dăbuleni-Dolj), s-a aflat 
că el era căsătorit din 1951. După 
aceea, colac peste pupăză. Petre 
Stoian a recunoscut că mai are o 
nevastă la București, cu care 
căsătorit din 1967. Acum îl 
teaptă altă „căsătorie", 
insă la starea civilă.

era 
aș- 
Nu

Deși 
avertizați...•

începuse un control pe drumu
rile publice ale județului Vran- 
cea. In prima zi au fost depis
tate 20 de cazuri în care autoca
mioanele unor unități erau de
viate pe trasee străine de intere
sele lor. Deși avizate imediat, u- 
nitățile in cauză nu s-au arătat 
cituși de puțin alarmate. In con
secință, după următoarele 7 
zile, bilanțul se prezenta ast
fel : 183 mașini de la autoba
zele de transporturi auto, 88 de 
la întreprinderile de mecanizare 
a transporturilor forestiere, 4 de. 
la întreprinderile agricole de 
stat, 26 de la întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii — 
în total 301 autovehicule — ple
cate in cursă, fără forme legale. 
Desigur, contravenienta nu vor 
putea ocoli consecințele ce-i 
așteaptă. Cum vor explica 
insă conducerile unităților res
pective faptul că mașini care fi
gurau în garaj sau pe alte trasee 
umblau pe coclauri 7

Tn structura organizatorică a parti
dului nostru, comitetele comunale de 
partid dețin un loc deosebit de im
portant. Fiind investite, prin înseși 
noile prevederi incluse de Congresul 
al X-lea în Statutul P.C.R., cu mari 
răspunderi și largi competențe, ele 
sînt chemate să conducă întreaga ac
tivitate economică, politică și social- 
culturală din raza lor teritorială, a- 
cordînd o atenție aparte agriculturii. 
Tocmai de aceea îndrumarea comi
tetelor comunale de partid reprezintă 
pentru comitetul nostru județean o 
preocupare permanentă, de prim 
ordin.

Unul dintre mijloacele de bază uti
lizate in această direcție îl constituie 
instruirea secretarilor comitetelor co
munale de partid. în mod firesc, 
problematica fiecărei instruiri se în
cadrează în obiectivele generale fixa
te de cel de-al X-lea Congres al 
partidului în domeniul dezvoltării a- 
griculturii, înfloririi satelor, grija 
noastră fiind însă să-i asigurăm un 
caracter concret. Este dc relevat că, 
prin studierea unor documente de 
partid și organizarea unor expuneri, 
urmărim nu numai lărgirea orizontu
lui politic și ideologic, înarmarea se
cretarilor cu cunoașterea celor mai 
actuale măsuri adoptate Ia nivel cen
tral sau local, ci și dezvoltarea Ime
diată a unor acțiuni practice, de în
deplinirea cărora trebuie să se ocupe 
secretarii comitetelor comunale de 
partid. Pe de altă parte, ne îngrijim 
de conținutul expunerilor, străduin- 
du-ne să aducem mereu în atenție 
ceva nou, interesant, să răspundem u- 
nor cerințe reale, fiind un lucru sta
bilit ca aceste expuneri să fie elabo
rate și prezentate de cadre de răs
pundere, cu temeinică pregătire de 
specialitate și politico-ideologică. To
tuși. trebuie să recunoaștem că. cu 
toate eforturile depuse, reușita nu este 
întotdeauna deplină. Mai sînt cazuri 
cînd „ceea ce spunem" secretarilor 
sînt lucruri de mult știute de ei si, 
prin urmare, nu stîrnesc atenția. Am 
putea cita, ca exemplu, expunerea 
care s-a făcut în cadrul unei instruiri 
despre eficiența economică a investi
țiilor care abunda în generalități, re
peta doar diferite teze din documen
tele de partid, pe care oricine le-a ci
tit, fără să se sublinieze ce concluzii 
se desprind pentru activitatea practi
că a comitetelor comunale de partid.

în cadrul instruirilor este foarte 
Important nu numai ceea ce le spu
nem noi secretarilor, ci și ceea ce 
ne spun ei nouă. Am în vedere infor
mările. rapoartele pe care le prezintă, 
înlesnind cunoașterea mai bună de 
către biroul comitetului județean a 
situației din comune și prilejuind, 
totodată, un larg schimb de expe
riență între secretarii comitetelor co
munale de partid. Astfel, din ra
poartele prezentate în cadrul unei 
recente instruiri ne-am dat seama 
că o serie de probleme privind exer
citarea dreptului de control al comi
tetelor comunale de partid asupra 
consiliilor populare, a organizațiilor 
de partid din C.A.P. asupra consilii
lor de conducere sau modul de ana
lizare a activității economice în uni
tățile industriale — nu sînt bine înțe
lese. ceea ce ne-a dat putința să or
ganizăm dezbateri care vizau lămu
rirea acestor asoecte. De asemenea, 
într-una din ședințele de rapoarte a 
reieșit că in comunele Cernatu. Sîn- 
zieni. Catalina dau rezultate bune 
în campaniile agricole întîlnirile 
zilnice organizate de comitetele de 
partid și consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție 
cu factorii care concură la efectua
rea lucrărilor. Subliniem — nu este 
vorba de ședințe cu referate, procese 
verbale și hotărîri scrise, ci de intîl- 
niri operative în care se discută „la 
obiect", se scoate la iveală experien
ța bună, se reliefează 
negative din ziua precedentă 
stabilește ce trebuie întreprins 
următoare.

Practica arată Insă că. oricît 
dicios ar fi concepute instruirile, 
nu pot suplini îndrumarea comitete
lor comunale de partid la fata locu
lui. Numai prin activitatea practică 
pentru rezolvarea multiplelor pro
bleme din viata satelor putem acor
da cel mai eficient sprijin comitete
lor comunale de partid, căpătăm posi
bilitatea să ne convingem in ce măsu
ră sarcinile transmise au fost recepțio
nate cum se cuvine, să apreciem in-

Ștefan KORODI 
secretar al Comitetului județean 

Covasna al P.C.R.

suși gradul de eficiență al Instruirii. 
Căci nu peste tot instruirea dă ace
leași rezultate. De pildă, subliniem 
necesitatea întăririi economico-orga- 
nizatorice a cooperativelor agricole de 
producție. Dar, in timp ce comitetul 
comunal de partid Turia pune în cen
trul întregii sale activități această pro
blemă, ceea ce se reflectă în produc
țiile medii de 2 300—2 400 kg de grîu 
și secară la hectar, comitetul comu
nal de partid Bodoc nu se ocupă cum 
trebuie de îndrumarea organizației 
de partid din cooperativa agricolă de 
producție, nu trage la răspundere

viața de partid

pe membrii de partid din consiliul de 
conducere pentru superficialitatea și 
modul formal iu care se achită de 
Sarcini.

Ceea ce ne interesează este. în pri
mul rînd, ca sprijinul care se acordă 
să se finalizeze in creșterea compe
tenței comitetelor comunale de par
tid. eliminarea manifestărilor de sub
stituire, de „dădăceală", astfel ca să 
sporească inițiativa și simțul lor dc 
răspundere. Trebuie să arătăm însă 
că — desigur și. ca urmare a felului in 
care au fost obișnuite de către acti
viști ai comitetului județean — unele 
comitete comunale de partid, cum sint 
cele din Brăduț, Belin și Poian aș
teaptă să tot fie „ajutate". Se în- 
tîmplă ca la ședințele de prezentare 
a rapoartelor unii secretari ai comi
tetelor comunale de partid să ceară 
ajutor „dg la județ" in probleme care 
cu un mic efort pot fi soluționate pe 
plan local. Astfel, la o recentă instrui
re s-a semnalat că medicul veterinar 
din Reci nu respectă programul de 
lucru și necesitatea luării unor mă
suri statutare în legătură cu loturile 
personale ale cooperatorilor din a- 
ceeași comună Sînt oare acestea pro
bleme care depășesc posibilitățile 
organelor comunale de partid și de 
stat ? Cine dacă nu consiliul popu
lar comunal ar fi trebuit să-i aplice 
sau măcar să propună sancțiuni ad
ministrative pentru medic ? Oare nu 
comitetul comunal de partid este, cel 
mai in măsură să îndrume consiliul 
de conducere, adunarea generală a 
cooperativei agricole de producție să 
ia măsurile statutare privind loturile 
personale ?

Evident, este mai ușor să fii me
reu ajutat decît să 
inițiativă și spirit de 
după cum este mai comod 
refer la unii activiști dir cadrul co-

acționezi cu 
răsnundere ;

mB

lectivelor pe care le trimitem și chiar 
la unii membri ai comitetului jude
țean — să preiei sarcini care revin 
altora, decît să-i deprinzi să le în
deplinească singuri. Iată de ce con
siderăm că singurul criteriu de apre
ciere a îndrumării pe teren o consti
tuie efectele practice, „urmele" lă
sate in activitatea comitetelor comu
nale de partid, dinamismul și com
petența cu care comitetele comunale 
acționează fără a aștepta, pentru re
zolvarea tuturor problemelor, impul
suri „de sus". Care este nivelul de dez
voltare al cooperativelor agricole de 
producție ? Cum funcționează coope
rativa de consum, școala, dispensarul, 
căminul cultural? Cum se rezolvă pro
blemele edilitar-gospodărești ? — iată 
ce indică eficiența îndrumării, a acti
vității comitetelor comunale de partid. 
Ce folos că, la începutul acestui an, 
un colectiv a îndrumat timp de 8 zile 
activitatea comitetelor comunale de 
partid din Valea Crișului și Boroșneul 
Mare din moment ce o serie de lip
suri mai vechi din activitatea organe
lor de partid respective — insuficien
ta preocupare pentru activizarea or
ganizațiilor de bază din C.A.P., a or
ganizațiilor obștești educarea mem
brilor de partid etc — continuă să 
dăinuie și astăzi ? Ce folos că instruc
torul alți activiști ai comitetului ju
dețean de partid au trecui de nenu
mărate ori prin comuna Ozun. dacă 
sectorul zootehnic al cooperativei 
continuă să bată pasul pe loc ? 
lectivele, activiștii, vin, stau cît 
și după aceea pleacă. Comitetul 
partid rămine. Important este deci 
cum acționează cind nu mai are lin
gă el pe cineva care să-1 îndrume și 
să-l ajute.

Ceea ce, desigur, nu înseamnă ci
tuși de puțin că pledăm pentru, slă
birea ajutorului acordat de comi
tetul județean de partid. Dimpo
trivă 1 Ne preocupăm să perfecțio
năm mijloacele folosite în această 
privință. De pildă, nu de mult, ne-am 
sesizat că membrii biroului comi
tetului județean de partid nu se in
formează reciproc în legătură cu 
diferitele aspecte din activitatea co
munelor ce le-au fost repartizate și 
nici nu sint trași Ia răspundere în 
legătură cu felul cum se achită de 
această sarcină. Am stabilit măsuri 
ca în viitor să se procedeze ca atare. 
De asemenea, s-a hotărît ca partici
parea membrilor biroului comitetului 
județean de partid la plenarele co
mitetelor comunale să decurgă pe 
baza unui program concret, fiecare 
urmînd să informeze biroul comite
tului județean despre problemele mai 
importante, despre aportul personal la 
rezolvarea lor.

Sintem hotăriți să perseverăm în 
perfecționarea tuturor formelor și 
mijloacelor de îndrumare a comitete
lor comunale de partid, spre a le im
prima un stil de muncă iinamic. pă
truns de responsabilitate. Incit să 
reușească să mobilizeze cu succes 
pe toți locuitorii satelor din județul 
nostru la realizarea însuflețitoareloi 
obiective fixate de cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R,

Co
stau 

de

Hai să discutăm puțin și 
despre gheață, că n-o fi 
foc. Acum o săptămână și 
ceva, am avut deosebita 
plăcere să fac o plimbare 
prin Ploiești împreună 
cu tovarășul director al 
sucursalei Băncii de In
vestiții din același oraș.

— Tovarășe director, în 
cultura mea generală exis
tă o lacună. Știu cum se 
fabrică locomotiva, tram
vaiul (cu cai și fără), pepe
nele galben, P.V.C.-ul, fibra 
lemnoasă, nucile de cocos, 
halvița, zarzavaturile de 
supă... numai gheața nu. 
Dacă nu mă înșel, dumnea
voastră ați investit 
bani într-o astfel de 
brică.

— Nu vreți mai bine 
vedeți cum se fabrică 
teiul 7

— Asta știu, și brînza 
de vaci. Eu vreau gheața I 
Am vrut încă din iulie să 
vin după un bloc de gheață 
la Ploiești, dar m-am luat 
cu treburile...

— Dacă veneați In Iulie, 
veneați de pomană. E drept 
că fabrica trebuia să intre 
în funcțiune in decembrie
1969, dar s-a făcut un act 
adițional de replanificare a 
termenului pentru 30 VI
1970.

— Deci am făcut bine că 
n-am venit după gheață și 
astă iarnă.

— Da, și nici primăvara. 
Pentru că în vară s-a făcut 
un alt act adițional de re
planificare pentru 30 sep
tembrie.

— Gheața e bună oricînd, 
in orice anotimp. Dacă e 
artificială si de bună cali
tate...

— Dar vedeți că nici la 
30 septembrie nu a intrat 
in funcțiuni

— Fabrica a fost repro
filată 7

— Cum să fie reprofilată!
— Produce acte adiționale 

în loc de blocuri de gheață?
— O să facă și gheață. 

S-au adus toate instalațiile 
Sint montate... Asta-i fa
brica. Am ajuns.

— Faceți o fabrică nouă

niște 
fa-

sd
(i-

L T
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN
30 OCTOMBRIE 1970

fenomenele 
și se 

ceain

de ju- 
ele

Pădurea a 
fost salvată

într-una din serile trecute, la 
primăria din comuna Brebu 
(Prahova) s-a anunțat că In 
durea Măluroasa a izbucnit 
incendiu. In mai puțin 
un sfert de oră. întreaga 
mună era în picioare, 
tul se întețea. Vilvătăile cu- 
prinseseră o parte din frun
zișul uscat al pădurii. Acționînd 
rapid și organizat, cei peste 1 500 
de săteni, muncitorii forestieri 
de la punctul Măluroasa și for
mația locală de pompieri din 
Brebu au reușit însă să izoleze 
focul. Cei 70 000 de puieți 
brad, plantați în 
fost salvați.

pă
un 
de 

co- 
Vin-

de
anii trecuți, au

redactata de : 
TÎRCOB

Rubrică
Dumitru
Gheorghe POPESCU 

cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"

Intr-o clădire veche 7 Nu e 
păcat 7

— Cine v-a spus că e 
veche 7

— Trebuie să-mi spună 
cineva 7 La atîta lucru mă 
pricep si eu. E nouă 7

— Nou-nouță.

— Hai să vedem totuși 
cum se face gheața.

— Care gheață 7
Tovarășul director 

sucursalei Băncii de 
vestiții avea dreptate, 
tr-adevăr, nu se I 
gheață. Am strigat In hala

Urșii
O Dpolari

de la

al
In-
In- 

făcea

Ploiești
foileton de Nicuță TÂNASE

— Dar văd că începe să 
se dărîme. Tencuiala... Aco
perișul e ridicat în sus. La 
un vint face aripi tabla, 
ori ce e pe acoperiș... și, 
dacă e nouă, zidurile alea 
de ce le-au mai dărimat 7

— Aceste ziduri sînt mult 
mai noi decît cele noi. 
Le-au dat jos după ce le-au 
făcut, ca să bage rezervoa
rele de amoniac. Clădirea 
e predată „la cheie", cu 
mici amendamente.

EXTRAGEREA I : Bl 36 16 13 
55 80 33 35 27.

Fond de premii : 479 080 lei la 
care se adaugă 226 703 lei report 
categoria I.

EXTRAGEREA A II-A : 37 5 
77 11 68 67 lIii,1 ,'!;>>

Fond de premii : 464 011 lei;
Plata premiilor se va efectua in 

Capitală de la 7 noiembrie pînă 
la 14 decembrie ; în țară de la 
10 noiembrie pînă la 14 decem
brie 1970 inclusiv.

Bacâu. Vedere din centrul orașului Foto : Gh. Vlnțilă

„PROFESIA" La Combinatul da pielăria
și încălțăminte Sibiu:

PROMOVĂRII NOULUI PRODUSE PENTRU

(Urmare din pag. I)

atinge 1,5 milioane lei. An
gajamentul întrecerii pen
tru anul în curs, suplimen
tat în primăvară, după 
inundații, cînd problema 
redresării transporturilor 
s-a pus atît de acut, în
seamnă realizări, peste pre
vederile planului în valoare 
de 10 milioane lei.

în scripte, debutul uzinei 
a însemnat ziua de 4 mai 
1963. Iar al doilea debut - 
cel al succesului productiv, 
al realizărilor practice, al 
înaltei eficiențe tehnico- 
economice — l-a urmaț la 
o distanță de timp atît de 
strînsă incit, faptic, se su
prapune și se confundă cu 
primul. La punctul de in
terferență al celor două de
buturi — marcind avîntul 
uzinei pe toate planurile — 
un tînăr colectiv, citeva 
sute de oameni.

Oamenii uzinei... I-am cu
noscut în marile hale și, 
prin ei, am înțeles sensul 
real — adesea indescifra
bil ochiului din afară — sl 
„debutului" unei noi indus
trii, luminat de marile
xigențe ale Congresului al 
X-lea al partidului. De la 
începutul acestui an. circa 
180 de oameni s-au menți
nut, lună de lună, eviden- 
țiați în întrecere. Lună 
de lună, de la începu-

e-

tul acestui an, #-au 
menținut fruntașe în în
trecere ateliere întregi, 
colective Întregi: atelierul 
de pregătire a motorului 
Diesel, condus de maistrul 
Ilarie Bugă, atelierul de 
boghiuri și roți, coordonat 
de maistrul Nicolae Gheo- 
ră, secretarul comitetului 
de partid... De la începutul 
acestui an, aceiași oameni 
au creat, prin munca lor. 
prin pasiunea lor, prin 
competență și inovație teh
nică, prin modernizarea 
proceselor de producție, 
prin extinderea și perfec
ționarea mecanizării, auto
matizării, premise ca în 
anul viitor — primul an al 
noului cincinal — să reali
zeze un efort productiv e- 
chivalind tot ceea ce s-a 
înfăptuit de la debutul uzi
nei și pînă azi : reparația 
a 140 de locomotive Diesel- 
electrice.

Jumătate din fruntașii 
întrecerii sint comuniști. 
Un sfert din numărul total 
al salariaților sînt 
niști. Dumitru 
autor a 
vorbește 
recentă 
intitulată 
cedeu de 
ruîui de 
vei Diesel-electrice" și care 
aduce uzinei economii de 
peste 100 000 lei. Simbolic,

comu- 
Nicolaescu, 

trei inovații. îmi 
despre cea 

reatizare a 
„Instalații și pro- 
spălare a răeito- 
ulei al locomoti-

mai
sa.

I
primele căutări, primele 
tatonări ale ideii au fost 
făcute chiar în zilele și 
nopțile începuturilor, cînd 
pe rampa uzinei se instala 
locomotiva-examen, prima 
locomotivă încredințată 
spre reparație colectivului. 
In scurtarea ciclului de lu
cru și în reducerea cheltu
ielilor productive — acest 
complex „angrenaj" antre- 
nînd o aparatură' tehnică 
complicată — se învîrtește, 
ca o importantă rotiță și 
inovația lui Nicolaescu.

Dar despre cine — vor
bind de oamenii acestui tî
năr și inimos colectiv — 
să scrii mai întîi ? Numai 
în sectorul in care lucrează 
Dumitru Nicolaescu, exem
plul său a fost urmat 
11 comuniști, 
registrat, de 
anului, 35 de 
raționalizări ____
dintre care 15 au și fost — 
cu succes — aplicate.

Sint, printre oamenii u- 
zinei, specialiști cu vechi 
state de serviciu care și-au 
făcut o adevărată „profesie" 
din depistarea și promova
rea noului. Sint, alături de 
ei, covîrșitori prin număr 
și implicit prin prezgnță în 
sectoarele-cheie ale produc
ției, oameni tineri. Mulți 
au fost trimiși să se spe
cializeze la „Electroputere",

de
Atei s-au in
ia începutul 

inovații și 
in producție,

Ia depoul «de locomotive- 
Craiova, la Reșița, la Bucu
rești, la Brașov ; și mai 
mulți au urmat cursuri și 
școli de calificare aici, in 
noua uzină, devenită, in e- 
gală măsură, un autentic 
institut de invățămînt, în 
care elevii verifică cunoș
tințele dobîndite în bănci 
prin practica de fiecare zi, 
iar practicii ii caută chei 
și dezlegări in învățătură. 
Tineri, puși în fața unor 
profesii moderne, ei s-au 
aflat și se află încă !ntr-o 
perpetuă competiție cu ma
șinile de înaltă tehnicitate 
de care răspund. Electri
cieni ca Nicolae Tucă și 
Nicolae Marin, din atelierul 
de bloc-aparate, au fiecare 
în grijă utilaje, piese și a- 
parate care costă milioane 
de lei. O statistică întoc
mită recent, la nivelul ora
șului, situează uzina pe 
unul din primele locuri la 
capitolul întreținerii și u- 
tilizării mașinilor.

...Al doilea debut al uzi
nei, cel al eficienței, devi
ne. astfel, suprapus peste 
startul calendaristic, o pro
misiune de viitor. Promi
siunea — atestată de fapte 
— a unui 
nent“, 
nereți 
lor, a 
mului

TOATE GUSTURILE
Șl SEZOANELE

„debut perma- 
a unei perpetue ti- 
a uzinei, a oameni- 
muncii și a dinamts- 

promovării noului.

Combinatul de pielărie și în
călțăminte Sibiu a organizat 
recent la una din unitățile sale 
o expoziție cuprinzînd 450 de 
noi modele de încălțăminte, 
precum și 70 de modele de po
șete, sacoșe de voiaj, diferite 
articole mici de marochinărie, 
urmînd 
creații 
ținute 
ducția 
noilor 
ție de 
te atît la încălțămintea din pie
le cît și la cea din materiale 
înlocuitoare, adresîndu-se tu
turor vîrstelor, sezoanelor și 
cumpărătorilor. în ce priveș
te articolele de marochinărie 
sacoșele de voioj poșetele, 
acestea răspund noilor gusturi 
manifestate de cumpărători și 
cumpărătoare, fiind executate 
într-o multitudine de culori, 
genuri și funcționalități, într-o 
manieră specifică creatorilor 
de la unitățile din Agnita, Me
diaș și Sibiu ale combinatu
lui.

ca cele mai reușite 
fie selectate și re- 
comerț pentru pro- 
serie. Caracteristica

să 
de 
de 
modele : o mare bogă- 
accesorii, culori varia-

cazanelor să vedem ce 
custică are. Și in loc 
ecou a venit un tînăr 
vreo 19—20 de ani.

— Dumneata cine ești 7 
l-am întrebat noi

— Sint beneficiarul.
— $i ce beneficii ai 7
— Sint din partea bene

ficiarului și, deocamdată, 
avem numai pierderi.

Nici tinărul ăsta nu m-a 
mințit. Intr-adevăr, erau

a- 
de 
de

pierderi. Zeci de butoaie 
metalice cu cloruri de cal
ciu aruncate la intimplare, 
sparte, niște uși speciale de 
la camera frigorifică arun
cate, dar, ce e drept, în 
scripte contau ca montate.

— Dumneata ești și bene
ficiar și paznic 7

— Numai beneficiar. Am 
trecut intimplător pe aici.

— Și toate instalațiile as
tea, tot ce e aici, de 
sint păzite 7 N-aveți 
paznic 7

— De unde paznic 7
— Poate să fie de 

unde. Și de la Potigrafu...
— Pe ce schemă 7
— Dar dacă dispar piese, 

agregate, pe ce schemă le 
treceți 7

— Se fac forme legale.
— Aha... Pot să iau și eu 

acasă un pod rulant, 
d-ăsta 7 Pentru adus cior
ba din bucătărie, la masă, 
să nu se răcească. Ori 
un rezervor de

— Puteți să 
fabrica N-am probleme cu 
gestiunea.

Ca să ne 
intrat cu tovarășul director 
la o bodegă. Am cerut o 
bere rece. Ospătarul ne-a 
adus o frapieră cu sticle și 
cu o bucată „prezentabilă" 
de gheată la mijloc. Ne-a 
pus cite un pahar și... era 
ceai, nu bere.

— Cind ai pus berea asta 
la gheață 7

— De aseară.
— Imposibil. E Inspăimln- 

tător de caldă.
— Se poate. Materialul 

plastic încălzește. De fapt, 
asta nu e gheață. E imitație 
din material plastic. Seamă
nă grozav, nu 7 Am făcut 
inovația asta ca să nu-mi 
pierd cllenții. Vede omul 
gheața in frapieră și co
mandă. Ne descurcăm în 
felul ăsta pînă se termină 
fabrica.

N-au ploieștenii gheață, 
dar sint ingenioși. Am auzit 
că acum fac imitații de 
blocuri de gheață mult mai 
mari. Pe format de stinci. 
Și pe urmă la vară fac 
grădină zoologică acolo, 
profilată pe urși polari.

cine
un

ori-

răcească, 
amontac 7 

luați toată

răcorim, am

LISTA DE CÎȘTIGURI IN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III 1970

■nj

Nr. 
crt

Specificarea 
cîștigurllor tn excursii

Nr. libretului 
ieșit 

cîștigător

Valoarea 
cîștigurllor 

(în lei)

parțială | totală

1

I. Excursii organizate
— Excursie la Paris 459—1—1339 9.500

2 idem 460—1—664 9.500
3 idem 464—206—9G 9.500
4 idem 460—201—73 9.500
5 idem 421—1—9 9.500
6 idem 463—1—42 9.500
7 idem 447—206—6 9.500
8 idem 460—1—181 9,500
9 idem 448—253—2 6 d.500

10 idem 403—809—15 9.500
n idem 418-615—1 9.500
12 idem 460—1—136 9.500 114.000

13

14

— Excursie Ia Roma și vi
zitarea orașelor Neapole, 
Sorento și a insulei Capri

Idem

415—1—338

436—202—33

9.000

9.000
15 idem 402—1—54 9.000
16 idem 459—1—566 9.000
17 idem 452—1—433 9.000
18 idem 445—2—15 9.000
19 idem 461—208—352 9.000
20 idem 460—201—206 9.000
21 idem 416—1—172 9.000
22 idem 409—202—26 9.000 90.000

23

II. Excursie Individuală

idem 401—1—10 6.000
24 idem 435—254—6 6.000
25 idem 402—1—235 6.000
26 idem 432—1—254 6.000
27 idem 424—104—153 6.000
28 idem 410—620—5 6.000
29 idem 442—216—10 6.000
30 idem 419-1-24 6.000
31 idem 441-201-148 6.000
32 idem 436—1—47 6.000
33 Idem 443—1—320 6.000
34 idem 452—1—396 6.000
35 idem 431—103—376 6.000
36 idem 431—208-100 6.000
37 idem 466—201—1 6.000
38 idem 434—103—574 6.000
39 idem 459-1-454 6.000
40 idem 459—205—259 6.000
41 idem 460—206—101 6.000
42 idem 431—103—22 6.000 120.000

TOTAL 42 ClȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI ! 324.000

Titularll libretelor de economii pentru 
turism Ieșite câștigătoare au obligația 
să se prezinte tn termen de cel mult 
30 zile de la data tragerii la sorți Ia 
filiala C.E.C. Înscrisă în libret, pen
tru a întocmi formele necesare efec
tuării excursiei organizate. Ciștigătorii 
excursiilor individuale se vor putea 
prezenta la filiala C.E.C. șl după ex
pirarea celor 30 zile de la data tra
gerii la sorți, însă valuta pentru ex
cursie o primesc numai dacă efectuea
ză excursia ciștfgată în termen de un 
an de Ia data tragerii la sorți.

Trecerea de la o excursie organizată 
la o altă excursie organizată sau la 
o excursie individuală, precum ș! tre
cerea de la o excursie individuală la 
o excursie organizată se poate face 
numai cu acordul prealabil al Casei 
de Economii și Consemnatiunl.

Cîștigătoril de excursii Individuale 
care solicită excursii organizate au 
obligația să se prezinte în termen de 
30 zile de la data tragerii la sorți la 
filiala C.E.C. înscrisă în libret, supor- 
tînd eventualele diferențe dintre costul 
excursiei cîștigate și cel al excursiei 
pe care o solicită.

Atît la excursiile organizate cit șl la 
excursiile tndivlduale, tn locul titula
rului libretului teșit cîștigător, poate 
beneficia de excursie, soțul, soția sau 
unul dintre copiii minori al acestuia, 
iar în cazul titularului 
dintre părinți.

La o tragere la sorți, 
economii pentru turism 
numai un singur cîșttg.

tntr-o perioadă de un an, fiecare ti
tular de libret poate beneficia de o 
singură excursie : celelalte clștlguri ob
ținute se achită tn numerar.

Cîștigătoril de excursii organizate 
care nu se prezintă în termen de 30 
zile de la data tragerii la sorți la fi
liala C.E.C. înscrisă în libret șl cîștigă- 
torii de excursii Individuale care nu 
efectuează excursia cîștigată în termen 
de un an de la data tragerii la sorți 
sau nu au obținut în acest termen viză 
de plecare tn străinătate de la orga
nele de resort primesc 
numerar.

In valoarea cîștigurllor 
să șl suma de 3 000 lei 
contribuția cîștigătorilor.

LISTA DE ClȘTIGURI

minor, unul

un libret d« 
poate obțin.

cîștigurile în
este cuprin- 
reprezentînd

LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU CONSTRUIREA 
DE LOCUINȚE

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III 197# '

19 ClȘTIGURI IN VALOARE TOTALA DE LEI

Numărul 
curent

Nr. de participare 
la tragere Ieșite 

cîștigătoare

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea cîștigulul

parțială totală

1 4 154 862-1-754 40 000 40 000
2 2 195 834-1-68 25 000 25 000
3 6 054 860-1-1336 15 000
4 3 794 862-207-107 15 000
5 5 303 859-1-3367 15 000
6 5 892 860-1-1034 15 000
7 1 054 815-1-912 15 000
8 6 213 865-1-421 15 000
9 1 200 818-1-59 15 000

10 2 173 850-1-403 15 000
11 2 505 841-1-144 15 000
12 3 735 861-208-648 15 000
13 3 860 862-207-651 15 000
14 2 306 836-208-145 15 000
15 5 999 860-1-1252 15 000
16 5 05? 859-1-2734 15 000
17 425 807-1-77 15 000
18 193 835-1-206 15 000
19 4 223 862-201-345 15 000 255 000

320 000

Plata cîștigurllor se face de către fi
lialele C.E.C. prin virarea tn contul 
contractului pentru construirea de lo

cuințe, prin depunerea pe instrument, 
de economisire C.E.C. sau în numerar, 
la cererea titularului libretului.
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CU TOATE FORȚELE MANUALE Șl MECANICE
Mai mult ca oricînd, în aceste zile 

de sfîrșit de octombrie, în. nume
roase cooperative agricole din jude
țul Bihor se muncește intens la re
coltarea porumbului și a celorlalte 
culturi tîrzii. Ca urmare a măsurilor 
întreprinse de organele de partid și 
agricole, au fost mobilizate importan
te forțe manuale și mecanice la cu
lesul, transportul și depozitarea re
coltei în bune condiții. După cum 
ne-a relatat inginerul Vasile Dra- 
goș, președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole, toți specia
liștii de la direcția agrioolă și de 
la Uniunea cooperatistă județeană 
sînt pe teren în unitățile agricole, 
unde sprijină conducerea cooperative
lor în vederea incheierii cit mai grab
nice a recoltatului. Datorită măsu
rilor aplicate, mobilizării unui număr 
mai mare de cooperatori la culesul 
porumbului, in ultimele zile, viteza 
zilnică la recoltat este aproape du
blă față de perioada anterioară. Pînă 
în seara zilei de 29 octombrie au fost 
recoltate peste 32 000 hectare cu 
porumb, adică trei sferturi din su
prafața cultivată cu această plantă. 
Pînă la aceeași dată, sfecla de za
hăr a fost recoltată în proporție de 
peste 85 la sută.

Datorită volumului mare de lucrări 
de sezon, organele agricole au sta
bilit măsuri pentru executarea con
comitentă atit a recoltatului, cit și 
a însămînțărilor. Aplicarea indicații
lor privind recoltarea și eliberarea cu 
prioritate a culturilor premergătoare 
griului a dat putința ca însămînța- 
rea acestei culturi să fie practic în
cheiată. Pină la 29 octombrie, în ju
deț s-au însămințat 72 524 hectare, a- 
dică 99 la sută din suprafața pre
văzută.

O dată cu încheierea semănatului, 
în marea majoritate a I.A.S. și coo
perativelor agricole, forțele și mij
loacele disponibile au fost repartiza
te Ia reooltat și la transportul po
rumbului și sfeclei de zahăr. Pro- 
cedînd în acest mod, cooperativele a- 
gricole din Mădăraș, Saîonta, Batăr, 
Borș și altele au încheiat sau sînt 
pe terminate cu recoltatul porum
bului. La cooperativa agricolă de pro
ducție din Mădăraș, în cursul zilei de 
joi 29 octombrie se culegea porum
bul de pe ultimele hectare. „Anul 
acesta, spunea tovarășul Teodor Ma
ghiar, președintele cooperativei, în 
ciuda timpului nefavorabil, de pe 
cele 435 hectare cultivate cu porumb, 
am obținut o producție medie de 2 500 
kilograme boabe la hectar. După ce 
in vară am efectuat toate lucrările 
la timpul optim, cînd a venit vre
mea culesului, absolut toți cooperato
rii au ieșit în cîmp ; în birouri nu 
mai găseai țipenie de om. Cooperato
rii care lucrează în ateliere și în ce
lelalte sectoare, au dat și ei o mînă 
de ajutor la strînsul porumbului 
și al sfeclei de zahăr. Sa munc’t 
din plin și duminicile. De pildă, 
duminică, 25 octombrie, au lu
crat la transportul porumbului 20 de 
atelaje și 16 autocamioane. Măsura 
luată ca toți cei din birouri, din a- 
teliere, paznicii, să lucreze la cîmp, 
pe lingă aportul concret, a consti
tuit un stimulent pentru ceilalți coo
peratori. Măsurile luate în această u- 
nitate au dat putința ca acum in co
operativă să se poată trece la execu
tarea arăturilor adinei de toamnă. 
Pînă acum s-au și arat 100 de hec
tare".

Cu același spirit de răspundere, din 
zori pînă în noapte, lucrează și coo
peratorii din Batăr, Salonta, Borș și 
din alte unități, unde munca este 
bine organizată.

Din păcate însă nu peste tot se 
lucrează intens, există cazuri de de
lăsare, de slabă organizare a mun
cii, ceea ce duce la întîrzierea re
coltatului. Pe tarlalele cu porumb ale 
cooperativelor agricole din Remetea. 
Tărcaia, Lazul de Beiuș, Săcuieni, 
Sîrbi, Abrămuț și altele am în.til- 
nit puțini oameni la culesul porum
bului, iar cei prezenți la lucru au 
început munca tîrziu. Consiliile de 
conducere și specialiștii din aceste 
unități ar trebui ca măcar acum să 
se ocupe de mobilizarea cooperatori

lor la lucru, cu atît mai mult cu cit 
nu a fost strinsă nici jumătate din 
recolta de porumb.

La această unitate, o parte 
din știuleți zac pe cîmp, deoarece 
transportul este slab organizat. In 
mai multe unități, președinții și unii 
membri ai consiliilor de conducere 
menționează că întîrzierea recoltatu
lui se datorează lipsei brațelor de 
muncă. La Girișul de Criș, în timp 
ce culesul și transportul porumbului 
sînt rămase in urmă, în curtea co
operativei, în jurul orei 10, stăteau 20 
de cooperatori, dar nimeni din con
siliul de conducere nu s-a gîndit să-i 
repartizeze la muncă, lăsînd această 
treabă numai în seama brigadierilor, 
în unele unități rămase în urmă la 
recoltatul porumbului, așa cum este 
cazul în cooperativele agricole din 
Călacea, Ginta, Belfir, Talpoș și al
tele, se manifestă o tendință dăună

în județul Sibiu, deși mantia albă a 
zăpezii care îmbracă acum munții se 
vede pînă departe, culesul porumbu
lui continuă să rămîna totuși „cap de 
listă" între lucrările întirziate, Pînă 
în ziua de 29 octombrie a.c. mai erau 
de recoltat 6 942 ha cu porumb.

Este adevărat că pe mari suprafețe 
porumbul pentru boabe s-a copt mai 
tîrziu, ca urmare a însămînțării cu 
mult peste perioada optimă. Dar 
acum, Ia sfîrșit de octombrie, trebuie 
luate măsuri pentru organizarea ju
dicioasă a muncii astfel incit una 
din lucrările de cea mai mare ur
gență, recoltatui porumbului, să f:e 
Încheiată fără pierderi. Acolo unde 
s-a lucrat cu toate forțele, din zori 
pînă în noapte, rezultatele sînt 
bune. Cooperativele agricole din 
Apoldu de Sus, Dobîrca, Ajcente 
Sever, Hoghilag și altele, au în
cheiat sau se află intr-un sta

Raidul nostru în județele 
Bihor și Sibiu

• Mașini cu „program redus"
• Pentru unii ziua începe la prinz, 

iar seara la amiază

toare de automulțumire față de 
ceea ce s-a făcut pînă acum. La coo
perativa din Talpoș, de pildă, preșe
dintele Gheorghe Popa este mulțumit 
de felul cum se desfășoară lucrările 
în cooperativă. „Am terminat de în- 
sămînțat griul și acum dăm bătaie la 
recoltatul porumbului" — ne spunea 
el cu vădită satisfacție. Numai că, 
pină in prezent, nu s-a recoltat de- 
cît jumătate din suprafața cultivată 
cu porumb, ceea ce în nici un caz nu 
poate constitui un motiv de autoli- 
niștire.

Un mare rol pentru grăbirea recol
tatului are folosirea întregii capacițăți 
de lucru a combinelor. Din păcate, 
acum, cind combinele ar trebui folo
site din plin, multe din ele staționea
ză ore și zile în șir. Iată cîteva exem
ple concludente. La I.M.A. Cefa, cinci 
combine C.T. 2 R încă mai așteaptă 
să înceapă recoltatul. Pînă cînd ? 
Tot cinci combine stau și la I.M.A. 
Valea lui Mihai, iar la I.M.A. Săcu
ieni există o combină defectă trans
ferată de ia Tileag. Combina stă și 
așteaptă pînă se va cădea de acord 
cine s-o repare și să suporte cheltu
ielile. Dar pînă atunci, probabil, se 
va termina recoltatul porumbului.

Acum cînd iarna bate la ușă tre
buie folosită din plin întreaga capa
citate de lucru a tractoarelor. Pen
tru că este știut că arăturile și insă- 
mînțările care se execută cu mijloace 
mecanice nu pot fi aminate nici un 
moment. Cele mai multe tractoare 
sînt judicios utilizate, dar se întîl- 
nesc și cazuri cînd unele stau de
fecte, iar altora le lipsesc tracto
riștii. Șapte tractoare de la I.M.A. 
Sînmartin stăteau la cooperativa a- 
gricolă Leș. în loc să lucreze din zori 
pînă în noapte, cei șapte tractoriști au 
plecat după cumpărături la Oradea.

Ținînd seama de timpul înaintat, se 
impune ca organele agricole județene 
să ia măsuri urgente pentru mobi
lizarea tuturor forțelor și utilajelor 
în unitățile rămase în urmă pentru 
terminarea cit mai grabnică a recol
tatului. transportului și depozitării 
porumbului și a celorlalte culturi 
tîrzii.

diu avansat cu recoltatul porum
bului. Din rîndul celor 87 cooperative 
din județ pot fi formate însă și gru
pe întregi de unități care nu se pot 
lăuda cu realizări mai mari de... 10 la 
sută — Blăjel, Presaca, Pelișor și al
tele. Cooperativele agricole din Boga- 
tu, Roșia, Păuca, Arpașu de Jos și 
atlele, abia au început culesul. 
Cum sînt înțelese în aceste coo
perative măsurile amintite care să 
pună in valoare hărnicia țăranilor 
cooperatori și să asigure folosirea ju
dicioasă a mijloacelor mecanice și a 
utilajelor ? „Și în aceste unități s-a 
pus un accent mult mai mare ca in 
alți ani pe organizarea muncii, ast
fel. ca ziua de lucru să fio întreaga 
zi-lumină, cum a. fost întotdeauna, ne 
spunea tov. Constantin’ Jurăscu, di
rector adjunct al direcției agricole ju
dețene. Singurele cazuri unde culesul 
porumbului ar putea să mai întîrzie 
sînt doar acelea unde nu s-a terminat 
recoltarea cartofilor și sfeclei de za
hăr. O dată însă terminate și aceste 
lucrări, nici un alt motiv nu mai poa
te frîna recoltarea in „forță" a po
rumbului".

Ca să ne convingem, iată-ne la drum 
prin mai multe cooperative cu reali
zări minime la culesul porumbului.

dar care, între timp, au terminat re
coltatul cartofilor și sfeclei de zahăr. 
Se lucrează intr-adevăr in „forță" ? 
La cooperativele agricole din Să'-el. 
Miercurea, Sîngătin. de pildă, i-am 
văzut pe oameni muncind cu mic, 
cu mare la cîmp. Brigadierii, teh
nicienii agronomi erau și ei la dato
rie. în alte cazuri însă..

La cooperativa agricolă din Apoldu 
de Jos au mai rămas de cules 150 ha 
din cele 180 ha cu porumb. Termi- 
nindu-se recoltatul cartofilor și sfe
clei de zahăr, cu o zi în urmă avusese 
loc reorganizarea brigăzilor de cîmp 
și stabilirea în același' timp a unor 
no: măsuri de cointeresare. Totul 
părea să schimbe în bine mersul re
coltări; porumbului. Numai că. nefi- 
nalizățe lipsind și îndrumarea direc
tă din partea specialiștilor și a briga
dierilor, măsurile s-au dovedit, chiar 
de a doua zi. fără efect practic. 
Am stat timp de mai multe ore la 
capătul lanului de porumb din punc
tul „La Canton". Pe la orele 8 au 
venit trei oameni ; între 8 și 9 alți 
trei ; pe la 10, chiar 11, cînd soarele 
era de mult sus-sus, alți șase. De ce 
așa tirziu ? De prezența cooperato
rilor la lucru. de productivitatea 
muncii lor răspunde în primul rînd 
brigadierul Popa Moise. Oricît l-am 
căutat pe la sediul cooperativei, in 
celelalte lanuri, acasă, a fost impo
sibil să-l găsim. Pină la prinz, nici 
unul din oamenii din acest lan nu 
l-au văzut la față. Poate ar fi 
util ca, pentru traducerea în fapt 
a măsurilor preconizate, atît preșe
dintele cit și inginerul șef să se o- 
cupe mai îndeaproape, în primul 
rînd de activitatea brigadierilor.

Și în alte cooperative se întîlnesc 
cazuri cind oamenii stau mai mult 
decît muncesc, fiindcă nu prea știu 
exact ce au de făcut. Pe mulți țărani 
cooperatori din Ludoș, de pildă, i-am 
întîlnit în plină zi fie în pragul ma
gazinului, fie în jurul casei, dereti- 
cînd cîte ceva. La această cooperati
vă, din cele 120 ha cultivate cu po
rumb, pînă la începutul săptămînii 
se recoltaseră... 2 ha 1 Am avut sur
priza să aflăm că așteaptă cu totii 
stabilirea de către consiliul de con
ducere a măsurilor de organizare și 
de cointeresare. Conducerea însă, de 
negăsit ; medicul veterinar îl căuta ne 
inginerul șef, inginerul șef pe preșe
dinte. Și pe toți îi căuta, fără sâ-i 
poată găsi, tovarășul Țibuleac de la 
uniunea cooperatistă județeană. De 
ce nu vin specialiștii direcției agrico
le să vadă care sînt măsurile ce tre
buie luate ?

Porumbul trebuie recoltat și trans
portat cît mai repede în pătule. Este 
singura cale care ar putea evita pier
derile de producție în județul Sibiu 
Pentru aceasta este absolut necesar 
ca numeroșii instructori și activiști 
de la organele județene, dispersați pe 
teren în aceste zile, să urmărească in- 
deaproape aplicarea planurilor -Ie 
măsuri întocmite la începutul și pt 
parcursul actualei campanii de recol
tare.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii’

în județul Suceava

Noi capacități de producție
SUCEAVA (corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). — De la 
începutul acestui ar. și pînă în 
prezent, realizîndu-se ritmic 
plantil de investiții, în județul 
Suceava au fost construite și 
date în funcțiune la termen sau 
cu mult înainte de prevederile 
graficului importante obiective 
industriale care au sporit pu
terea economică a județului. 
Astfel, a fost pusă în funcțiune 
cea de-a doua capacitate de 
producție, de 1,5 milioane bu
căți tricot pe an, în noua Fabri
că de tricotaje din Suceava.

S-ai. dezvoltai secțiile otelărie, 
turnătorii și prelucrări mecani
ce dii cadru. Uzine, de piese de 
schiml dil Suceava. De aseme
nea a intrai în producția curen
tă noul complex pentru crește
rea porcilor de la Verești, cu o 
capacitate anuală de 150 000 ca
pete. Tot la Verești a fost dată 
în funcțiune o nouă secție la 
topitoria de in și cînepă, cu o 
capacitate de 100 tone anual, iar 
Fabrica de spirt din Rădăuți 
și-a dublat capacitatea de pro
ducție.

La uzina „Metalul roșu" 
din Cluj

Consecventă 
in modernizarea 

producției
La prima ediție, recent încheiată, a Tîrgului interna

țional de la București, uzina clujeană „Metalul roșu" 
a fost reprezentată de trei dintre produsele sale de 
înaltă tehnicitate : mașina rectilinie de tricotat, desti
nată prelucrări- firelor de bumbac, lină, vîscoză și a ce
lor poliacr îlonitrilice o tricoteză de mănuși — invenție a 
unu: colectiv din fabrică, djstinsă anul trecut cu medalia 
de aur la Tîrgul internațional de la Viena — și, în fine, o 
micro-uzină de condiționat acrul. Sînt doar trei „amba
sadori" ai acestui harnic colectiv pentru care promova
rea noului în tehnică constituie scopul întregii lui 
activități

în actualul cincinal, in această uzină au fost asi
milate 350 de produse noi, cu caracteristici tehnico- 
funcționale ridicate. Vom aminti dintre ele banda cu 
comandă multiplă, banda oscilantă ferăstrău, ambele 
pentru industria încălțămintei — mașina de spălat și 
uscat pale MUT-3, vaporiza torul pentru țesături, ma
șina de spălat în lățime etc. De altfel, din cele 136 
sortimente din planul de producție pentru acest an, 59 
sint produse noi. Ultima realizare a uzinei clujene este 
aeroterma cu dublu flux pentru incălzirea halelor in
dustriale, ai cărei parametri de funcționare și rezis
tență sint net superiori modelelor de referință.

Căutarea perseverentă a noului este vizibilă și în 
procesul tehnologic de fabricație. Diferite soluții mo
derne, eficiente, de execuție a ansamblelor și suban- 
samblelor — printre care sudura electrică în mediu 
protector cu electrozi fuzibili, confecționarea modelelor 
de viniduri, utilizarea aerului comprimat la acționarea 
diferitelor scule și mașini-unelte etc. — se aplică pe 
scară tot mai largă în procesul de producție din uzină. 
Un grup de specialiști ai serviciului metalurg-șef din 
întreprindere. în colaborare cu Institutul de cercetări 
metalurgice din Capitală, a asimilat recent elaborarea 
a noi aliaje de aluminiu cu caracteristici superioare. 
Pe de altă parte, nu de mult a fost introdusă metoda 
de asamblare a pieselor metalice cu adezivi sintetici.

Șirul exemplelor ar putea continua. Cert este că 
urmărind operațiile pe întregul flux de fabricație, de 
la turnătorie și pînă la montaj, peste tot este evidentă 
dorința și hotărîrea oamenilor de aici de a realiza mai 
mult și mai bine. Strîns legat de acest „mai bine", au
tocontrolul pe întreaga filieră a producției face parte 
din inițiativele cele mai noi ale colectivului, îmbrăți
șat și sprijinit prin diferite măsuri de conducerea în
treprinderii clujene. în acest scop, fiecare loc de 
muncă a fost înzestrat cu șublere, micrometre, calibre
tampon și alte dispozitive și scule, cu care muncitorii 
verifică singuri calitatea produselor realizate de ei. 
Din inițiativa organizațiilor de partid din secții. a 
luat ființă un număr însemnat de cercuri de calitate, 
care și-au propus îmbinarea cunoștințelor teoretice ale 
inginerilor și proiectanților din sectorul de concepte 
cu 'experiența de execuție a muncitorilor fruntași. 
Unul din gceste cercuri Se ocupă, de pildă, cu analiza 
cbiMplekă a mașinii de ti'icbtat rectilinii, în scopul 
perfecționării ei și reducerii gabaritului ; altul și-a 
propus elaborarea aliajelor neferoase etc.

în momentul de față, colectivul întreprinderii „Me
talul roșu" din Cluj este preocupat de îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan pe acest an — pe nouă luni, 
planul la producția globală a fost depășit cu peste 4 
milioane lei, iar la producția marfă cu aproape 3 mi
lioane lei — de crearea condițiilor favorabile pentru 
producția anului viitor, care va crește cu 17 la sulă 
față de acest an Din cele peste 100 de sortimente de 
mașini și utilaje care se vor fabrica in anul ce vine. 
34 vor fi noi De pe acum a fost asigurată documen
tația pentru circa 80 la sută din mașinile și utilajele 
ce vor fi fabricate în 1971 Proiectele de execuție pen
tru diferența de 20 la sută — printre care pentru răz
boiul de țesut panglici, vaporizatorul pentru lină și 
instalația de umidificat și uscare destinată industriei 
pielăriei — se află în stadiul final de realizare.

Așa cum ne-a spus ing. Emil Oachiș, directorul uzi
nei, pentru anul viitor, mai mult ca pînă acum, spre 
a face noi pași în direcția creșterii producției și a pro
ductivității muncii, a economisirii metalului și îmbu
nătățirii calității produselor, alături de asimilarea de 
no: sortimente, comitetul de direcție și-a propus să 
promoveze larg tehnologiile moderne de execuție : ex
tinderea regimurilor intensive de așchiere, prelucrarea 
reperelor prin electroeroziune, introducerea procedeu
lui de brunare chimică pentru reperele mărunte și 
altele. Este sigur că pe această cale, ca și prin finali
zarea măsurilor preconizate cu ocazia dezbaterii sar
cinilor de plan pe anul viitor și pe întreaga perioadă 
1971—1975, colectivul de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la uzina „Metalul roșu" din Cluj va înscrie 
noi succese în domeniul sporirii și modernizării con
tinue a producției de mașini și utilaje.

Alexandru MURESAN 
corespondentul „Scînteii’
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CONTRASTE
• „Arma secretă"

a constructorilor
Contabilu) șef al 

Trustului de construc
ții locale din Cluj, 
Gheorghe Lăzanu, ne-a 
trimis recent la redac
ție o scrisoare în care 
înfățișează evoluția 
pozitivă din acest an 
a activității construc
torilor clujeni. Două 
grafice sint extrem de 
sugestive. Unul înfăți
șează creșterea econo
miilor peste plan la 
prețul de cost, care au 
ajuns în nouă luni la 
mai bine de 2,6 mi
lioane lei, iar celălalt 
scăderea stocurilor su- 
pranormative, a credi
telor generatoare de 
dobînzi penalizatoare 
— care în acest an 
sînt de patru ori mai 
mici față de anul tre
cut 
rea

— ca și diminua- 
cheltuielilor ne-

productive. Rezultatele 
constructorilor clujeni 
arată elocvent că ei 
reușesc să înalțe „la 
verticală" nu numai 
noile obiective indus
triale și social-cultura- 

indicatorii 
economice.

le. ci și 
eficientei 
„Arma secretă" pe care 
ei o dețin și care le 
asigură succesul nu 
prezintă, de fapt, prea 
multe secrete : buna 
organizare a muncii pe 
șantiere, promovarea 
cu curaj a metodelor 
industriale de execuție 
și gospodărire rațio
nală a resurselor ma
teriale și bănești. Este 
o armă la îndemîna 
tuturor colectivelor din 
Întreprinderile de con
strucții, pe care clu
jenii o „împrumută" 
oricui, generos.

Un drum, un furtun 
și la capăt 
un duș rece!

în 
binatul siderurgic 
Galati are nevoie 
55 km de furtun 
cauciuc, de înaltă 
siune, de diferite 
metre, 
cestui 
Combinatul de cauciuc 
Jilavă, aparținînd Mi
nisterului Industriei 
Ușoare. Furtunul res
pectiv, pentru a fi 
montat la instalațiile 
siderurgice. necesită 
garnituri. Dar unitatea 
din Jilava nu realizea
ză decît... furtun-me- 
traj. Garniturile ? Și 
le procură fiecare de 
unde poate. De pildă, 
combinatul gălățean se 
aprovizionează cu a- 
ceste repere de la cî
teva întreprinderi de 
industrie locală, cărora 
le furnizează însă ma
trițele necesare. (în pa
ranteză fie spus, exe
cuția matrițelor „mă- 
nîncă" o șesime din 
capacitatea de produc-

fiecare an, Com- 
din 
de 

din 
pre- 
dia- 

Furnizorul a- 
material este

tie a pieselor de 
schimb a acestei mari 
unități siderurgice).

Dar să revenim la 
furtun. Cumpărat „la 
metraj", i se montează 
garniturile și... poate fi 
folosit ? Nu. Acum 
de-abia se face încer
carea la presiune. Un
de se realizează acest 
test ? La... Combinatul 
de cauciuc din Jilava. 
Un drum lung, un 
drum întortocheat 
care ar putea fi sim
plificat printr-o singu
ră „mișcare" : dotarea 
Combinatului de cau
ciuc din Jilava cu o 
mașină corespunzătoa
re, apoi executarea și 
montarea aici a garni
turilor de cauciuc la 
furtunul livrat diver
șilor beneficiari. Spe
răm că — fiind vorba, 
de fyrtun — limpezi
rea acestei probleme 
să nu necesite un duș 
rece.

• Necunoscute-s

Se știe, rebutul 
stituie o pierdere 
gură, atît de material, 
cît și de energie uma
nă. consumate în za
dar. Adevăruri bine 
cunoscute, pe care 
unii le ignorăbu
năoară, conducerea 
uzinei siderurgice „O- 
telul roșu". Că așa 
stau lucrurile, o de
monstrează cantitatea 
de 3148 tone de pro
duse din oțel rebutate 
în nouă luni din acest 
an, cu 667 tone mai 
mare față de perioada 
corespunzătoare din 
1969. Rebutului — va- 
lorînd aproximativ 3.6

milioane lei — t se a- 
daugă și produsele de
clasate, în greutate de 
449 tone, care au ge
nerat și ele, la rindul 
lor o pierdere efecti
vă de 504 000 lei. Unele 
cadre din comitetul de 
direcție se fac de luni 
de zile că nu observă 
numeroasele repere re- 
butate în secțiile de fa
bricație, afirmînd : „Ce 
vreți, fierul nu se a- 
runcă, merge la reto
pit". E adevărat, dar, 
o dată cu el, se topesc 
și alte resurse mate
riale, care dilată pre
țul de cost. Numai cei 
răspunzători „rămîn Ia 
toate reci".

• Refrene de sezon
pe teme de nutreț

Aurel POP
.corespondentul „Scînteii'

»

neobosită se revăd în noile 
reconstruite, mult mai tru- 
mai luminoase și înflori-

Cu ginduri de fierbinte recunoștință 
și dragoste pentru partid 

pentru conducerea sa, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu

Au îndeplinit prevederile planului cincinal
(Urmare din pag. I) i

Activul de partid al comunei 
Odoreu, județul Bătu-Mare, întru
nit în ședința de lucru, a analizat 
modul cum se aplică în viață ho- 
tărîrile conducerii de partid și de 
stat privind reconstrucția comunei 
și strămutarea celor cinci sate si
nistrate aparținătoare comunei. Din 
analiza făcută a reieșit că sarcinile 
stabilite se îndeplinesc cu succes, 
prin munca entuziastă a tuturor lo
cuitorilor comunei. în frunte cu co
muniștii, îndrumați îndeaproape și 
permanent de către comitetul jude
țean de partid. Astfel, folosindu-se 
judicios ajutorul multilateral primit 
din partea statului, cu sprijinul 
unor unități economice din județ, 
un număr de 403 familii se află de 
acum sub acoperișul noilor case re
construite, alte 203 construcții sînt. 
pe terminate, întreaga populație si
nistrată avirid in mod practic asi
gurat adăposr.il pentru iarnă.

în noile case construite, locuitorii 
comunei Odoreu vor avea satisfac
ția de a trăi în condiții mult mai 
bune, cu un mai mare grad de con
fort. Acestor noi locuințe li se a- 
daugă impresionante construcții de 
interes public și social-culturale, 
cum sînt școala generală cu 16 săli de 
clasă, magazinul universal și com
plexul de deservire cu două nivele, 
dispensarul veterinar, sedii admi
nistrative, precum și blocuri de 
locuințe . Toate aceste construcții

aliniate în noi cartiere cu străzi 
largi și drepte, adevărate bulevar
de, care se vor bucura nu numai de 
o rețea de electrificare, dar și de o 
rețea de apă, canalizare și termofi- 
care, conferă tot mai mult comu
nei noastre trăsăturile unei locali
tăți urbane. Toți locuitorii comunei 
noastre, fără deosebire de naționa
litate, trăiesc satisfacția unei munci 
împlinite. La numai patru luni de 
muncă 
cămine 
moașe, 
toare.

Pentru toate aceste minunate da
ruri exprimăm cea mai profundă 
recunoștință conducerii superioare 
de partid și de stat, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
conștienți că ajutorul neprețuit pe 
care ni l-ați dat pentru refacerea 
căminelor noastre este posibil nu
mai în condițiile orînduirii noastre 
socialiste, caracterizată printr-un 
profund umanism. Ne angajăm să 
muncim și in continuare cu aceeași 
hărnicie pentru realizarea și depă
șirea tuturor obiectivelor care ne 
stau in față atît in munca de recon
strucție, cît și in muncile agricole, 
pentru a ne aduce o contribuție cit 
mai mare, alături de întregul po
por, la înfăptuirea grandiosului 
program de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre dragi, elaborat de 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

exemplar, obiectivele din planul de 
stat ce i-au revenit in acest ultim 
an al cincinalului.

în condițiile deosebit de grele ale 
anului 1970, lucrătorii Insulei, în
drumați permanent de către organi
zațiile de partid, au desfășurat o bă
tălie susținută, pe două fronturi — 
de apărare împotriva viiturilor Du
nării ieșite din matcă și, concomitent, 
pentru protejarea culturilor împotri
va dăunătorilor vegetali.

Sprijinul acordat de conducerea 
partidului, Îndrumările prețioase pe 
care dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei de lucru pe care ați intre- 
prins-o în Insulă, au constituit pen

tru noi un ajutor deosebit de pre
țios și, totodată, un program însufle- 
țitor de muncă și luptă.

Bătălia cu apele a fost ciștigală, 
iar întinsele noastre ogoare au reunit 
să rodească din plin, asigurînd pen
tru economia națională mari cantități 
de produse agricole. Acum, cînd a- 
nalizăm roadele acestui an de muncă 
susținută, vă raportăm cu deosebită 
mindrie că eforturile depuse de me
canizatori, muncitori, ingineri și teh
nicieni, în frunte cu comuniștii, au 
fost răsplătite din plin. Cultivind 
porumb pe mai mult de 35 500 hecta
re am reușit să obținem o producție 
medie de 5 200 kg la hectar. Griul 
care a ocupat 3 880 hectare a dat 
3 890 kg la hectar, iar la tloarea-soa- 
relui și soia, culturi care au ocupat.

de asemenea, suprafețe însemnate, 
«-au realizat producții mari.

Dobîndind asemenea rezultate. în
treprinderea noastră livrează în plus, 
peste prevederile planului, aproape 
28 000 tone de porumb, înregistrind 
beneficii suplimentare de peste 20 
milioane lei.

Acum, cînd bătălia pentru strîn- 
gerea recoltei s-a terminat, vă rapor
tăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că eforturile colectivului 
nostru sînt îndreptate spre lucrările 
menite să pună baze trainice produc
ției din primul an al viitorului cin
cinal, pentru a consolida succesele de 
pînă acum și a aduce o contribuție 
prețioasă la formarea fondului cen
tralizat de produse agricole al sta
tului.

De mai multă vre
me, la cooperativa a- 
gricolă din Motoșeni, 
județul Bacău, se ob
țin producții mici de 
la animale, din cauza 
insuficienței furajelor. 
La această unitate, ba
lanța furajeră înclină 
spre deficit nu pentru 
că nu ar fi existat re
surse suficiente, ci din 
cauza tergiversării de 
pe o zi pe alta a strîn- 
gerii, transportului și 
depozitării nutrețurilor. 
Deși ne aflăm în prag 
de iarnă, nici pînă la 
această dată nu s-au 
strîns toate furajele 
de pe cîmp. în balan
ța furajeră, calculată 
pînă la viitoarea re
coltă, s-a prevăzut, in-

tre altele, să fie însi- 
lozate 700 tone de nu
trețuri, dar din aceas
tă cantitate nu s-au 
realizat decît 200 de 
tone. Situații asemănă
toare se intîlnesc și în 
alte cooperative agri
cole din județ, unde 
mai sînt de adunat co
cenii de pe multe mii 
de hectare. Poate că, 
măcar acum. în ceasul 
al doisprezecelea, Di
recția agricolă își va 
aminti că vine iarna 
însoțită de zăpezi, dar 
și de eternul refren : 
„N-avem destule fura
je...". Numai că a- 
nimalele, nefiind exce
siv de melomane, n-au 
nevoie de „refrene", ci 
de hrană.

IERI, LA PORȚILE DE FIER A dOUS CClUZă S
Ieri, 30 octombrie, prin eclu

za de pe malul iugoslav al Du
nării a trecut primul convoi de 
nave, deschizîndu-se astfel și 
cea de-a doua cale fluvială din 
zona Porților de Fier. în urma 
acestui eveniment, se creează 
condiții pentru trecerea la o 
nouă etapă a construcției eclu
zei românești — și anume, tur
narea in amonte a incă 40 000 
m c de betoane, înăltindu-se ac
tualul nivel cu circa 9 metri.

De la 15 august 1969, data in
trării in funcțiune provizorie a 
ecluzei de pe malul românesc, 
și pînă în prezent, traficul flu
vial a cunoscut o creștere con
siderabilă, permițind in acest 
interval o ecluzare a 30 000 nave 
sub diferite pavilioane, cu o ca
pacitate totală de aproximativ

22 500 000 tone. Dacă în cursul 
anului 1965 numărul vaselor flu
viale au însumat aproape 
11 900 000 tone-capacitate. nu
mai în perioada 1 ianuarie — 
30 octombrie 1970 vasele care au 
trecut prin ecluza românească 
au înregistrat 14 500 000 tone 
capacitate. în final, prin secto
rul Turnu-Severin — Moldova 
Veche vor trece nave însumînd 
o capacitate de 50 000 000 tone 
anual.

într-o recentă vizită pe care 
am întreprins-o pe malul iugo
slav al Dunării, inginerul Ziva 
Topalov, directorul sectorului e- 
lectromecanic, ne-a spus : „Sin- 
tem foarte mulțumiți de colabo
rarea cu prietenii și vecinii 
noștri români. Industria româ
nească ne-a livrat o serie de

intrat în exploatare 
echipamente, atît pentru ecluză, 
cit și pentru priza la centrală. 
Pot să vă spun acum, după ce 
am încercat aceste echipamente, 
după ce toate examenele au fost 
trecute cu succes, că ele sînt de 
foarte bună calitate și realizate 
la un înalt nivel tehnic. Firește, 
colaborarea noastră s-a mani
festat pe multiple planuri. Im
portant este că, de fiecare dată, 
iugoslavi și români, am acționat 
ca un singur șantier, ca un sin
gur om. Aceasta constituie, cre
dem, un exemplu elocvent de 
înțelegere și sprijin tovărășesc, 
de stimă și întrajutorare recipro
că între două țări socialiste 
prietene".

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii’

cîteva luni, 
care coope- 

agricole ar fi 
de

a-

• Pui — pui 
uite-l, nu-i!

Anul acesta, nume
roase cooperative a- 
gricole au modernizat 
halele și adăposturile 
pentru creșterea ~~ 
sărilor 
cu 
ale 
lași 
s-a

pa
in cooperare 

complexele avicole 
I.A.S. în ace- 
sens, în vară, 

stabilit să fie mo
dernizate adăposturile 
de păsări existente în 
cooperativele agricole 
din Doaga și Slobozia- 
Ciorăști, județul Vran- 
cea, prin cooperare cu 
Complexul avicol Ba
cău. Direcția agricolă 
Vranoea a schimbat 
însă unitățile sta
bilite inițial, recoman- 
dînd altele care abia 
își pregătesc spațiile 
pentru primirea puilor. 
Din această cauză s-au

pierdut 
timp in 
rativele 
putut obține sute 
mii de ouă. Și, la fel, 
s-au pierdut, cu antici
pație, mulți pui.

Menționăm, de 
semenea, nici una din
tre cooperativele agri
cole din acest județ nu 
a răspuns invitației (și 
sarcinii stabilite în 
mod expres) de a tri
mite îngrijitoare spre 
a se califica în cadrul 
Complexului avicol a- 
mintit. Și atunci, cum 
se poate transmite flu
xul experienței înain
tate din I.A.S. în coo
perativele agricole ? 
Numai prin acțiuni de 
cooperare... verbală ?

ad%25c4%2583posr.il
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OPȚIUNILE CINEASTULUI
In concordanță

vicepreședinte ol Comitetului

tv
PROGRAMUL I

U EXIGENȚELE PUBLICULUI
Interviu cu Vladimir GOLOVNIA

pentru Cinematografie de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

tivalul filmului sovietic, care se 
poară în aceste zile în Capitală 
alte orașe ale țării, oferă publi- 
nostru prilejul de a cunoaște 

in intermediul cîtorva realizări 
te — unele preocupări actuale 
neaștilor din Uniunea Sovietic^, 
u a întregi această imagine a- 
dezvoltării unei școli cinemato- 

e cu o bogată și prestigioasă 
ie, l-am solicitat pe tovarășul 
mir Golovnia, vicepreședinte al 
ietului pentru Cinematografie 
> lingă Consiliul de Miniștri al 
.S., conducătorul delegației de 
di care vizitează România cu
i tradiționalului festival, să 
ndă la cîteva întrebări privind 
palele obiective ale filmului so- 
, tendințele care se afirmă, in 
intui de față, în acest domeniu 
eației.
n arta cinematografică sovieti- 
>t fi distinse trei direcții ma
le preocupări — precizează tn- 
utorul. Tn primul rînd, apro- 
rea tematicei istorico-revoluțio- 
care se înscrie pe linia marii

ii ilustrate de ..Crucișătorul 
îkin", „Ceapaev", „Cei d’n 
itadt" șl alte filme considerate 
s. Este tendința cea mai im
ită. reprezentată și în vremea 
irmă de realizări de relief, re- 
ibile ca forță educativă și ca 
s de a emoționa, datorate unor 
ri reputați ca și unor regizori 
lenerația tînără. Aș putea 
i numeroase filme — bunăoară 
edia optimistă", „6 iulie", „Ini- 
e mamă" ș.a. — reprezentative 
i această orientare, subliniind 
ocarea personalității Iul Lenin 
tuie o temă conducătoare, că

leniniste oferă substanța ge- 
să a unor creații de valoare, 
remarcat și cu ocazia centena- 
Iui V. I. Lenin.
1 doua direcție de preocupări, 
: de importantă, o reprezintă 
area 1__ 2.
itarea vieții și a problemelor 
ire se confruntă omul de azi.
ca „9 zile dintr-un an" de Mi- 

lomm, „Contemporanul tău" 
sizman, „Președintele" de Ale- 
ialtîkov, tînăr absolvent al In- 
îlui de cinematografie (care a 
nat de curînd un nou film, 
eforul"), „Lacul" de Serghei 
simov și multe altele ilustrea- 
racția pe care tematica — atit 
■mplexă și de complicată — a 
iitățil o exercită asupra crea- 
r din toate generațiile. în sfîr- 
cranizarea unor mari opere li- 
â îndeosebi ale patrimoniului 
' reprezintă cea de-a treia preo- 
e importantă a cinematografiei 
re. E vorba, în primul rînd, de 
le clasicilor ruși. Am auzit spu- 
-se că ecranizările ar reflecta, 
ipt, lipsa de scenarii originale, 
ce e inexact, deși problema sce- 
lul este problema nr. 1 a crea- 
inematografice, și asta nu nu
la noi, ci în toată lumea. Dar 
isul cineaștilor față de opera 
clasici ca Tolstoi. Dostoievski. 

r are explicații mult mai pro- 
. Cinematografia fiecărei țări 
chemată — și aceasta este o 
;ă esențială — să reflecte viața 
ului respectiv. Or. marea li- 
iră oferă tocmai sinteze artis- 
ile vieții ponorului, exprimă 
irile sale, tratează probleme 
în esența lor, răspund unor 

upări ale omului contemporan, 
aceea clasicii nu îmbătrînesc 

lată. A pune în valoare substan- 
renă a operei literare, a mate- 
a cinematografic convingător 

nobile, conflictele, caracterele, 
Ind totodată parfumul epocii și

spiritul ei prezente între filele cărții, 
e cheia succesului unei ecranizări. 
De altminteri, orientarea spre valo
rile patrimoniului literar este un fe
nomen general. El poate fi remar
cat și în cazul cinematografiei dv. 
Cunosc o serie de filme realizate 
după clasici ai literaturii române, 
care demonstrează cit de fertilă es'e 
această sursă de inspirație.

— In ce măsură aceste preocupări, 
Ia care v-ați referit, iși găsesc expre
sia în selecția prezentată în cadrul 
festivalului filmului sovietic ?

— Această selecție — pe care am 
alcătuit-o sfătuindu-ne cu colegii 
noștri români — și-a propus să în- 
mănuncheze filme cit mai variate ca 
temă, ca expresie artistică, și care 
să fie inedite pentru spectatorii din 
țara dv. Ea cuprinde filme cu tema
tică revoluționară : „Orologiul Krem
linului", „Unghiul de cădere". Actua-

Festivalul
filmului sovietic

reprezintă
temelor contemporane.

Iltatea este reprezentata de filme ca 
„Măsura riscului" și „Ultima vacan
ță", iar „Crimă și pedeapsă" și „Ca
davrul viu" aduc în festival transpu
nerea cinematografică a unor capo
dopere ale literaturii clasice ruse ; 
în sfirșit, „Soarele alb al pustiului", 
cu care s-a deschis festivalul con
tribuie, cred, la varietatea actualei 
selecții. Nu-mi propun să fac aici a- 
precieri critice asupra filmelor res
pective ; există o mare diversitate de 
gusturi, iar ultimul cuvint îl are, fi
rește, publicul, în cazul de față pu
blicul român. Aș vrea însă să mă 
opresc asupra unui aspect pe cărei 
consider esențial. Tn întreaga cine
matografie mondială se caută noi 
modalități de expresie, înnoirea 
și îmbogățirea limbajului filmic. 
Aceste căutări sînt la ordinea zilei și 
în studiourile noastre. Cu precizarea 
— care nu este deloc o noutate — 
că cineaștii sovietici Se situează con
secvent pe pozițiile artei realiste, 
spre deosebire de unii cunoscuți crea
tori apuseni care, absorbiți exclusiv 
de inovări formale, se îndepărtează 
da realism, limitînd astfel, după 
opinia mea, capacitatea de Investi
gație și de comunicare a artei lor. 
Noi sîntem preocupați ca filmele 
noastre să slujească poporul, să fie 
înțelese de masele largi, să reflecte 
ideile mari ale epocii noastre, ideile 
progresului, ale democrației și păcii, 
să afirme și să contribuie la trium
ful socialismului. Și cred că — în 
funcție de particularitățile temelor 
și ale genurilor respective 
mele din selecția actualului 
răspund acestor cerințe și 
pări fundamentale.

— Operele reprezentative 
nematografiei sovietice au 
întotdeauna opțiunea marelui 
blic...

— ...îndeplinlndu-și astfel funcția 
socială. Cinematograful este prin ex
celență o artă de public. Filmul, 
mai mult decît oricare dintre arte, 
se adresează publicului contemporan, 
și nu poate aștepta iluzoria consa
crare a posterității. El trebuie să răs
pundă preocupărilor, sensibilității 
spectatorului de azi, să emoționeze 
milioane de oameni. Este știut că o 
operă de artă putentică nu se naște 
ușor. Cu atît mai mult se poate afir
ma că recunoașterea de către mi
lioane și milioane de spectatori

constituie cea mai mare răsplată a 
eforturilor creatoare ale cineaștilor.

— Cinematografia sovietică se 
bucură de un binecunoscut prestigiu 
in rinduriie publicului românesc. 
Prin intermediul filmului și datorită 
tocmai accesibilității acestei arte, 
cercuri dintre cele mai largi au putut 
cunoaște aspecte semnificative ale 
realității sovietice. De asemenea, din 
alocuțiunea pq care ati rostit-o cu pri
lejul deschiderii actualei ediții a fes
tivalului filmului sovietic, am reținut 
că și filmele românești au cunoscut o 
primire călduroasă din partea spec
tatorilor din țara dv. Care sînt, după 
părerea dv., perspectivele de dezvol
tare a colaborării cinematografice so- 
vieto—române ?

— Mi se pare că există toate con
dițiile și că avem toate motivele să 
ne așteptăm la o colaborare mereu 
mai largă și plină de succese, între 
cinematografiile noastre. în planul 
creației. Filmul „Tunelul", realizat 
în coproducție, a constituit un mo
ment important al acestei colaborări 
creatoare prietenești și sperăm ca și 
„Cîntecele mării" să se bucure de 
succes. Pe de altă parte, aș vrea să 
relev însemnătatea manifestărilor ci
nematografice reciproce, care au in
trat in tradiția schimburilor culturale 
sovieto-române. In general, schimbu
rile de filme, de delegații, de crea
tori suscită un mare interes, duc la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
stabilirea unor utile contacte perso
nale. Săptămîna filmului românesc, 
care s-a desfășurat In august, în 
țara noastră, s-a bucurat de succes 
și așteptăm cu bucurie viitoarea 
delegație de cineaști români. Sînt 
convins că contactele care se dez
voltă tot mai mult între cineaștii 
din țările noastre se Înscriu pozitiv 
în contextul relațiilor de prietenie 
sovieto-române. Profit de ocazie ■— 
ne-a. spus în încheiere tovarășul 
Vladimir Golovnia — pentru a ura 
cineaștilor țării dumneavoastră noi 
succese în realizarea unor opere care 
să reflecte viața poporului român, să 
slujească construirii noii societăți.

D. COSTIN

I

* 
* 
VI J

- fii- 
festival 
preocu-
ale ct- 

cunoscut 
pu-

Treptele obligatorii 
ale calificării inginerești

iare din pag. I)
lilitatea să muncească efectiv, 
vit acelorași opinii, pasul urmă- 
r trebui să-1 constituie reglemen- 

acestei activități studențești 
Încheierea unor convenții, pe 

ade de 3—5 ani. între institute- 
invâțămînt superior și unitățile 

imice, care să prevadă dreptu- 
și îndatoririle practlcanților. 

t urmare, fiecare student ar 
ai nu numai studentul unei 
Lite facultăți, ci și „al unei 
ie uzine sau fabrici", iar dubla 
ipartenență ar facilita, deopo- 
, buna pregătire a viitoru- 
pecialist și acomodarea lui cu 
lite unități ale industriei noas- 
Cu alte cuvinte, tînărul Inginer 
r mai avea nevoie de „post- 
■nție".
r ce trebuie să învețe In uzină 
mții, cum, cit șl în ce perioade 
mp ? Desigur, la această între- 
nu se poate da un răspuns 
global. Indiferent de facultate, 
părerea unor profesori și spe

ti în producție. în cei 5 ani de 
u, avînd un program adecvat 
alitățij pe care și-o însușește, 
■ntul ar trebui să parcurgă ur- 
arele trepte ale pregătirii prac- 
„în anul întîi. și. eventual. în 

ul semestru al anului al II-Iea. 
une ing. Ion Bordeianu, de la 
i bucureșteană „Grlvița roșie", 
intui ar putea să efectueze acea 
ică de ucenic, la capătul căreia 
jată face dovada că posedă cu- 
nțele si deprinderile de muncă 
mui muncitor calificat". „O ase- 
>a calificare, consideră conf. dr. 
Nicolae Sprînceanu. de la Insti- 
ftolitehnic din București, s-ar 

î asigura si în unele ateliere- 
ă existente în incinta unor poli- 
ici“. Și poate că — adăugăm 
- ar fi bine venită o atestare a 
Icării aniintite, atestare prevă- 
în planurile de învătămînt. care 

ondiționeze promovarea în ur- 
>rul an de studiu, aidoma ori- 
i alt examen ce se cere susținut 
itre studenți. „însușirea unor cu- 
nțe mai complicate șl formarea

unor deprinderi, de asemenea, mai 
complexe, care să corespundă ni
velului de pregătire al maistrului 
(tehnicianului) din producție, ar fi 
posibile în anii de mijloc ai facultății 
— este de părere prof. univ. ing. 
Paul Drogeanu, decanul Facultății 
de mașini și utilaje pentru construc
ții din București. Acest stagiu de 
practică ar avea un rol determinant 
în pregătirea studenților în speciali
tate (subramura de specialitate) in 
care vor lucra după absolvire. Ar fi 
perioada în care tinerii sosiți in u- 
zină s-ar edifica în procesul de cu
noaștere a tehnologiilor de fabricație 
a unor produse intermediare și fi
nite, s-ar familiariza cu unele opera
ții specifice, ar cunoaște caracteristi
cile tehnice ale unor aparate, instala
ții și utilaje, ca și unele elemente 
de semiautomatizare și automatizare 
specifice locului de muncă respectiv. 
Important pentru această perioadă 
de studiu ar fi însușirea unei vi
ziuni de ansamblu asupra producției, 
încercarea de apreciere independentă 
a fenomenului tehnic".

.•.De pe această poziție ciștigată. 
perioada de practică inginerească, 
programată la sfîrșitul studenției, ar 
încununa stagiile anterioare de activi
tate în producție — aprecia ing. Ga- 
vril Tornioș, de la uzinele „23 Au
gust" din Capitală". Cu alte cuvinte, 
pornind de la ucenic, studentul va 
deveni, pas cu pas. intr-adevăr, ingi
ner, cunoscător al tuturor marilor 
compartimente ale producției.

Am consemnat doar cîteva opinii 
privitoare la organizarea și desfășu
rarea stagiilor de practică ale stu
denților. în instituțiile de învătămînt 
superior se poartă în prezent ample 
dezbateri pe această temă. Este de 
datoria Ministerului Invătămîntului 
și a altor ministere interesate, să 
studieze concluziile ce se cristalizea
ză din aceste dezbateri, din experien
ța de pînă acum, și să le încorno
reze firesc. în ansamblul măsurilor 
menite să asigure o mai strînsă legă
tură între școala tehnică sunerioară 
și producție, o mai temeinică pregă
tire practică a viitorilor ingineri și a 
altor specialiști.

• Opera Română : Boris Godunov
— 19,30.
« Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie: Nicnlc — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
draH (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit dorință
— 20; (sala din str. Alex. Sahla) i 
Viraj periculos — 20.
Îl Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
ubita sa — 16; Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Crimă și pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Cind luna e 
albastră — 20.
a Teatrul Ciulești : Nunta lnl Fi
garo — 19,30.
a Teatrul evreleso de stat : Ma
ze! — tov ! — 19,30.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17; Nocturn III — 21,30; 
(sala din str. Academiei) : Călu
țul cocoșat — 16.
« Studioul I.A.T.C. „I. L, Cara- 
giale" : Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul satiric-muzlca! „C. Ță- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 176) : Sonatul Lunii

. . jg jo.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" ; Floare de cactus 
— 19,30; (la Sala Palatului) : De la 
Bach la Tom Jones — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (str. Lipscani nr. 53) : 
Pe aripile rapsodiei — 20.

RIA — 9; 11,15; 13,30; 18;
20,30, TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a De șapte ort șapte : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• 100 de carabine : GRIVIȚA —
9,30—11,30 In continuare ; 16; 18.15; 
20,30; FLACARA - 11; 16; 18,15; 
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30: 
15.45; 18; 20,15.
• Aurul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,30.
• Păcatul dragostei : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 17.45;
20.
a Impostorii I BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
• Hibernatns I DACIA — 8,45—20 
în continuare. ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• Jandarmul se însoară : UNIREA
— 18; 20, FERENTARI - 15,30;
17,45: 20. MOȘILOR — 18; 20,15.
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• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20, FAVORIT — 10; 13,15;
16,30; 19,45.
• Crimă șl pedeapsă (ambele se
rii) : CAPITOL — 10; 13.15; 16,15; 
20,30.
• Sentința : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Ultimul mohican : FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Grei ' ---------------

• Agonie și extaz : CENTRAL — 
9,30; 13; 16,15: 19,30.
• In umbra coltului : LUMINA — 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 18,15; 20,30. 
«Program pentru copil — 10; 
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45 ■ 
DOINA.
• Tntîlnlrea : DOINA — 16; 18,30;
20,45; COTROCENI — 17,45; 20.
VOLGA — 15,30; 18,15; 20,45.
• Bufonul regelui — 10; 12; 14,15; 
100 de băieți și o fată — 16,30; 18,45, 
Privighetoarea Împăratului — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
« Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• In arșița nopții : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO

10,JU, IO, IO,oul ox.
ișeala regelui : VICTORIA — 

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

14,30 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : « Dinamo București — 
U.T.A. (Divizia națională A). 
Transmisiune de la Stadionul Dt- 
r.amo • U.R.S.S. — Iugoslavia 
(repriza a Il-a — înregistrare). 
17,00 Emisiune în limba germană. 
Din cuprins : • 100 de ani de la 
înființarea Liceului „Lenau" din 
Timișoara • Zile de toamnă în 
comuna Axente Sever, județul 
Sibiu • Poveste în piatră : Bra
șov. 18,15 Ocolul țării în opt luni. 
Emislune-concurs realizată în co
laborare cu Biroul de Turism pen
tru Tineret al C.C. al U.T.C. Etapa 
III. Participă echipele județelor 
Brăila, Constanța, Ialomița și Tul- 
cea. Transmisiune de la Constan
ța. 19,15 Publicitate. 19,20 1 001 de 
seri — emisiune pentru cel mici. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
O misiune a păcii. Reportaj fil
mat a! participării președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea Jubiliară 
a O.N.U. șl al vizitei neoficiale în 
S.U.A. 21,30 Tineri poeți cintă pa
tria : Grigore Hagiu, Gh. Istrate, 
Dumitru M. Ion. 21,45 Film se
rial : „Incoruptibilii". 22,35 Tele- 
recital Glcă Petrescu. Tși mal dau 
concursul : Anca Agemolu, Irina 
Loghin, Radu Zaharescu și Horla 
Șerbănescu. 23,25 Telejurnalul de 
noapte • Sport

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : „Frumoasa 
din pădurea adormită" 
tie a studiourilor TV 
Germană. 21,10 Carnet 
tean. Din cuprins : • 
nil... despre București « 
mentele orașului « Un , bucureș- 
tean în Jurul Europei. 21,35 Revis
tele săptămînii de Nicolae Popes
cu. 21,45 Buletin de știri. 21,55 
Seara melomanului. Filmul-poem 
„Beethoven — permanență peste 
veacuri". Interpretează Wilhelm 
Kempf, Henryk Szeryng, Ludvig 
Hoelscher. 22,35 film serial : „Vi- 
docq" (III).

— produc- 
din R. D. 
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La cinematograful „CAPITOL" din Capitală FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

DUPĂ ROMANUL LUI F DOSTOIEVSKI

CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ

*

Regia : LEV KULIDJANOV. Cu : IUR1 TARATORKIN, VIKTORIA FEDOROVA, IRINA GO- 
ȘEVA, EVGHENI LEBEDEV, INNOKENTI SMOKTUNOVSKI.

Tudor Vianu afirma că 
orice mare scriitor este un 
prilej de solidarizare a co
lectivității care l-a născut 
în jurul său. Marii scriitori 
au deci calitatea de a con
centra în jurul lor, în jurul 
operei lor, atenția unui nu
măr incalculabil de gene
rații, devenind un factor 
incontestabil de cultură.

Eminescu este pentru noi 
un astfel de scriitor și 
ideea de a i se închina un 
festiva! de poezie este din
tre cele mai nimerite. Pen
tru scriitorul român de as
tăzi și de ieri numele lui 
Eminescu este echivalent 
cu poezia și alegerea lui ca 
titlu și emblemă a festiva
lului organizat nu de mult 
la Iași a fost foarte nime
rită. Tînăr fiind, Mihail E- 
minescu participa cu entu
ziasm la organizarea unor 
festivități care urmăreau a- 
ceeași solidarizare in jurul 
unei idei cu ajutorul unui 
nume. Este vorba de festi
vitățile de la Putna închi
nate lui Ștefan cel Mare, 
pentru izbutirea cărora E- 
minescu alături de alți ci- 
țiva studenți români ce-și 
făceau studiile peste hotare, 
a depus o strădanie memo
rabilă. Festivalul ieșean de 
poezie a fost conceput ca 
un omagiu adus poeziei lui 
Eminescu și in egală mă
sură și poetului. Ca loc de 
manifestare a fost ales la
șul. alegere la (el de nime
rită ca prima deoarece la
șul are. pentru mulți inte
lectuali și scriitori români 
semnificația orașului . con
sacrat artisticește : aici au 
scris Eminescu și Creangă, 
aici au fost Convorbirile li
terare. aici a apărut Con
temporanul, aici s-au pus 
temeliile Vieții românești, 
aici și-a scris Sadoveanu 
cea mai mare parte a ope
rei. S-ar mai putea cita 
multe din motivele pentru 
care lașul ocupă un loc 
special între orașele cultu
rale ale țării, dar ne vom 
mai opri numai la cîteva. O-

rașul mal păstrează încă 
numeroase clădiri șl locuri 
care au o pronunțată sem
nificație memorială, tot a- 
tîtea locuri de popas pen
tru cel ce vizitează azi ora
șul. Sint casele în care au 
trăit și au scris multe din 
notabilitățile literare ieșene, 
care astăzi, prin grija mu
nicipalității, au fost așeza
te sub o ingrijire specială. 
Zilele festivalului au fost 
tot atîtea zile de pelerinaj

s-au tntîlnlt cu cititorii, au 
dat autografe, au vizitat o- 
biectivele culturale incluse 
în programul festivalului. 
O prezență fericită a fost 
aceea a actorului Tudor 
Gheorghe, interpret de ba
lade populare și recitator 
de poezie românească cultă, 
care a reușit să dea festi
valului necesara atmosferă 
de lirism pe care o presu
punea. Decernarea unui 
premiu de poezie al festi
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0 artă închinată 
patriei, 

ideilor revoluționare 
ale epocii

150 de ani de la nașterea pictorului 
Gheorghe Tattarescu

Am exagera, desigur, pretinzind că 
Gheorghe Tattarescu este astăzi un 
nume de foarte largă circulație, re
feririle la opera sa fiind de fapt des
tul de rare. Și totuși nu s-ar putea 
spune că posteritatea a fost sau este 
nedreaptă cu el. Tattarescu nu este 
nicidecum un nume uitat, și, oma- 
giindu-l astăzi, cu prilejul împlinirii 
unui veac și jumătate de la nașterea 
sa, constatăm cu satisfacție că nu 
trebuie să procedăm nici la deshu
marea operei nici la reconsiderări. 
Dimpotrivă, tablourile sale pot fi pri
vite la loc de cinste în galeriile de 
artă din mai multe orașe ale țării ; 
o casă-muzeu în București îi men
ține în permanență vie amintirea 
iar o monografie ce urmează 
să apară în curînd de sub ti
par vine să ateste încă o dată inte
resul ce se manifestă pentru perso
nalitatea artistului.

Gheorghe Tattarescu a avut în arta 
românească un rol de seamă. Ca șl 
Asachi sau Heliade-Rădulescu, ca și 
Bălcescu sau Aman, el a fost un 
precursor și un ctitor, un om de cul
tură și un mare patriot care a îm
brățișat cu trup și suflet cauza re
voluționarilor de la 1848.

Născut la Focșani și rămas curînd 
orfan, el deprinde meșteșugul zugră- 
viei la Buzău, pe lingă unchiul său, 
pitarul Nicolae Teodorescu, remar- 
cîndu-se în decorarea împreună cu 
acesta a unor biserici. La contactul 
cu arta muzeelor italiene și cu mae
ștrii celebrei academii San Luca din 
Roma, tînărul de douăzeci și cinci 
de ani va renunța pentru totdeauna 
la stilul tradițional în favoarea pre
ceptelor neoclasice. Un lucru trebuie 
însă precizat : încetățenit la noi, aca
demismul a trebuit să se adapteze 
unor condiții specifice pentru a răs
punde unor directive spirituale noi. 
A trebuit să fie amendat, să renunțe 
la unele șabloane, să primească alu
viuni proaspete, să recepteze unele 
infuziuni venite din partea roman
tismului ce se afirma cu multă vitali
tate în acea vreme, iar uneori chiar 
să se contopească, să se întrepătrun
dă conciliant cu acest curent. Feno
menul poate fi urmărit la mulți pic
tori ai generației (Leccâ, Negulici, 
Rosenthal, Aman) și, bineînțeles, la 
Tattarescu. Paralel cu tratarea unor 
teme luate din lumea ireală a panteo
nului clasic, acesta ancorează adesea 
în realitatea imediată găsindu-i, fie 
direct, fie prin intermediul alegoriei, 
un echivalent plastic a cărui auten
tică valoare constă nu atît în nivelul 
tehnic al execuției, mijloacele de 
expresie fiind cele cunoscute (desen 
convențional, ecleraj, factură linsă 
etc.), cit în disponibilitățile sufle
tești de inspirație romantică încor
porate într-o operă sau alta.

Un astfel de tablou inspirat de 
programul militant al generației de 
la 1848 căreia Tattarescu îi aparține 
nu numai ca vîrstă, ci și ca idealuri, 
este Deșteptarea României. Executată 
îndată după revoluție, această pîn- 
ză de dimensiuni impunătoare este o 
pledoarie pătimașă pentru propășirea 
țării. Ea a fost expusă mai întîi la 
Roma, unde a fost remarcată favora
bil de critică și abia după aceea, în 
iulie 1850, a putut fi văzută la Bucu
rești într-o sală a colegiului Sf. Sava, 
bucurîndu-se de o caldă primire din 
partea publicului.

mai ales viitoarele lui edi
ții. închinat unei persona
lități artistice de o valoare 
Incontestabilă, festivalul 
ieșean poate căpăta di
mensiunile unui eveniment 
cultural național. O atare 
manifestare este un prilej 
de colaborare a iubitorilor 
lui Eminescu din cele mai 
opuse colturi ale țării. 
Toți cei interesați de crea
ția eminesciană — fie ei 
poeți, critici, lingviști sau

Aceeași preocupare pentru soarta 
patriei stă și la baza unei alte compo
ziții, din 1857 : o alegorie înfățișînd 
Unirea Principatelor, litografiată șl 
devenită la vremea ei material pro
pagandistic în favoarea unității na
ționale.

Cum se poate constata, în aseme
nea lucrări, artistul păstrează doar 
limbajul, mijloacele de expresia 
academiste, temele și conținutul de 
idei aparținînd unui alt univers. Al
teori, însă, el nu ezită — pentru a 
lua atitudine în sprijinul unor idei 
progresiste ale vremii — să folo
sească înseși temele clasice, tradi
ționale (episoade din istoria antică 
sau din mitologie) cărora le conver
tește doar semnificația. Așa proce
dează de pildă cu tabloul Nemesis, 
zeița răzbunării, executat în 1853, ca 
un omagiu adus revoluționarilor din 
exil, aluzia la clubul acestora intitu
lat „Nemesis" fiind clară.

Vrînd să exalte virtuțile poporu
lui, dragostea lui de libertate și 
dreptate, lui Tattarescu 1 se pare 
Roma antică demnă de a fi evocată 
ca pildă. Avem în vedere în speță 
tabloul intitulat Țăranul de Ia Dună
re, inspirat de o cunoscută legendă 
de circulație europeană („El villano 
del Danubio") prelucrată printre alții 
de La Fontaine, iar la noi de croni
carul Nicolae Costin, in „Ceaslov- 
nicul domnilor". Potrivit acestei le
gende, un țăran din provinciile co
tropite de romani ajunge la Roma și 
rostește un aspru rechizitoriu în 
fața senatului — gest prin care picto
rul sugera desigur rezistența poporu
lui, său față de asupritori.

Dar nu sînt puține nici cazurile 
cind Tattarescu uită rețetele de ate
lier și, aflindu-se în fața unor ființe 
apropiate sau în fața unor priveliști 
din natură, este sincer mișcat și cre
ează opere de factură realistă, convin
gătoare, autentice, vii. Așa proce
dează cu majoritatea portretelor făcu
te unor personalități proeminente ca 
Bălcescu și Magheru sau unor mem
bri ai familiei. Și tot așa în cazul 
unor peisaje ca „Peșterea Dîmbovi- 
cioara" iscate dip confruntarea di
rectă cu natură, ca expresie ,a senti
mentului trăit în fața motivului res
pectiv cu prilejul unor călătorii de 
studii cînd își umple carnetele de 
schițe cu aspecte d;n țară, îndeosebi 
monumente istorice, dar și cu imagi
ni de țărani în frumoase costume na
ționale reluate unele mai tîrziu în 
tablouri ca celebra Țărancă cu snopul.

O evaluare a contribuției Iui Tatta
rescu la pictura românească nu 
va fi deplină dacă nu se va ține sea
mă și de activitatea sa ca pictor de 
biserici, iii datorîndu-i-se în bună 
măsură ir locuirea vechiului stil tra
dițional cu stilul neoclasic în cara 
avea s? se ilustreze la începuturile 
carierei sale și Nicolae Grigorescu.

De asemenea, lui Tattarescu îi re
vine meritul de a fi inițiat și de a fl 
contribuit, alături de Aman, la în
temeierea Școlii naționale de arte 
frumoase de la București, unde a de
pus o susținută activitate de pedagog 
pînă în ultimii ani ai vieții, stimat 
de generații întregi de artiști ca un 
adevărat patriarh al picturii româ
nești.

Este și sentimentul nostru astăzi, 
cînd îi evocăm personalitatea.

Vasile FLOREA

aceea a lui D. Murărașu, care 
încearcă stabilirea crono
logiei reale a poeziilor lui 
Eminescu. apărută în ace
lași timp cu desfășurarea 
Festivalului de poezie Emi
nescu n-ar fi trebuit să lip
sească dintre preocupările 
festivalului. O sesiune de 
comunicări și de contribu
ții științifice, la care să fie 
invitate să-și dea con
cursul personalități dintre 
cele mai prestigioase, ar

„Festivalul de poezie 
Mihail Eminescu" 

argument pentru actul autentic de cultură
tn Iași și tn afara lui. Au 
putut fi văzute casa tipar
niță a lui Dosoftei, Casa 
junimistului Pogor, fosta 
locuință a lui Sadoveanu, 
Prigorenii lui Neculce, Mir- 
ceștii lui Alecsandri, ora
șul de baștină al lui Ibrăi- 
leanu. Invitații au avut, 
deci, ambianța culturală 
necesară desfășurării unui 
atare festival și este un 
fapt cert sugerat de organi
zarea festivalului că și alte 
orașe cu vestigii culturale 
autentice ar putea merge 
pe drumul unor astfel de 
manifestări culturale.

Este cunoscută din presă 
fiecare zi a festivalului și 
a acțiunilor întreprinse în 
cadrul său. Nu vom mai 
Insista asupra lor. Invitații 
au citit din versurile lor.

valului a încununat ulti
mele sale zile.

Aflat la a doua ediție, 
Festivalul de poezie Emi
nescu a arătat că experi
ența a folosit organizatori
lor săi și că ea poate fi u- 
tllă și altor tentative ase
mănătoare. Trebuie remar
cată, mai ales, aspirația de 
a depăși diletantismul unei 
asemenea manifestări. A- 
jutați și de numele emble
mă al festivalului, și de 
ambianța unui oraș cu fai
moase tradiții culturale, 
organizatorii au conceput 
un plan de desfășurare 
bun, a cărui ameliorare nu 
poate decît să ducă la un 
succes meritat și in viitor. 
Urmărirea zilelor festiva
lului ne-a prilejuit cîteva 
considerații care privesc

editori — își au locul sub 
egida unui festival de poe
zie Mihail Eminescu. Cel 
interesați de opera emi
nesciană nu sînt puțini. 
Ne-a mirat de aceea ab
sența la acest festival a 
eminescologilor ; altfel 
spus, a celor ce au scris 
despre Eminescu, a celor ce 
l-au editat, a celor ce l-au 
popularizat. Aceste parti
cipări ar fi completat șl 
pus in lumină celelalte 
participări. în afara schim
burilor întîmplătoare de 
idei, festivalul poate ti și 
locul unui schimb organi
zat de opinii, fericită oca
zie a trecerii în revistă a 
stadiului cercetărilor privi
toare la opera și viața 
poetului, la editarea și tra
ducerea lui. O ediție ca

dărui festivalului o fațetă 
de care orice manifestare 
culturală are nevoie.

între mesajele primite 
de organizatorii festivalu
lui se numără și cel al lui 
Geo Bogza, al cărui text a 
fost citit invitaților. EI a- 
rată interesul de care se 
bucură festivalul în ochii 
scriitorilor de toate virste- 
le. Ca invitat de onoare, 
festivalul l-a avut pe ve
nerabilul traducător al lui 
Eminescu in limbile ger
mană și maghiară, Zoltan 
Franyo, O prezență tute
lară de prestigiu este mal 
mult decît necesară unul 
festival de amploarea pre
văzută celui ieșean. Ea 
n-ar trebui să se schimbe 
de la an la an, cî să pre

zideze onorific în fiecare 
an lucrările festivalului.

Tot o chestiune de per
manență se pune în legă
tură cu . juriul ce decerne 
premiile festivalului. O 
unică și neschimbată co
misie e de preferat unui 
juriu ce se alcătuiește de 
la an la an.

Iată cîteva din sugestiile 
cu caracter mai general pe 
care ni le-a prilejuit Festi
valul de poezie Mihail 
Eminescu din Iași și care 
pot fi, în același timp, su
gestii și îndemn pentru 
alte centre culturale, pen
tru că reușita manifestării 
ieșene poate să aibă e- 
cou și în alte centre 
cu prestigioase tradiții 
culturale, cum sînt nume
roase în țara noastră. De
sigur, pentru atingerea 
unor deziderate atît de e- 
xigente este nevoie ca or
ganizatorii să fie ajutați 
de toți factorii locali de 
cultură ca și de Uniunea 
Scriitorilor și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, ajutor care s-a reflec
tat în bună măsură favora
bil în cazul festivalului Ie
șean.

Prin rațiunile superioare 
care guvernează inițierea 
unor asemenea manifestări 
culturale, prin consecven
ța în asigurarea unei înal
te ținute și bogate sub
stanțe fiecăreia dintre ac
țiunile lor și permanentiza
rea lor în viața orașelor, 
prin asigurarea unor par
ticipări de prestigiu, ase
menea festivaluri pot con
stitui. In egală măsură, un 
elogiu adus personalităților 
care le dau numele, avind 
tn același timp un rol în
semnat în stimularea unei 
elevate vieți spirituale. 
Argumente îndeajuns să 
recomande festivalul de la 
Iași, să susțină favorabil 
inițiativele similare.

M. UNGHEANU
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GREVA GENERALĂ DIN 1920 O STRĂLUCITĂ EXPRESIE
A FORȚEI PROLETARIATULUI ROMAN

cu o forță niciodată 
pină atunci In România, zguduind înseși temeliile 

burghezo-moșieresc. Din experiența grevei generale, s-au 
in conștiința maselor muncitoare, a militanților revoluțio- 
conciuzii de neprețuit, care le-au permis, in perioada urmă-

Octombrie t920. Istoria a consemnat pentru totdeauna acele zile de 
clocot ale grevei generale, ci nd valul luptei revoluționare, cuprinzind 
întreg proletariatul român, s-a ridicat 
cunoscută 
regimului 
cristalizat 
nari, acele
toare, să ridice lupta revoluționară pe un plan superior, să făurească 
partidul de tip nou, marxist-leninist, al clasei 
Comunist Român.

Despre avintul revoluționar fără precedent 
Hatul român in zilele grevei generale, despre
greva in conștiința clasei muncitoare și a Întregului popor, ne 
In pagina de față, cîțiva veterani ai mișcării noastre muncitorești care 
au participat, in urmă eu cincizeci de ani, la marca bătălie proletară.

muncitoare Partidul

ee a cuprins 
ecoul pe care

proleta-
1-a avut
vorbesc,

„PRIN AMPLOAREA Șl COMBATIVITATEA SA REVOLUȚIONARA. 
GREVA GENERALA A FOST CEL MAI IMPORTANT MOMENT DIN ISTO
RIA LUPTELOR DE CLASA DIN ROMANIA ; EA A ZGUDUIT PUTERNIC 
ÎNSĂȘI TEMELIA REGIMULUI BURGHEZO-MOȘIERESC. CLASA MUN
CITOARE S-A AFIRMAT CA 0 FORȚĂ NAȚIONALĂ ÎN STARE SĂ-ȘI 
ASUME ROLUL DE CONDUCĂTOR AL ÎNTREGULUI POPOR ÎN LUPTA 
PENTRU TRANSFORMAREA REVOLUȚIONARĂ A SOCIETĂȚII, SA CON
DUCĂ DESTINELE ÎNTREGII NAȚIUNI".

NICOLAE CEAUSESCU

Sensul ireversibil
al istoriei

Acad. Petre CONSTANTINESCU - IAȘI

Preziua făuririi
Partidului Comunist

Constantin MÂNESCU

Greu de șters din amintire eve
nimentele acelui an fierbinte — 
1920 — în care întreaga noastră su
flare muncitorească trăia cu inten
sitate sentimentul participării la 
unul dintre cele mai puternice mo
mente revoluționare din istoria 
țării. Grevele se țineau lanț, cu
prinzind întregi detașamente ale 
proletariatului. Lumina l>e care o 
răspîndea asupra întregii lumi vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, marea biruință a prole
tariatului rus. care de trei ani con
ducea cu mină fermă întiiul stat al 
muncitorilor și țăranilor, ajunsese și 
la noi, îmbărbătîndu-ne in luptă, 
sporindu-ne încrederea în victorie.

Gradul inalt de radicalizare a 
proletariatului, refuzul burgheziei 
de a-i satisface revendicările im
puneau partidului socialist să pă
șească mult mai hotărît pe calea 
luptei revoluționare, părăsind orice 
șovăieli.

Mi-aduc aminte de starea de spi
rit clocotitoare care a domnit la 
Consfătuirea lărgită a Consiliului 
general al Partidului socialist și a 
Comisiei generale a sindicatelor din 
10 octombrie 1920, consfătuire in 
cadrul căreia majoritatea delegați- 
lor a impus adoptarea unui memo
riu către guvern care cuprindea 
unele dintre revendicările de bază 
ale proletariatului din România. In 
caz de ncsatisfacere a acestor re
vendicări urma să fie declanșată 
greva generală.

Semnalul grevei a fost dat în 
după-amiaza zilei de 20 octombrie. 
Eram atunci la Ploiești, făceam 
parte din conducerea organizației 
prahovene a partidului. împreună 
cu alți tovarăși care considerau ca 
iminentă o îndîrjită înfruntare a 
proletariatului cu clasele exploata
toare, luaserăm din vreme anumite 
măsuri pregătitoare pentru greva 
generală. Propagandiștii noștri au 
dus operativ vestea declanșării 
grevei în toate localitățile locuite

de petroliști. Pretutindeni această 
veste a fost întimpinată cu un 
nemaiîntîlnit entuziasm. Oamenii 
schelelor petroliere — la Moreni, la 
Țintea, la Băicoi — și ai rafi
năriilor — la Concordia, Orion, 
Steaua Română, Columbia, Aquila 
— au încrucișat brațele manifestîn- 
du-și astfel hotărirea de a nu mai 
admite batjocorirea drepturilor lor 
elementare.

Zilele de 23—24 octombrie au ofe
rit imaginea măreață a între
gii vieți economice imobilizate, spec
tacol ce stirnea spaima și mînia ex
ploatatorilor. Ca o dovadă a ecou
lui grevei în rîndurile celorlalte pă
turi ale populației asuprite, 
pot aminti faptul că numai la 
noi, la Ploiești, zeci de mici mese
riași și mici comercianți s-au soli
darizat cu greva, închizînd și ei ate
lierele și prăvăliile. In întreaga 
țară, peste patru sute de mii de oa
meni ai muncii intraseră în grevă, 
ceea ce era foarte mult, socotind 
numericește proletariatul de atunci. 
La Ploiești, de pildă, aveau loc zil
nic la Casa Poporului mitinguri și 
adunări în care răsunau din nou 
și din nou revendicările hotărâte 
ale muncitorimii greviste. Pe stră
zile orașului imnul de luptă al 
clasei muncitoare, „Internaționala", 
se auzea pretutindeni, iar demon
strațiile muncitorești nu mai Înce
tau.

Cuprinse de furie, clasele domi
nante au dezlănțuit o teroare săl
batică împotriva greviștilor. încă 
din noaptea de 19 spre 20 octombrie 
au fost arestați cîteva sute dintre 
cei mai activi și devotați militanți 
ai mișcării muncitorești din Cîm- 
pina, Bușteni, Țintea, Băicoi, Mo
reni. Casa Poporului din Cimpina a 
fost transformată în Închisoare, 
unde cei arestați erau bătuți și 
schingiuiți cu sălbăticie. Mii de 
cărți din biblioteca sindicatelor au 
fost scoase și aruncate in stradă, 
unde li s-a dat foc.

în pofida faptului că directiva de 
Încetare a grevei fusese dată la 
28 octombrie, ea a mai continuat in 
Valea Prahovei încă șapte-opt zile ; 
muncitorii n-au reînceput aici lu
crul decît după ce patronii s-au an
gajat să respecte întru totul drep
turile cucerite de muncitori în 
cursul grevei de șase săptămîni din 
1919.

Sentimentul cu care am rămas cu 
toții de pe urma acestei acerbe în
fruntări de clasă a fost că, în ciuda 
terorii ce i-a urmat, clasa munci
toare se dovedise o forță națională 
capabilă să-și asume conducerea în
tregului popor în lupta pentru pre
facerea revoluționară a societății.

Devenise însă clar că vechiul 
partid socialist, cu tactica și meto
dele sale de activitate, nu mai răs
pundea cerințelor noi ale luptei 
revoluționare. Pentru ca această 
luptă să fie dusă la victorie, parti
dul socialist trebuia transformat in
tr-un partid de tip nou, consecvent 
revoluționar — partidul comunist. 
Aceasta a fost concluzia fundamen
tală desprinsă din experiența grevei 
generale de mișcarea noastră mun
citorească. îmi amintesc cu cită 
torță, cit de arzător cereau tovarășii 
noștri, membrii de rind ai partidu
lui socialist, militanții revoluțio
nari, muncitorii înaipțațl, transfer-, 
marea partidului socialist în partid 
comunist

Din această cerință vitală, dic
tată de înseși legile istoriei, 
avea să ia naștere, la Congresul din 
ma’ 1921, Partidul Comunist Român. 
Cit de imensă este bucuria pentru 
noi, cei care arc trăil acei ani de 
avînt revoluționai în care s-a plă
mădii partidul nostru scump, de a 
fi ajuns vremurile de azi cind ceea 
ce în urmă cu cinci 
doar ideal, înscris pe 
luptă al partidului, a 
litate — vremurile 
triumfător.

decenii era 
steagul de 

devenit rea- 
socialismului

CUCERIREA
CEA MAI DE PREȚ

Tiron ALBANI
In urmă cu peste o jumătate de 

veac am participat la marea adu
nare de la Alba Iulia, care a ho
tărît unirea Transilvaniei cu Româ
nia. împlinirea idealului național 
prin istoricul act de la 1 decembrie 
1918 n-a adus însă și împlinirea as- ' 
pirațiilor de dreptate socială ale 
maselor largi, care au continuat 
lupta pentru o viață mai bună.

Lucram în acea vreme la Cluj, 
ca ziarist. Proletariatul clujean era 
deosebit de combativ. în tot cursul 
anului 1920, muncitorii au cerut în 
ample demonstrații de stradă abro
garea legilor antimuncitorești, con
diții omenești de muncă și de trai. 
La sfîrșitul lunii august a avut loc o 
~-evă demonstrativă pe întreaga 

pe 
de 
la

dus ia 
dezbaterile 
concluzie : 
tidului comunist.

Am avut fericirea să particip la 
Congresul de constituire a partidu
lui revoluționar al proletariatului 
român, din mai 1921. Și cînd am pă
truns în ’sala Congresului — deși 
nu ne făceam iluzii in privin
ța îndîrjitelor bătălii ce ne mai 
așteptau — aveam, totuși, conștiin
ța că, prin însăși tinerea acestui 
ccngres, prin iot ce semnifica el 
pentru mișcarea noastră muncito
rească, greva generală marea o stră
lucită izbindă.

nereușita el._ Toate 
se terminau cu* o unică 
necesitatea făuririi par-

grevă demonstrativi. r. 
Transilvanie. Greva generală 
țară era tot mai insistent cerută 
muncitorimea din Transilvania, 
fel ca întregul proletariat.

în vederea grevei generale,__ ______ „____ _______ ta
Cluj s-a constituit un comitet local 
de coordonare. Tot atunci, in tu
multuoase adunări proletare, la fa
brica de mașini „Junas", la turnă
toria „Simonfi", la fabrica „Ren
ner", la fabrica de tutun etc., mun
citorii și-au ales comitete de grevă. 
In seara zilei de 20 octombrie, 
la apelul pentru încetarea lucrului, 
proletariatul clujean a răspuns ea 
un singur om. în 21 octombrie, toa
te fabricile și uzinele din Cluj și-au 
încetat activitatea.

Autoritățile locale au trecut ime
diat la represiuni. Sediile cluburi
lor muncitorești și ale sindicatelor 
au fost închise. Sute de muncitori 
au fost arestați și schingiuiți.

La 26 octombrie, conducerea Par
tidului Socialist din Transilvania a 
dat semnalul de încetare a grevei. 
Atunci, împreună cu alți conducători 
greviști, am redactat și răspînd’.t 
un manifest prin care chemam 
muncitorimea să continue greva 
generală pină la succesul ei depl’n. 
„Greva generală — se spunea în 
acel manifest — este arma cu care 
putem zdrobi tirania ciocoiască. 
Luați cu toții parte Ia grevă. Spti- 
neți-Ie la toți muncitorii că acela 
este trădătorul fraților săi care lu
crează pînă cînd guvernul nu înde
plinește cererile noastre

acum gindu- 
situația din 
lupte mun- 

acum 50 de 
le evo-

_ ______  “ ' • drepte". 
Muncitorii au dat urmare apelului.

După greva generală am stat o 
vreme ascuns. Apoi am participat, 
la Cluj și în alte orașe, la nume
roase adunări în care muncitorii 
discutau și analizau modul de or
ganizare a grevei, cauzele care au

Privesc astăzi țara noas
tră — România socialistă — 
și mi se umple inima de 
satisfacție și mîndrie. Po
porul muncitor «sta astăzi 
liber, cu adevărat stăpîn pe 
destinele lui. Datorită mun
cii lui rodnice, s-a dezvol
tat considerabil economia 
țării ; toți cei care muncesc 
au azi parte de o viață o- 
menească. Avem Înainte 
perspectivele insuflețitoare 
deschise de Congresul a! 
X-lea al partidului, per
spective de minunată în
florire a patriei, de feri
cire pentru tot omul mun
citor.

îmi Întorc 
rile către 
anii marilor 
citorești de
ani, pe care 
căm In aceste zile. Stâpini 
erau pe atunci capitaliștii și 
moșierii, care supuneau ma
sele muncitoare unei crin- 
cene exploatări. Războiul 
Înrăutățise și mai mult via
ța poporului. Mizeria, foa
metea, inflația, lipsa de 
drepturi au împins dincolo 
de limită răbdarea muncito
rimii, au determinat acel 
val de luptă, care a culmi
nat cu greva generală din 
octombrie 1920.

în toamna anului 1920, la
șul era cuprins de o mare 
fierbere. încurajați de e- 
xemplul proletariatului rus, 
biruitor in lupta sa revo
luționară, hotărîți să lupte

I
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Facsimil al unui manifest al secțiunii din Iași a Parti
dului Socialist și a comisiei locale a sindicatelor care 

chema la greva generală

Era un an pe care l-aș 
numi, metaforic, al „des
părțirii apelor". Marea vic
torie a proletariatului rus, 
condus de partidul comunist 
făurit de Lenin, stimulase 
spiritul revoluționar al cla
sei muncitoare din întreaga 
lume, răsunind ca un în
demn la lupta pentru reali
zarea aspirațiilor de liber
tate și progres. La noi în 
țară, ascuțirea contradicții
lor sociale interne determi
na o puternică creștere a 
combativității maselor mun
citorești. Torentul mereu 
mai puternic al ridicării 
revoluționare a maselor izo
la tot mai mult in cu
prinsul mișcării noastre 
muncitorești pe aoei puțini 
conducători lipsiți de sim
țul Istoriei, care credeau 
că se ma, pot conduce ac
țiunile de luptă ale prole
tariatului cu metodele în
vechite, împăciuitoriste, o- 
portuniste ale Internațio
nalei a Il-a. Cel mai mulți 
dintre conducătorii parti
dului socialist și ai sindi
catelor își dădeau tot mai 
Limpede seama că la con
dițiile istorice noi în care 
se găsea țara, reunită in 
granițele ei firești, la for
ța sporită a mișcării mun
citorești, la metodele con
comitent mai perfide și mai 
brutale pe care le utilizau 
clasele exploatatoare se 
impuneau nu numai o nouă 
tactică și o nouă strategie, 
dar, îndeosebi, un nou mod 
de a concepe rolul partidu
lui clasei muncitoare.

Am pe biroul meu o 
cărțulie îngălbenită de ani 
care mă face, prin simpla 
ei prezență, să retrăiesc 
vibrația acelui timp fier
binte. Se numește „Unde

duce colaborarea". Era 
încununarea unei vasie 
campanii pe care am des- 
fășurat-o, începind din lu
nile iulie—august 1920, in 
paginile ziarului „Socia
lismul", organul Partidului 
Socialist. împotriva ten
dinței de colaborare cu 
burghezia ce se manifesta 
la unii lideri ai mișcării 
muncitorești. De fapt ex
primam însăși starea de 
spirit a partidului în covâr
șitoarea lui majoritate. Bro
șura este însă nu numai prin 
conținutul ei un elocvent 
document al epocii. Cine o 
citește cu atenție observă că 
prefața este scrisă in sep
tembrie 1920, iar postfața 
este datată 25 februarie 192!. 
Ce se întîmplase între timp? 
Pur și simplu izbucnise 
greva generală, tipărirea 
ei fusese oprită, iar după 
grevă am simțit nevoia 
de a publica la sfîrșit un 
„Adaos", în care să con
frunt concluziile broșurii cu 
experiența de colosală im
portanță a acestei mari ri
dicări muncitorești.

Revenind la atmosfera 
«ăptămînilor și lunilor ce 
au precedat greva, trebuie 
să spun că pină și la Bir- 
lad, unde fusesem numit, 
cu puțin timp înainte pro
fesor de istorie, oraș unde 
nu exista aproape deloc 
muncitorime industrială, oa
menii simpli și nevoiași, cei 
ce simțeau pe spinarea lor 
povara grea a urmărilor 
războiului, a haosului eco
nomic în care burghezia az- 
virlise țara, își dădeau din 
ce în ce mai limpede seama 
că „așa nu mai e de trăit". 
Ca urmare a acestei stări 
de spirit, la alegerile din 
maț 1920. lista socia
liștilor, pe care candidam

împreună eu trei 
lacomi, Candel 

a strins multe
și eu 
muncitori, 
și Cocoș, 
voturi.

Ziua de 
ziua în care s-a declanșat 
in întreaga țară greva ge
nerală. a însemnat pentru 
mine și pentru ceilalți tova
răși cu care candidasem îm
preună la alegeri prima zi 
de întemnițare. Am 
irestați fără nici un 
forme.

Nu ne-am lăsat 
dați de această 
Am trimis o 

liceului, 
îngădui

20 octombrie —

fost a- 
fel de

lntimi- 
ticăloșie. 

trimis o scrisoare 
directorului liceului, din 
care îmi îngădui să 
reproduc cîteva rin duri : 
...„Sînt doar un luptător 
politic, din acei ale căror 
convingeri sincere nu pot 
ti, într-un moment, pe 
placul stăpînirit timpului. 
Amintiți elevilor doar că 
și-n istoria neamului nos
tru — păstrînd proporțiile, 
bineînțeles — au suferit 
mulți pentru idealul lor 
politic, care s-a împlinit 
mai curînd sau mai tirziu". 
După șase săptămîni de 
detențiune am fost e- 
liberați. Aparatul de re
presiune al burghezo- 
inoșierimii nu reușise să 
găsească împotriva noas
tră nici un motiv de a pre
lungi întemnițarea.

Știam de-acum cu preci
zie — știam toți ce trăi- 
serăm momentul greve! 
generale —. că, așa cum 
spunea un manifest al epo
cii, „lupta noastră n-a luat 
sfîrșit... Partidul socialist 
trebuie transformat într-un 
Puternic Partid Politic 
munist".

Căci sensul istoriei 
relevat cu pregnanță 
greva generală — era 
și ireversibil.

Co-

de 
unic

La școala aspră
a marilor înfruntări sociale

Iii industria lemnului de pe valea Mureșului, in timpul grevei gene
rale. Desen de Rusu CIOBANII

pînă la victorie, muncitorii 
așteptau cu toții semnalul 
grevei generale.

„Răbdarea s-a sfîrțit, cea
iul hotărltor a sunat — glă- 
suia manifestul lansat de 
organizația ieșeană a parti
dului socialist in ajunul gre
vei. Oricare ar fi jertfele fi

La 20 octombrie toată via
ța lașului a fost paralizată. 
Mai văd și acum parcă 
tramvaiele rămase in fața 
Teatrului Național, in fața 
halei, in Piața Cucului și 
care au trebuit să fie aduse 
in depouri de inginerii În
treprinderii. Noi, tipografii.

I. FELEA
In primăvara și vara anului 1919 

mișcarea noastră muncitorească nu 
dădea deloc semne de retragere cum 
sperase burghezia că se va intim- 
pla după masacrul de la 13 decem
brie 1918. Dimpotrivă, scările șu
brede ale sediului din strada Sf. 
tonică gemeau de un veșnic du-te- 
vino, din zori pînă-n noapte. Pe 
icară. după ce ieșeam de la ate
lierele „Socec", alergam la sediu. 
Acolo era îmbulzeală mare, dar te 
simțeai printre al tăi, acasă, la 
familia ta. Mă viram în mijlocul 
unui cor care repeta, înghesuit în- 
tr-o odăiță. Nu știam dl; 
dicat făcea parte corul, 
importanță ! " 
cintam !

Grevele se 
calea ferată, 
la tramvaie. 
După o lună de grevă, ceferiștii 
învingători. în februarie V 
douăzeci fi una de mii de munci
tori din regiunea „aurului negru" 
și-au încrucișat brațele. Peste în
treaga regiune industrială a văii 
Prahovei se lăsase o tăcere adînt ă. 
Clasă contra clasă ! Grevă la te- 
sătoriile din Iași, la șantierul „Fer- 
nic" din Galați. Greve pentru o 
viață mai bună de care să se 
bucure întregul popor muncitor și.

ln ce sin- 
N-avea 

Nu știam să ciut., dar
țineau lanț. Grevă la 
la fabrica de tutun, 
la uzina electrică.

' "i țes 
1919.

oc- 
nici

>n

ne-a tăiat, cum s-ar spună, 
craca de sub picioare. Agen
ții Siguranței i-au putut a- 
resta pe muncitorii greviști 
de la casele lor, au putut să 
aducă militari la lucru in 
Atelierele C.F.R. în aceste 
imprejurări muncitorii n-au 
putut să lupte cu toată for-

SUB STINDARDUL
SOLIDARITĂȚII

(on NICULI

orictt de grea lupta, ne-am 
hotărit : Trăiască greva ge
nerală !".

Muncitorii au ales două 
comitete de grevă pentru 
ca, în cazul arestării primu
lui comitet, cel de-al doilea 
să poată conduce greva. Din 
al doilea comitet de grevă 
am făcut parte și eu.

n-am intrat în ateliere mai 
multe zile la rînd.

în dorința lor de a toci 
ascuțișul luptei dintre pro
letariat și burghezie, anu- 
miți lideri reformiști au lan
sat chemarea „In timpul 
grevei toată lumea stă a- 
casă, nu se face nici o de
monstrație". Această lozincă

ța împotriva represiunii or
ganizate de guvernul bur
ghezo- moșieresc.

Și represiunea a fost 
groaznică O mulțime de 
muncitori au fost arestați. 
Duși rînd pe rînd la Comen- 
duirea Pieței, la Chestură, la 
Parchetul Militar, erau crunt 
bătuți. După scurt timp ii 
s-a înscenat un proces.

Solidaritatea noastră nu 
s-a manifestat însă numai 
in timpul grevei ; și după 
aceea ne-am ajutat pe cît 
am putut anul pe altul.

Greva generală a fost în- 
frîntă atunci, în 1921). Dar 
noi. muncitorii, n-am înce
tat nici o clipă bătălia. Sub 
conducerea Partidului ~ 
munist Român, a cărui con
stituire a avut loc în anul 
imediat următor grevei ge
nerale, am continuat — in 
ciuda groaznicelor represalii 
ale statului burghezo-moșie
resc — să milităm pentru 
înfăptuirea Idealurilor so
cialiste în România. Gîndin- 
du-ne la drumul pe care 
l-a străbătut clasa munci
toare, pojx>rul nostru in ul
timii 50 de ani, la toate cite 
s-au infăptuit sub condu
cerea partidului, putem 
spune că partidul a îndrep
tățit întru totul nădejdile 
pe care și le-au pus în el 
militanții revoluționari, oa
menii muncii din patria 
noastră. Partidul ne condu
ce astăzi cu mină sigură 
spre înfăptuirea mărețului 
program de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, care deschide și 
mal luminoase perspective 
de viitor. Iată de ce între
gul popor este atît de strîns 
unit in jurul partidului, dă- 
ruindu-și Întreaga energie, 
întreaga capacitate realiză
rii politicii sale.

Co-

în primul rînd, cei ee sîngeraseră 
pe fronturi pentru o Românie ■ res
tabilită in granițele ei firești. 
Idealul național, realizarea lui. se 
împleteau armonios în mintea 
muncitorului conștient cu realiza
rea idealului social.

într-o dimineață de aprilie din a- 
nul 1919 ain simțit direct ascuțișul 
armelor „pașnice" capitaliste : .s-a 
pus lacăt atelierelor. Ni s-a expli
cat că așa ceva înseamnă lock-put. 
Ne-am dus. încolonați, 1a sala „Ovi- 
diu“, pe Moșilor. Ne-am așezat în 
bănci. Oratorii tunau și fulgerau. 
Gheorghe Cristescu striga : „Măi 
tovarăși, va veni ea și vremea noas
tră..." Apoi, un spectacol neaștep
tat : în fața sălii se opri un ca
mion și mai multe lucrătoare din 
brutării ne împărțită pîin; rotunde 
și calde. Mușcam din pîi’.te și-i as
cultam mai departe pe oratori.

Niciodată n-am învățat atîta ca 
In anii 1919—1920, în timpul gre
velor, lock-outurilor, demonstra
țiilor de solidaritate proletară. După 
învățămîntul primar, am trecut di
rect pe băncile „universității" pro
letare pe care o constituia însăși 
lupta.

tn lunile premergătoare lut 
tombrie 1920 n-am asistat la 
o ședință, Ia nici o adunare
care să nu se ridice din mijlocul 
masei glasuri puternice care cereau 
declanșarea grevei generale. Nu 
rare au fost cazurile cînd unii o- 
ratori care perorau pentru tergi
versare erau admonestați. Mînia 
maselor era justificată. Venirea la 
putere, în martie 1920, a guvernu
lui Averescu, metodele sale bru
tale folosite chiar de la început 
împotriva muncitorimii, au deschis 
ochii chiar și unor conducători naivi, 
care se increzuseră la început tn 
făgăduielile „democratului" general 
ce comandase uciderea a 11 000 de 
țărani în 1907.

Greva generală s-a impus con
științei națiunii ca un uriaș pro
test al imensei mulțimi a clasei 
muncitoare din întreaga Românie 
împotriva .samavolniciilor unui gu
vern sîngeros. exponent fidel al 
regimului burghezo-moșieresc. Timp 
de o săptămină cele mai importan
te întreprinderi industriale n-au 
funcționat. Clasa muncitoare din 
întreaga țară s-a afirmat ca o for
ță națională unitară în lupta pen
tru transformarea revoluționară a 
societății.

In fața terorii burgheze, spiritul 
revoluționar a crescut. Folosirea ac
țiunilor ilegale a căpătat o arie 
mai largă. La ospătăria „Dinu" din 
strada Bărăției, de pildă, primisem, 
chiar în timpul grevei generale, 
manuscrisul unui manifest, pe care 
urma să-l culeg în mod secret la o 
mică tipografie din calea Rahovei, 
manifest care îndemna muncitori
mea să continue lupta. Apoi au ur
mat încă alte cinci manifeste. Pînă-n 
ziua cînd am fost trădați...

tn mai 1921, cînd istoricul Con
gres hotăra transformarea Partidu
lui Socialist în Partid Comunist, 
eram de-acum la Jilava...

Lazăr MÂGLAȘU
Prin 1919—1920 îndeplineam func

ția de secretar permanent al U- 
niunii sindicatelor de lucrători t.îm- 
plari și forestieri. In această cali
tate am primit sarcina să mă de
plasez în diferite centre ale țării 
pentru a mă ocupa de organizarea 
și coordonarea luptelor muncito
rilor tîmplari și forestieri.

După ce am luat contact cu sin
dicatele din Galați, Brăila și Con
stanța, m-am oprii, la Piatra Neamț, 
unde se aflau în acel timp 13 fa
brici de cherestea, cu peste 3 000 de 
muncitori, plus vreo 2 000 de plu
tași pe Bistrița și tăietori de lem
ne in pădure. Cu sprijinul unor în
flăcărați militanți de prin partea 
locului, am reușit. în scurtă vreme, 
să organizăm in sindicat majorita
tea muncitorilor. Am întocmit a- 
poi un memoriu, cuprinzind reven
dicările proletariatului nemțeau. La 
început, patronii l-au respins dar, 
după 12 zile de grevă, au trebuit să 
cedeze.

îndată ce s-a terminat, cu succes 
greva muncitorilor din Piatra 
Neamț, s-au ridicat la luptă mun
citorii de la fabrica de postav din 
Buhuși. Am rămas în mijlocul gre
viștilor pînă cind, împreună cu alți 
conducători, am fost arestat. Sub 
presiunea maselor și In urma pro
testelor apărute în presa vremii, am 
fost puși în libertate.

La București, unde m-am Înapo
iat pe la mijlocul anului 1920, am 
continuat, împreună cu ceilalți con
ducători ai uniunii noastre, să ac
tivăm pentru organizarea lucrăto
rilor tîmplari. Numai în Capitală, 
sindicatul nostru număra peste 3000 
de membri.

Ce vreau să spun prin relatarea 
acestor momente ? Că greva ge
nerală n-a izbucnit din senin, că 
ea a fost. rodul unei întregi 
perioade pregătitoare. care conti
nua vechile tradiții de luptă ale 
proletariatului român și o făcuse 
inevitabilă și îi dăduse caracterul 
unei necesități categorice 1

Ziua de 20 octombrie. în care s-a 
declanșat greva generală, i-a găs’t 
pe muncitorii tîmplari ferm hotă- 
riți să lupte. întreg proletariatul era 
decis să reziste și să-și impună re
vendicările, dar conducerea parti
dului socialist — în care existau 
elemente șovăielnice, oportuniste — 
a hotărît. la 28 octombrie, încheie
rea grevei generale.

Marea încleștare de clasă din oc
tombrie 1920 
necesar ca în 
să se situeze 
revoluționar,

N-am avut 
congresul de 
lui comunist, 
tat. Din închisoare, mai multi tova
răși am trimis congresului o 
scrisoare în care spuneam : „Sa
lutăm primul congres al mișcării ix .. . ■ ... .n_

vor 
in- 

Co- 
cel

ne-a arătat cit este de 
fruntea proletariatului 
un partid cu adevărat 
comunist.
fericirea să particip ta 
constituire a partidu- 
fiind între timp ares-

muncitorești de după război, 
crezători că din dezbaterile ce 
avea loc va răsări, puternic și 
crezător în victorie, Partidul 
monist Român, conducătorul 
mai viguros al clasei muncitoare !•
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Mașina aceasta, care sperie cu ți

pătul ei cheiul Senei, aleargă să sal
veze o viață. O viață tinără care, la 
drept vorbind, încă n-a început să fie 
o viață adevărată, cind, ceva crud, 
implacabil, a întors-o cu sălbăticie 
din drumul ei, abandonînd-o în ghea
rele agoniei. E un 
proape un 
te încîlcite,

adolescent, a- 
băiețandru, cu ple- 
soioase, murdărite de 

zoaiele de pe chei 
în care tinărul se 
zbate ca un epi
leptic. Un doctor 
din mulțimea care 
l-a înconjurat și-a 
dat seama despre 
ce este vorba și 
a chemat „salva
rea". N-a vrut să 
spună celor din 
jur despre ce e 
vorba, dar a în
cercat să-1 liniș
tească pe tinărul 
acela blond, cu 
fața chinuită de 
cele mai atroce 
patimi, luptîndu- 
se cu mișcările 
lui dezarticulate, 
cu zvîrcolirile lui 
neputincioase, cu 
țipetele lui dis
perate. Abia cînd 
frînele „salvării" 
au scrîșnit în a- 
propiere, simul
tan cu cele ale 
„panierului" poli
ției de moravuri, 
acea dubă neagră 
cu rețele de sîrmă 
tre, oamenii au priceput : drogul. 
Tinărul care se zvircolea pe chei era 
un toxicoman prins in chinurile lip
sei de narcotic. în cîteva secunde, 
sinistrul duet al sirenelor s-a înde
părtat. ducînd cu ele un suflet ce 
poate mai era de salvat...

Cea de-a 39-a sesiune a „Inter
polului", desfășurată în octombrie 
curent la Bruxelles, a pus in fața 
delegaților veniți din 107 țări membre 
ale organizației poliției internaționale 
o problemă cu aspecte care nu puteau 
fi considerate decît dramatice : în 
ultimii trei ani, traficul ilicit de stu
pefiante a crescut în lume de 
ori ! Pe lîngă celelalte probleme ale 
sesiunii — delincventa juvenilă, pira
teria aeriană și falsificarea bancno
telor — necesitatea desfășurării unei 
campanii internaționale anti-drog că
păta o acuitate deosebită. Dar măsu
rile propuse n-au apărut decît ca 
niște paliative : crearea unor centre 
de instruire a poliției vamale pentru 
depistarea traficului ilicit ; construi
rea unor clinici de dezintoxicare în 
țările în care stupefiantele fac rava
gii, îndeosebi în rindurile tineretului; 
acordarea unor subvenții țărilor pro
ducătoare de opium și hașiș pentru 
înlocuirea culturilor condamnate.

Dosarul rămîne deschis.
în Franța, semnalul de alarmă a 

fost tras exact cu un an în urmă 
cind. in toaleta unui cazino de pe 
coasta de Azur, a fost descoperit ca
davrul unei fete de optsprezece ani 
care sucombase în urma unei in
jecții cu morfină. Cu cîteva luni în 
urmă, la Ciotat, un tînăr de 21 de ani 
murise subit în urma absorbirii unei 
doze de heroină amestecată cu aspi
rină. De atunci, rubricile de fapte 
diverse ale ziarelor au consemnat 
mereu accidente de același fel. Din 
cei 994 toxicomani arestați în 1969, 
mai mult de jumătate erau minori. 
Doctorul Claude Olievensteîn, auto
rul unei „Cărți negre a drogului", 
consideră că în Franța există cel 
puțin 20 000 de tineri toxicomani. 
Membrii comitetului de luptă anti
drog din strada Tilsit dau însă o cifră 
de două ori și jumătate mai mare.

Pătrunsă în rindurile tineretului, 
toxicomania atinge toate păturile so
ciale. Cindva o boalâ a elitei deza- 
buzate, ea a devenit apanajul cohor
telor de hippies, care iși însoțesc
— sau înlocuiesc — pelerinajul către 
Katmandu, în Nepal, de — sau prin
— „voiajuri" în lumea pîcloasă a 
halucinațiilor.

Nu este deloc întîmplător faptul că 
toxicomania a devenit în Occident un 
fenomen deosebit, o dată cu apariția 
bandelor de hippies. Străbătind dis
tanțele prin autostop, acești „pașnici 
contestatei" prin plete, jeg și ghi-

tare, duc cu ei o boală contagioasă : 
narcotomania. Legea lor nu este nu
mai „evadarea din societate" ci eva
darea din condiția umană prin mira
jul halucinogenelor. Cine nu-și poa
te oferi exaltanta aventură a peleri
najului pină în Katmandu, își poate 
dărui o evadare pe loc, printr-o doză 
de L.S.D. sau de heroină, printr-o 
Injecție de morfină sau de cocaină.

a face anterior cu poliția pentru alte 
delicte.

Marsilia, cea mal importantă scenă 
turnantă a traficanților de droguri 
între Orient, Europa Oocidentală și 
America, a devenit principala furni
zoare a „consumului intern". Anul 
trecut au fost descoperite aici 15 la
boratoare de prelucrare a narcotice
lor. De la cei 219 traficanți arestați

0 SIRENA MACABRA
vestește punctul terminus

lui. Spitalele de dezintoxicare nu reu
șesc să trateze decît unu la sută din 
numărul intoxicaților, din care cea 
mai mare parte recad în viciu după 
prima cură.

în Franța, un tratament anti-drog 
costă 14 000 de franci și singura cli
nică specializată în acest sens dispu
ne doar de cîteva zeci de paturi. în 
Statele Unite și Suedia, unde flagelul 

a luat proporții 
mai mult decît în
grijorătoare, lup
ta anti-drog este 
desfășurată ca o 
adevărată campa
nie polițisto-me- 
dicală.

Maladia datează 
din cele mai vechi 
timpuri și lista 
drogurilor cunos
cute poartă peste 
350 de nume : go- 
zas și nafyoll în 
Turcia ; zahret în 

ta- 
kif 
de 
In Inițiații

Cuibul vulturilor albi
de la Poznan

în loc de feres- 
drogul.

trei

loan GRIGORESCU

al halucinației

Sumbrele cohorte de hippies duc cu ei o boalâ contagioasă: narcotomania...

« •

Numai că o mică doză de heroină 
costă peste 50 de franci, adică zece 
dolari. Pentru un toxicoman „avan
sat" injecțiile zilnice înseamnă 200 
pină la 400 de franci, adică între 
6 000 și 12 000 pe lună, valoarea unei 
mașini de mic litraj. De unde acești 
bani ? Din prostituție, din furturi, 
din spargeri organizate. Toxicomania 
merge mină în mină cu delincventa 
juvenilă. Din 140 de tineri arestați 
la Paris în numai patru luni ale anu
lui trecut sub acuzația de uzaj al 
stupefiantelor, 115 mai avuseseră de
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BULDOZER 
SUBMARIN

în portul Talin, el a 
fost omologat pentru 
producția de serie.

lnte-

Amenajarea părții 
subacvatice a porturi
lor, realizarea funda
mentului necesar con
strucțiilor hidrotehnice 
portuare este opera 
manuală a scafandri
lor. Aoeștia, purtînd 
costume speciale, bine 
antrenați, coboară în 
adincuri pentru a am
plasa pe fundul inegal 
al apei blocurile de 
piatră descărcate de 
nave. Căratul sub apă 
al aoestor coloși și așe
zarea lor presupune 
însă o muncă grea și 
plină de riscuri.

De curînd, în Uniu
nea Sovietică a 
realizat un 
plutitor, 
subacvatic 
menit să 
munca
Mecanismul dispune de 
două pontoane, pe care 
este fixată o carcasă 
mobilă, prevăzută cu o 
placă de beton armat, 
în greutate de 60 de 
tone. Partea mobilă se 
coboară pe fundul a- 
pei. De placă se află 
montat un braț, prevă
zut cu un instrument 
de tăiat piatra.

„Rijanin" poate lucra 
la mari adîncimi, iar 
valurile — chiar ace
lea foarte mari — nu-1 
incomodează. Instalația 
dispune de o cupă cu 
ghiare, astfel încît nu 
necesită macara pluti
toare. Buldozerul sub
marin poate fi deplasat 
după nevoie. Toate o- 
perațiunile de nivelare 
sînt automatizate, ast
fel că productivitatea 
sa este de 150—250 
mp suprafață într-un 
schimb, 
poate de 
transporta și instala 
plăci de beton grele de 
50 de tone. Experimen
tat cu bune rezultate

MOBILA DIN 
HÎRTIE

Deși pare straniu, 
mobilă din hîrtie exis
tă deja și se bucură de 
o largă cerere. în spe
cial pentru uzul celor 
mici. Scaune, măsuțe, 
rafturi pentru jucării 
confecționate din hirtie 
presată, cu un grad 
suficient de rezisten
ță

lori, pot mobila 
rioarele în care copiii 
își petrec cei dintîi ani 
de viață. Această mo
bilă este foarte prac
tică, are un preț re
dus și este foarte ușor 
manevrabilă chiar pen
tru cei mai mici dintre 
„beneficiari".

Fabrica de hîrtie din 
Praga realizează astfel 
de mobilă, iar produ
sele sale, expuse la 
Tirgul internațional 
din Brno și la Muzeul 
tehnic din capitala Ce
hoslovaciei, au 
distinse cu premii.

I
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*
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s-au „recoltat" 691 kg de opium, 130 
kg de morfină, 128 kg de canabis și 
36 kg de heroină, cantități suficiente 
pentru intoxicarea cîtorva milioane de 
oameni. „C.I.A." și „Interpolul" au 
deschis în acest oraș adevărate fron
turi de luptă cu marea mafie a trafi
canților de stupefiante.

Amestecul — mai mult sau mal pu
țin discret — al americanilor în des
fășurarea operațiunilor polițienești in 
lumea interlopă a acestui străvechi 
port european se datorește propor
țiilor tot mai Îngrijorătoare pe care 
flagelul toxicomaniei l-a luat în ulti
mii ani In Statele Unite. De acolo au 
pornit primele cohorte de hippies, 
tîrînd cu ele mirosul acru al haluci
nogenelor și, uneori, al crimei. Căci 
toxicomanul este un criminal poten
țial și sub impulsul stupefiantelor 
poate comite cele mai oribile atroci
tăți. Carolyn Metherd din Denver, 
după ce a absorbit o doză de L.S.D., 
și-a ucis fără nici un motiv copilul. 
Stephan Kissler și-a asasinat mama 
în timpul unui „voiaj" in tenebrele 
halucinogenelor. în America, sentin
țele de condamnare la zece-cincispre- 
zeoe ani închisoare pentru traficul de 
narcotice nu pot pune capăt flagelu

LUltld , ZKfUlV. 
Siria ; chira, 
kruni, majum, 
în Africa 
Nord ; ganga 
Nepal. * "J 
moderni au stabi
lit un argou al 
lor : „stick" este 
țigara de mari- 
huană, „trip" este 
starea de narcoză, 
„shoot" este in
jecția, cea care îl 
duce pe „caneu" 
(toxicoman) la 
„flash", adică la 

starea de halucinație. De la dezechi
librul intelectual la sclavajul psiholo
gic, pe care îl provoacă opiaceele, de 
la percepțiile eronate la delirul schi
zofrenic provocat de halucinogene, la 
îmbătrânirea prematură, la paranoia și 
la moartea subită — o întreagă gamă 
de efecte nocive își pun amprenta pe 
existența toxicomanului, pecetluindu-i 
soarta. Restituirea facultăților prin 
curele de dezintoxicare este posibilă, 
dar ea nu poate fi remediul răului, 
în spatele flagelului există organiza
ții tenebroase care își traș din trafi
carea narcoticelor ciștiguri fabuloase. 
Numai distrugerea lor ar duce la e- 
radicarea răului. Racolarea prozeliți
lor acestora se face prin rețele con
spirative compuse în bună parte din 
toxicomani care, numai servind ma
fia drogului își pot obține porția de 
narcotic. Tentarea unui novice începe 
cu o țigară de hașiș, dar, cu timpul, 
obișnuirea organismului și lipsa de 
reacție la vechea otravă impune soli
citarea de noi stupefiante cu efecte 
mai puternice. Dar și acestea își 
pierd din forța halucinogenică și toxi
comanul este nevoit să-și mărească 
doza cotidiană pînă la ruinarea to
tală a organismului. La capătul dru
mului nu se mai află nici un „voiaj" ; 
doar un cadavru.

„Escalada" toxicomaniei a produs o 
uluitoare diversificare a drogurilor, 
sclavii viciului reușind să-și prepare 
narcoticele din cele mai năstrușnice 
combinații farmaceutice, pe baza 
unor medicamente libere la vînzare. 
în felul acesta, lupta cu toxicomania 
devine și mai dificilă. Fatală într-un 
răstimp toarte scurt, „poliintoxica- 
rea" produce hemoragii cerebrale, 
pulmonare și renale Și abia autop
sia are ultimul cuvint.

Oricit ar părea de straniu, in lumea 
occidentală s-au găsit și apărători al 
toxicomaniei. Unii au cerut chiar le
giferarea vînzării libere a hașișului 
și a marihuanei, considerate „inofen
sive". într-o anchetă publicată de 
„Paris-Match", Jean Cau citează ca
zul profesorilor americani Mc Glothin 
și West, care au afirmat că „a pena
liza marihuana. înseamnă a viola 
drepturile elementare ale individului". 
Un alt american, Edwards, consideră 
cu naivitate că „în societatea noastră 
modernă tabu-urile nu-și mai au lo
cul". în poziția apărătorilor toxico
maniei, Jean Cau vede tendința unei 
societăți bazate pe ierarhia unei elite 
și pe exploatarea unei turme instinc
tuale, abrutizate, incapabile de reven
dicări și de lupte sociale, căreia 1 se 
lasă drept unică posibilitate de „eva
dare" libertatea halucinației.

...O sirenă sperie orașul cu vaie
rul ei.

încă o viață așteăptă să fie smulsă 
din ghearele delirului, din imperiul 
unei morți atroce.

„Tineretul lumii are nevoie de vise 
Înălțătoare, de credința în izbînda 
luptei, nu de halucinații. Și, din feri
cire, cea mai mare parte a lui știe 
să-și clădească astfel de vise și să 
le prefacă in realitate. Poluarea spi
ritului întîmpină în calea ei tocmai 
barierele ridicate de acest tineret. 
Luați din mina pletoșilor „inofensivi" 
această înspăimîntătoare jucărie, tun- 
deți-le chicile, despăduchiați-i și pu- 
neți-i la lucru ! Sînt atîtea de făcut 
pe acest pămînt !“

Am citat aici unul din ultimele 
strigăte ale regretatului scriitor John 
Dos Pasos.

...Sirena țipă pe chei.

„Din rațiuni lesne de în
țeles, ne-am obișnuit să pri
vim Poznanul drept unul 
din «sediile» moderne ale 
lui Mercur, zeul comerțului. 
Aceasta pentru că, de zeci 
de ani, aici se desfășoară 
în fiecare prag de primă
vară și de toamnă tîrguri 
naționale ; pentru că în fie
care an, în luna iunie, Tir
gul internațional de la Poz
nan oferă un larg evantai 
de mărfuri din numeroase 
țări ale lumii". Auzeam a- 
ceste cuvinte rostite de un 
ziarist localnic, în cursul u- 
nei recente vizite în Polonia 
populară. Era într-o zi în
sorită de iulie și în plimba
rea pe care o făceam îm
preună pe străzile străve
chiului oraș ajunsesem toc
mai lingă pavilioanele ex
pozițiilor din fața GVirii 
Centrale, care acum —odată 
stins ecoul larmei specifice 
unor asemenea evenimente 
— îmi trezeau sentimentul 
unor amfiteatre goale după 
sonoritățile ample, grandi
oase ale unui concert. In
terlocutorul meu contracara 
însă cu vervă deosebită de
zavantajele vizitei noastre 
Intr-un sezon „mort": „Tir
gul de la Poznan — îmi po
vestea el — continuă să 
păstreze un caracter gene
ral. Ca și cel de la Leipzig, 
de pildă, el găzduiește o 
gamă variată de produse, de 
la mașini și complexe in
dustriale moderne pînă la 
nave cosmice și stofe sinte
tice imprimate cu coloranți 
fluorescenți".

Făceam, așadar, cunoștin
ță cu un Poznan fără tîrg. 
Incursiunile în ceața legen
delor și a istoriei aveam să 
le întreprind însă pe străzi
le Poznanului.

Am rătăcit ore întregi pe 
străduțele cu case medie
vale care duc spre Stary 
Rynek (Piața veche a ora
șului) pavată cu lemn. Zi
duri pictate, împodobite cu 
frize și basoreliefuri, feres
tre cu grilaj și balcoane cu 
firide și statui, desprinse 
parcă din fresce străvechi, 
alcătuiesc decorul unei sce
ne în care stăruie încă pu
ternic ecoul istoriei. în ba
zarul din această piață, măr
furi ale industriei casnice, 
moderne și diverse produse 
chimice sînt vîndute de ti
nere zimbitoare, purtind 
vechi costume brodate după 
moda de acum 700 de am, 
cind regele Sigismund I cel 
Bătrîn a acordat neguțăto
rilor de pe aceste meleaguri 
dreptul de a-și comercializa 
produsele în mod liber, fără 
a fi supuși la taxe.

Vizitind alte orașe și 
locuri din voievodatul Poz
nan. sentimentul istoriei a- 
vea să-mi fie îmbogățit. 
Gniezno, situat nu departe 
de capitala voievodatului, iți 
oferă imaginea unui sanc
tuar valoros al celor mai 
vechi relicve ale istoriei na
ționale a Poloniei. O legen
dă spune că primul dintre 
cei trei frați slavi — Lech, 
Czech și Rus — pornind din 
Croația a ajuns pe aceste 
păminturi ale Poloniei 
Mari (Wielkopolska). Hoi
nărind prin pădure, el a 
găsit un cuib de vulturi 
albi, lîngă care a hotărit 
să-și ridice o colibă. Așa 
s-a pus piatra de teme
lie a orașului Gniezno. al 
cărui nume deriva de la 
„gniazdo" („cuib" In limba 
polonă), iar vulturul alb a- 
vea să devină elementul 
principal în vechea heral
dică a statului polonez. Pe 
înălțimea denumită „dea
lul lui Lech", arheologii 
au descoperit nu de mult 
urme de cetate datînd din 
secolele VIII—IX.

în geografia
mai poate fi întîlnită o 
numire cu rezonanțe 
timpuri imemoriale —

lisz. despre care arheologii 
susțin că ar fi cel mai vechi 
oraș polonez. Cunoscutul 
geograf al antichității Pto- 
lemeu, originar din Alexan
dria. îl pomenește în scrie
rile sale sub numele de Ca- 
lisia, descriindu-1 ca punct 
de popas a numeroase ex
pediții ale negustorilor ro
mani care transportau pre
țioasa „ambră" de pe coas
tele Mării Baltice pe itine
rarul cunoscut de istorie sub 
denumirea de 
chihlimbarului".
polonez Gallus Anonymus 
menționează pe la începutul 
secolului al XII-lea exis
tenta. în aceste locuri, a u-

..drumul 
Cronicarul

pe destinele sale, care con
struiește socialismul.

Dimensiunile acestei noi 
istorii a Poznanului le-am 
putut cunoaște „pe viu" în 
toată amploarea lor. La se
diul comitetului de partid 
al voievodatului Poznan, șe
ful secției economice. Hen
ryk Stach, ne-a prezentat, 
fără a face apel la mijloa
cele stilisticii sau la arse
nalul poeziei, un adevărat 
poem al muncii creatoare 
socialiste. „In trecut o re
giune agricolă. Poznanul 
posedă astăzi o bază indus
trială puternică, diversifi
cată. Din punct de vedere 
al structurii și evoluției e-
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Poznanului 
de- 
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Ka-

nei cetăți cu o puternică 
activitate economică.

Leagăn al națiunii șl sta
tului polonez, născut cu 
peste un mileniu în urmă. 
Poznanul și împrejurimile 
sale au cunoscut o istorie 
agitată. Un secol de domi
nație prusacă — care a 
durat pină după primul 
război mondial — a lăsat 
urme adînci în viața pozna- 
nienilor. Nici hitleristii. 
care voiau să distrugă nu 
numai cultura poloneză, ci 
și pe polonezi înșiși, nu au 
reușit să înfrîngă curajul 
și forța unui popor care 
lupta pentru apărarea pro
priei libertăți. Poznanienii 
au rezistat cu eroism legen
dar în fata invaziei naziste.

...Astăzi, la Rataje. unde 
poți ajunge într-un sfert de 
oră cu tramvaiul pornind 
din centrul Poznanului. pe 
umerii unei coline înverzite, 
un obelisc de piatră, pe vîr- 
ful căruia o stea roșie stră
juiește ca o floare de sînge. 
amintește de eroii căzuți 
pentru libertatea patriei și 
a poporului lor. Rîul War- 
ta, ce-și plimbă valurile 
de-a lungul Poznanului. se 
odihnește parcă în preajmă, 
sub umbră de brazi și de 
mesteceni. în imediata ve
cinătate, un modern cartier 
de locuințe te ancorează di
rect în actualitate. Privind 
spre oraș, distingi edificiul 
cilindric al marelui maga
zin central, rîurile și vo
lutele de fum jucăușe dea
supra coșurilor de fabrici șl 
uzine, siluetele de beton și 
sticlă ale unor construcții 
modeme. Monumente și 
mărturii despre noua istorie 
a unui popor liber și stăpîn

voievodatului, 
devenit un fel

populație 
sectoare 
Ni s-a

conomlce a 
Poznanul a 
de simbol al dezvoltării în
tregii țări" — ne-a declarat 
interlocutorul nostru. în 
limbajul rece, dar eloc
vent, al datelor statis
tice, ni s-au înfățișat as
pecte semnificative : între 
anii 1946—1969. producția 
industrială a voievodatului 
Poznan a crescut de 19 ori. 
fondurile fixe de 12 oti. nu
mărul lucrătorilor activi de 
3—8 ori. Cît privește agri
cultura. Poznanul se situ
ează în fruntea regiunilor 
țării, avînd puternice tra
diții în acest sector. Totuși. 
70 la sută din 
trăiește din alte 
decît agricultura.
schițat apoi structura indus
trială a regiunii. Astfel, ra
mura construcțiilor de ma
șini s-a dezvoltat cu priori
tate. „Ciegelski" este astăzi 
o marcă cunoscută de mo
toare Diesel navale de 500— 
10 000 CP. mașini-unelte, 
vagoane de pasageri și de 
poștă. O dovadă, în acest 
sens, o constituie faptul că 
60 la sută din producția a- 
cestei uzine din Poznan este 
exportată, bucurîndu-se de 
o bună apreciere în multe 
țări ale lumii. în Poznan 
își desfășoară, de asemenea, 
activitatea uzine producă
toare de mașini agricole, a- 
cumulatori și cauciucuri 
pentru mașini auto, o mare 
fabrică de confecții, între
prinderi de medicamente șl 
produse farmaceutice etc.

„în rezolvarea principale
lor probleme ale vieții com
plexe desfășurate în peri
metrul geografic al voievo
datului Poznan, ca și pe în
treg cuprinsul țării, de alt-

fel — ne-a spus tovarășul 
Stach — o contribuție deo
sebită o aduc cadrele de 
partid. Cei 180 000 de mem
bri asigură larga mobiliza
re a maselor la îndeplinirea 
mărețelor sarcini trasate de 
partid în opera de edificare 
a socialismului".

Voievodatul Poznan, al
cătuit din 36 de județe, are 
în prezent peste 100 de lo
calități urbane. în ultimii 
ani, s-au construit aici pes
te 500 000 de camere de lo
cuit, din care 160 000 în ca
pitală. Regimul popular a 
permis o dezvoltare multi
laterală a voievodatului. 
Opt politehnici și școli su
perioare, în care învață 
peste 30 000 de studenți, nu
meroase teatre și lăcașuri 
noi de artă vorbesc despre 
o zonă culturală in plină 
expansiune.

într-una din zile, am avut 
prilejul să vizitez Uzina de 
rulmenți din Poznan. Co
lectivul acestei unități in
dustriale se mîndrește cu o 
producție anuală de 5 mi
lioane de rulmenți cu bile, 
intr-o varietate de 300 de 
tipuri. Am putut remarca 
grija deosebită a cadrelor 
de conducere pentru per
fecționarea organizării mun
cii, pentru ridicarea para
metrilor de calitate tehnică 
a produselor și folosirea de
plină a capacităților de 
producție. Directorul gene
ral al uzinei, ing. H. Bora- 
tynski, ne-a declarat în a- 
cest sens : „Potrivit directi
velor de partid, am colabo
rat în mod direct cu specia
liști și oameni de știință, 
care, conducînd diverse 
grupe de lucru în uzină, au 
depistat căile și mijloacele 
de optimizare a producției, 
în stabilirea calității produ
selor, ca și a planului de 
producție in general, o în
semnătate deosebită o are 
și compararea cu cei mai 
buni indicatori obținuți în 
acest domeniu pe plan 
mondial". în cadrul acestui 
dialog am ascultat cu plă
cere aprecieri elogioase la 
adresa calității rulmenților 
produși în România. „Am 
dori — ne-a spus directorul 
general al uzinei — să dez
voltăm colaborarea dintre 
uzina noastră și uzinele co
respunzătoare din țara dv., 
să intensificăm schimburile 
■reciproce de experiență și 
documentații tehnice".

Noul s-a implantat puter
nic la Poznan, „vatra stră
moșească a Poloniei". Ka
lisz a devenit un centru al 
industriei feroviare și me
talurgice, iar la Gniezno 
s-au dezvoltat, mai ales, ra
murile industriei alimentare 
și ușoare (orașul furnizează 
anual 5—6 milioane perechi 
de încălțăminte). în nordul 
voievodatului, orașul Pila, 
aproape ras de pe suprafa
ța pămîntului în timpul 
războiului, se află în plină 
reconstrucție. Localnicii 
susțin că acesta va fi unul 
din cele mai frumoase și 
mai moderne orașe din Po
lonia. în prezent, trei sfer
turi din becurile care lumi
nează nopțile poloneze sînt 
produse în uzinele din Pila.

Konin, Turek, Kolo — 
formează cele trei județe — 
cindva cele mai sărace — 
ale voievodatului, cărora 
industrializarea le-a insu
flat fiorul vieții. Descope
rirea unor bogate zăcă
minte de lignit, care 
au permis construirea de 
centrale electrice și a- 
pariția altor ramuri indus
triale conexe, au stimulat 
dezvoltarea unei intense 
vieți social-culturale în a- 
ceste locuri. Iar procesul nu 
este singular, 
te așezări se 
la viață sub 
cii socialiste.

Tot mai mul- 
trezesc astăzi 
clocotul mun-
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canine, avînd 
este rezultatul 

_____ v_... ___  ____ _  diferite rase. 
Acest căluț pitic, care poate fi ținut în casă, 
își poate însoți stăpinul în deplasările cu 
automobilul, trenul și chiar cu avionul. Dar 
pe cît este de mignon, pe atît este de fi
rav • nu suportă să fie călărit nici măcar de 
copii, se îmbolnăvește ușor și pretinde în
grijirile unui veterinar. Așa că... în afară de 
interesul științific, poneyul miniatural ră- 
mine un lux costisitor.

Iată un poney de proporții 
o greutate de numai 75 kg. El 
încrucișării intre poney de_

Simbătâ, 18 noiembrie 1967, tn po
fida timpului rece și ploios, pe Dow
ning Street din Londra, o stradă ie 
obicei liniștită, se îmbulzea o mare 
mulțime de oameni. Lanțul „bob
bies" — cum sint denumiți polițiștii 
britanici — reușea doar cu mare di
ficultate să îndepărteze lumea de clă
direa ce poartă nr. 10 — sediul pri
mului ministru britanic. Aici cabi
netul dezbatea problema: ce urmașă 
se întîmple cu lira sterlină ?

Telefoanele sunau în permanență ; 
din New York, Paris, Bonn, Roma, 
Tokio soseau, una după alta, știri 
privind cursul lirei sterline „bolnave". 
Cabinetul aștepta totuși telefonul ho- 
tărîtor ce urma să vină din Ziirich. 
„Ce spun gnomii ° din Ziirich 
Răspunsul Ia această întrebare ho
tăra totul. „Gnomii" nu aveau însă 
nimic liniștitor să comunice. Cîteva 
minute mai tîrziu, mulțimea care 
aștepta nerăbdătoare pe stradă 
transmitea din gură în gură un sin
gur cuvint : „devalorizare".

A trecut un an. Următorul seism 
monetar a pornit din Paris. Și auto
ritățile de aci s-au adresat Ziirich-u- 
lui. Acolo se calcula febril cît se poa
te cîștiga de pe urma devalorizării 
francului. Cîteva zile mai tîrziu, se 
făceau calcule inverse, deoarece gu
vernul generalului de Gaulle, aflat a- 
tunci la putere în Franța, a refuzat 
să devalorizeze valuta națională.

„Gnomii din Ziirich" — expresie 
devenită astăzi curentă și pe care a 
folosit-o pentru prima oară plin de 
mînie ministrul englez Brown In 
1964, atunci cînd guvernul lui Wilson 
era nevoit să ceară un nou credit de 
trei miliarde de dolari — înseamnă 
de fapt „atotputernicii bancheri el
vețieni".

Ca urmare a evoluției istorice a 
continentului nostru, Elveția neutră a

Început, încă acum cîteva secole, să 
se specializeze în vederea rolului de 
bancher european. Se presupune că 
primul mare aflux de capital spre El
veția a avut loc ca urmare a per
secuției hughenoților în Franța. Per
secuții religioase, zguduiri sociale și 
economice — fenomene atît de frec
vente în istoria Europei — au făcut 
ca spre această țară să se îndrepte 
tot mai mult capital.

acestorin camerele blindate ale 
bănci se află circa 40 miliarde de do
lari, precum și obiecte și hîrtii de 
valoare care se ridică la o 6umă a- 
proximativ egală.

Conducerile celor trei bănci, pre
cum și cele ale altor mari bănci el
vețiene sînt strîns legate de Banca in
ternațională de scont, care-și are se
diul pe Zentralbahnhofstrasse nr. 7 
din Basel. Aceasta din urmă este una

lnternaționale. „Dacă oamenii devin 
nervoși, banii se îndreaptă spre Elve
ția" — a spus un bancher din Ziirich. 
Dar nu numai oamenii nervoși își în
dreaptă capitalurile spre Elveția, ci 
și cei care, din diferite motive, doresc 
6ă-și depună profiturile în mîini si
gure. Numai din Statele Unite se în
dreaptă „anual mai multe miliarde 
de dolari, în parte neimpuse, spre sa- 
feurile elvețiene" — a declarat pre-

TĂCEREA DE AUR
a gnomilor moderni

•) Nume dat în scrierile cabaliș
tilor medievali „spiritelor" ce ar 
locui în interiorul Pămîntului, con
siderate ca păzitoare ale minelor de 
aur și comorilor ascunse.

Relatînd cele de mai sus, săptăml- 
nalul vest-german „Unsere Zeit" a- 
rată că astăzi Elveția este o țară a 
băncilor, numărul lor ridicindu-se la 
aproximativ 4 600. O bancă la 1300 
de locuitori — respectiv mai multe 
bănci decît medici dentiști. In elegan
ta Bahnhofstrasse din Zurich își au 
sediul trei giganți ai acestui sistem 
bancar : Societatea Bancară Elveția
nă, Institutul de Credit Elvețian și 
Uniunea Bancară Elvețiană. In lista 
instituțiilor financiare internaționale, 
aceste trei instituții 6e situează totuși 
cam pe locul 50. La alcătuirea lîstei 
„rangului financiar" nu se ține însă 
seamă de sumele depuse în contu
rile instituțiilor respective și nici de 
valoarea obiectelor de preț plasate în 
safeurile lor sigure. Se presupune că

din cele mai mari bănci din lume. Cel 
mai importanți acționari străini ai ei 
sînt Banca Franței, Banca Angliei și 
Banca federală din R.F. a Germaniei. 
La sediul ei se întrunesc, o dată pe 
lună, „bossii" lumii financiare inter
naționale. Departe de orice ureche 
Indiscretă, aici sînt hotărîte proble
mele arzătoare privind dolarul, lira 
sterlină, marca vest-germană. La 
„clubul de la Basel" a fost, de pildă, 
hotărîtă în 1964 ,.salvarea lirei". Elita 
financiară din Ziirich a acordat vis
tieriei italiene un credit de 1,5 mi
liarde dolari. în schimb, i s-a cerut 
guvernului de „centru stînga" să în
ceteze jocul cu „politica de stînga".

Torentul de aur care se vansă în 
safeurile băncilor elvețiene este de
terminat mai ales de evenimentele

ședințele Comisiei bancare a S.U.A., 
Patman.

Discreția care zăvorește buzele 
„gnomilor din Ziirich" apără îndeob
ște secretele depunătorilor. Faima ce 
și-au cîștigat-o prin menținerea se
cretului a devenit pentru bancherii 
elvețieni o afacere tot atît de aducă
toare de venituri ca și deținerea unui 
pachet de acțiuni. în acest sens, cu
vintele „tăcerea e de aur..." au, pen
tru acești bancheri, un sens foarte 
concret. De altfel, o lege anume sta
bilește că orice funcționar bancar care 
rupe această tăcere, sau îndeamnă pe 
alții s-o rupă, este pasibil cu o a- 
mendă de 20 000 de franci sau de pe
deapsa cu închisoarea. In circum
stanțe agravante, pot fi aplicate am
bele pedepse.

Potrivit legilor în vigoare, băncile 
elvețiene nu au însă voie să aocepte 
spre păstrare bani sau obiecte de va
loare suspecte. Totuși, cind ziaristul 
austriac Kuno Knobel a întreprins în
cercarea de a pătrunde în labirintul 
afacerilor bancare elvețiene, el a re
latat cum, scurt timp înaintea termi
nării celui de-al doilea război mon
dial, membrii de frunte ai partidului 
nazist, bazîndu-se pe valuta forte de 
care dispuneau, au hotărît ca atunci 
cînd „condițiile vor fi favorabile" să 
reînființeze acest partid. Nu numai 
bani, ci și planuri de organizare, do
cumente și diferite acte au fost de
puse de ei în safeurile băncilor elve
țiene. „Numele și numerele de cont ale 
oamenilor de paie ai depunătorilor se 
aflau trecute pe șase liste. Unele din 
aceste liste — scria Knobel — se mai 
găsesc, după cît se pare, in safeurile 
băncilor elvețiene, altele au dispă
rut". Serviciul de spionaj al S.U.A., a 
cărui filială din Elveția a fost con
dusă la timpul său de Allan Dulles, 
a încercat fără succes să afle contu
rile naziste secrete. Experții aprecia
ză că pe aceste conturi sînt depuse pe 
puțin 5 miliarde dolari. în afară de 
aceasta, bănci elvețiene au pus în si
guranță, după anul' 1945, averile se
crete ale mai marilor naziști.

în cursul ultimilor 20 de ani, în sub
solurile blindate ale acestor bănci au 
fost depozitate valori adunate de dic
tatorul cuban Batista, de cel domini
can, Trujillo, și de politicianul congo- 
lez Chombe. Aceste depuneri sînt a- 
proape în permanență completate de 
către dictatori și milionari din țări la- 
tino-americane, de căpeteniile Mafiei 
etc. Și guvernanții din Saigon și-au 
depus capitalurile la băncile elve
țiene.

După cum scrie ziarul londonez 
„Sunday Times", acești bani murdari 
capătă o înfățișare dintre cele mal o- 
neste imediat ce trec in „mîinile ab
solut curate ale bancherilor — oameni 
respectabili în cel mai înalt grad". 
Astfel încît lumea capitalului nu poa
te renunța la serviciile „gnomilor".
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Plecarea in Chile a unei delegații 

guvernamentale a Republicii 
Socialiste România

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România care va 
participa la instalarea noului preșe
dinte al Republicii Chile, Salvador 
Allende Gossens, a plecat vineri di
mineața spre Santiago de Chile.

Delegația este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Din delegație fac 
parte George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Vasile Dumitrescu, ambasado
rul României în Chile.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost con
dusă de Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Bălă- 
nescu și Florea Dumitrescu, miniștri, 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, precum și ai 
altor ministere și instituții centrale.

Erau prezenți Fernando Contreras,

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Chile la București, precum 
și Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei, Rogelio Tristâny, ambasadorul 
Argentinei.

★

Vineri dimineața a plecat în Chi
le o delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă de 
Ion Cotoț, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., pentru a partici
pa la ceremonia transmiterii manda
tului prezidențial lui Salvador Allende 
Gossens.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost con
dusă de Gheorghe Petrescu, secretar 
al Consiliului central al U.G.S.R., de 
membri ai comitetului executiv și 
de activiști.

(Agerpres)

Vizita președintelui Consiliului federal
pentru muncă din

Președintele Consiliului federal 
pentru muncă din R.S.F. Iugoslavia, 
Anton Polayner, împreună cu specia
liștii care îl însoțesc, a făcut vineri 
o vizită la Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi — CEPECA. Oas-

R. S. F. Iugoslavia
peții au fost însoțiți de Cornel Hidoș, 
adjunct al ministrului muncii.

Seara, ministrul muncii, Petre 
Lupu, a oferit o masă în cinstea pre
ședintelui Consiliului federal pentru 
muncă din R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

În cinstea aniversării semicentenarului 

Partidului Comunist Român

A Vl-a expoziție bienală de artă 
plastică a artiștilor amatori

Printre numeroasele acțiuni de ma
să, înscrise pe agenda manifestări
lor culturale organizate in cinstea 
aniversării semicentenarului Parti
dului Comunist Român de către Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor și Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, în colaborare cu alte in
stituții centrale, figurează și cea de-a 
Vl-a expoziție bienală de artă plas
tică a artiștilor amatori.

Această manifestare, destinată sti
mulării aptitudinilor artistice ale oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
afirmării talentelor din rindul aces

tora în domeniul picturii, sculpturii, 
desenului, gravurii, artelor decorative 
și scenografiei, se va desfășura pe 
parcursul mai multor etape : expo
ziții de cerc sau grupe de cercuri 
(ianuarie-februarie 1971) ; expoziții 
județene (martie 1971) și vernisajul 
expoziției republicane (aprilie 1971).

Organizatorii vor acorda premii și 
mențiuni celor mai valoroase lucrări 
prezentate in expoziția republicană, 
lucrări care prin tematica lor vor 
ilustra aspecte din trecutul de luptă 
al poporului nostru, imagini din ac
tivitatea creatoare a maselor, care, 
sub conducerea partidului, muncesc 
pentru făurirea vieții noi, socialiste.

Azi se deschide

Simpozionul național „Rolul și locul educatorului
in procesul de modernizare a învățamintului"

Timp de două zile — 31 octombrie 
și 1 noiembrie a. c. — la București 
au loc lucrările etapei pe țară a 
simpozionului național cu tema „Ro
lul și locul educatorului în procesul 
de modernizare a învățămintului". 
Eveniment remarcabil în viața șco
lii românești, înscris în programul 
manifestărilor consacrate Anului in
ternațional al educației, simpozionul 
este organizat de comitetul Uniunii 
sindicatelor din invățămint și cultu
ră și Ministerul Invățămîntului, în 
colaborare cu Institutul de științe 
pedagogice, Institutul central de per
fecționare a personalului didactic și 
Uniunea societăților științifice ale 
cadrelor didactice.

înscriindu-se pe linia directivelor 
conducerii partidului și statului nos

tru privind dezvoltarea și perfecțio
narea școlii de toate gradele, simpo
zionul a antrenat într-o muncă de 
concepție, alături de cercetători, un 
mare număr de cadre didactice care 
lucrează direct la catedră, stimulind 
investigarea diferitelor aspecte ale 
procesului de instruire și educare 
a elevilor. Faza pe țară a fost pre
cedată — intr-o primă etapă ce s-a 
desfășurat în anul școlar trecut — 
de numeroase manifestări organiza
te pe centre de comune, orașe și 
municipii și apoi pe județe, la care 
au participat peste 27 000 de profe
sori, învățători și educatoare.

Lucrările simpozionului se desfă
șoară în aula mare și în amfiteatrele 
și sălile de cursuri ale Universității 
din București.

Primiri
la Consiliul

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Ion fățan a primit vineri di
mineața pe R.B. Smith, director ge
neral al firmei engleze „George Wim- 
pey“, care se află in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Vasile Pungan, ambasadorul Româ- 

i niei la Londra.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia Ion Pățan a primit vineri pe 
ministrul comerțului și navigației al 
Norvegiei, Otto Grieg Tidemand, 
care face o vizită oficială in țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs ln- 
tr-o atmosferă cordială, au participat

de Miniștri
A fost prezent Denis Seward Las

key, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

Cu acest prilej au fost discutate o 
serie de probleme privind cooperarea 
firmei engleze cu unele întreprinderi 
românești în domeniul Irigațiilor.

(Agerpres)
★

Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, precum și Thor Brodtkoro, 
ambasadorul Norvegiei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind perspectivele schim
burilor economice și ale dezvoltării 
relațiilor de cooperare între Româ
nia și Norvegia.

(Agerpres)

CONFERINȚĂ
UNIUNI! COMUNIȘTILOR

DIN IUGOSLAVIA
Cuvîntarea președintelui losip Broz Tito

Semnarea unui Acord comercial 
de lungă durată intre 

Republica Socialistă România și Norvegia
In urma tratativelor care au avut 

loc la București, vineri a fost sem
nat la Ministerul Comerțului Exte
rior Acordul comercial de lungă 
durată între Republica Socialistă 
România și Norvegia, pe perioada 
1971—1975.

Documentul prevede că ambeie 
părți vor dezvolta în continuare pe 
baze reciproc avantajoase schimbu
rile de mărfuri și cooperarea econo
mică între organizațiile de comerț 
exterior românești și firme norve
giene.

Acordul a fost semnat din partea 
română de Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, și din partea 
norvegiană de Otto Grieg Tidemand, 
ministrul comerțului și navigației.

La semnare au fost de față Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și Thor Brodt- 
korb, ambasadorul Norvegiei la 
București.

Au participat, de asemenea, mem
brii celor două delegații.

Cronica zilei

BELGRAD 30 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Belgrad se 
desfășoară, zilele acestea, lucrările 
primei conferințe a Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Luind cuvîntul la 
deschiderea conferinței, președintele 
Iosip Broz Tito a arătat că materia
lele pentru conferință sînt rezultatul 
unor pregătiri și discuții foarte largi.

Oamenii muncii din țara noastră, 
poporul țării noastre așteaptă mult 
de la această conferință, a spus pre
ședintele Tito. Dorim ca activitatea 
noastră, atitudinea și abordarea rea
listă a problemelor existente în pre
zent în țara noastră să fie așa cum 
se așteaptă. Cred că aceste așteptări 
constau în primul rînd in aceea de 
a vedea dacă noi, ca Uniune a Co
muniștilor din Iugoslavia, sîntem 
uniți. Dacă se va constata, și noi tre
buie să demonstrăm aici, că sîntem 
uniți, aceasta va însemna o confir
mare a încrederii care există în 
U.C.I., indiferent de lipsurile care 
s-au manifestat în dezvoltarea de 
pînă acum. încrederea în Uniunea 
Comuniștilor este imensă, deoarece se 
știe că in trecut am rezolvat proble
me mult mai grele decît cele con
statate în prezent. In examinarea tu
turor problemelor trebuie să existe 
o direcție unică, a relevat vorbitorul.

Permiteți-mi să afirm aici că, in 
situația în care ne aflăm, supradi
mensionăm adesea dificultățile exis
tente Mi se pare că în această pri
vință există și ceva artificial — din 
cauza copacilor nu vedem pădurea. 
Se pare, de asemenea, că noi, cei de 
sus, dramatizăm uneori prea mult 
unele dificultăți, lipsuri și deformări

Vineri seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Varșovia, Pompi- 
liu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
care a făcut o vizită în R. P. Po
lonă, la invitația ministrului culturii 
și artelor din această țară, Lucjan 
Motyka.

★
In baza unul contract încheiat în

tre întreprinderile „Tehnoimport" din 
București și „Aviaexport" din Mos
cova, compania aeriană română 
„Tarom“ va primi in curind avioane 
turbopropulsoare de tipul AN-24 R.V.

Q astfel de aeronavă, echipată cu 
două motoare turbopropulsoare de 
2 550 CP fiecare, precum și cu un mo
tor cu reacție, care dezvoltă o trac
țiune suplimentară de 900 kgf, ate o 
viteză de croazieră de 450 km pe oră, 
puțind să transporte 52 de pasageri. 
Pentru decolare și aterizare, turbo- 
propulșorul An-24 R.V. are nevoie de 
o pistă de circa 2 000 m.

Se preconizează ca acest tip de a- 
vion să fie utilizat cu precădere pe 
liniile aeriene interne care leagă Ca
pitala cu orașele Constanța, Cluj, Iași, 
Oradea și Craiova, precum și pe li
nele trasee internaționale din Penin
sula Balcanică și bazinul dunărean.

★
La invitația Oficiului Național de 

Turism, vineri a sosit în Capitală o 
delegație a Ministerului Turismului 
și Spectacolelor din Italia, condusă de 
dr. Gianni Usvardi, subsecretar de 
stat la acest minister.

In timpul șederii in țara noastră 
delegația va avea convorbiri cu con
ducerea Oficiului Național de Turism 
asupra modului de îndeplinire a pre
vederilor acordului turistic rom "O- 
italian, precum și asupra altor proble
me de colaborare bilaterală in acest 
domeniu și va vizita centre și zone 
turistice din țara noastră.

★
Incepind de vineri, sălile casei de 

cultură „Mihai Emlnescu" din Capi
tală găzduiesc expoziția „Monumente 
de artă veche din R.P. Bulgaria". 
Expoziția cuprinde fotografii repre- 
zentînd celebrele fresce din mormin- 
tul trac de la Kazanlîk, monumente 
de artă și arhitectură medievală din 
Tîrnovo și din împrejurimi.

La deschidere au fost prezenți re
prezentanți ai conducerii Comitetului

de Stat pentru Cultură și Artă, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au participat, de asemenea, Spas 
Gospodov, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București, și alți membri ai 
ambasadei.

Istoricul de artă Radu Florescu și 
Raina Gheorghieva, prim-secretar al 
Ambasadei R.P. Bulgaria la București, 
au rostit alocuțiuni,

★
La invitația Radioteleviziunii ro

mâne, în București se află o delega
ție a Radioteleviziunii albaneze, con
dusă de tovarășul Phanas Nano, di
rector general. Delegația va discuta 
probleme privind colaborarea dintre 
Radioteleviziunea română și cea al
baneză, va vizita obiective industriale 
și social-culturale din țară.

★
Cu prilejul aniversării a 125 de ani 

de la înființarea primei biblioteci 
militare românești, la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc vineri un sim
pozion, la care au participat generali, 
ofițeri, bibliotecari din unitățile mi
litare și marile biblioteci bucurește- 
ne, scriitori și ziariști.

Lucrările au fost deschise de ge- 
neralul-maior Constantin Opriță, se
cretar adjunct al Consiliului Politic 
Superior. Participanții au fost salu
tați de acad. Șerban Cioculescu, di
rectorul Bibliotecii Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Au fost prezentate apoi mai multe 
comunicări.

r ★
S-a împlinit un veac de la nașterea 

matematicianului Simion Sanielevici. 
reprezentant de seamă al științei din 
țara noastră.

în semn de omagiu adus savantu
lui, care și-a dedicat întreaga viată 
și operă școlii românești de matema
tică și afirmării acesteia peste ho
tarele țării, Academia Republicii So
cialiste România a organizat vineri o 
adunare festivă, la care au participat 
academicieni numeroși oameni de 
știință dm institutele de invățămint 
superior și de cercetare.

Personalitatea multilaterală și acti
vitatea științifică și didactică a pro
fesorului Sanielevici au fost evocate 
de academicienii Gheorghe Vrâncea- 
nu, Grigore Moisil, Mendel Haimo- 
vici și Iorgu Iordan.

(Agerpres)
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Campionatele naționale de box
Gala de ieri după-amiază a fost in

teresantă în primul rind prin luptele 
cocoșilor. Opt perechi de cocoși, iuți 
și bătăioși, au oferit confruntări pu- 
gilistice nu grozave, insă oricum 
mai agreabile decît următoarele par
tide ale semimijlociilor. Vom men
ționa în primul rind rezultatele prin
cipalilor candidați la titlul categoriei 
54 kg. Aurel Dumitrescu, campion 
național și european în 1969, și Ga
briel Pometcu. Dumitrescu l-a învins 
prin r.s.c. pe Ion Otopilă din Hune
doara. Și lui Pometcu i-a fost opus 
un adversar. Dan Popescu, încă ne
copt pentru tăria turneului final. Ur
marea : primul rund, primul minut, 
primul croșeu, iar Popescu și-a reve» 
nit abia după ce arbitrul terminase 
de numărat pînă la zece. La aseme
nea diferențe de calitate și de pre
gătire, cum sâ-i apreciem pe Du
mitrescu și pe Gabriel Pometcu 7 
Mal bine să-i lăsăm să ne arate ce 
știu atunci cînd vor lupta unul con
tra celuilalt, cu mare probabilitate în 
finală.

Celelalte partide de la categoria 
cocoș s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Iulian Lungu (Met. Buc.) 
b. p. Onică Petre (Slatina), Ad. Mo- 
raru (Met. Buc.) b. prin descalifi
care pe Manole Petre (Constanța),

V. Ivanovici (Dinamo Bacău) b. 
K.O. I pe I. Onofrei (Baia Mare), 
I. Ciocoi (A.S.A. Tg. Mureș) b. p. 
Șt. Chiriță (Semănătoarea), Gr. Ma
rin (U.M. Timișoara) b. p. I. Ro- 
bitu (Brăila), I. Angelescu (Reșița) 
b. p. I. Mareș (Cîmpulung, Muscel).

La categoria semimijlocie (67 kg), 
Victor Silberman a învins prin r.s.c. 
in rundul al doilea pe D. Trandafir 
(A.S.A. Tg. Mureș), iar I. Hodoșan a 
ciștigat foarte greu Ja puncte in dau
na lui Al. Matius (Baia Mare). Dar 
nu acești doi favoriți au oferit spec
tatorilor lupta cea mai frumoasă, ci 
Al. Popa (Steaua) și Cornel Mihai 
(Plopeni). La capătul unui meci per
fect egal, juriul l-a preferat pe Mihai 
Cornel, insă ambilor boxeri li se cu
vin lauda pentru calitatea apărărilor 
și acuratețea loviturilor de atac.’ încă 
un boxer, A. Majai (Cluj), s-a califi
cat prin neprezentarea adversarului. 
C. Ghiță (Dinamo) prin K.O. III asu
pra lui N. Stincă (Timișoara), Gh. 
Marcel (Brăila) prin r.s.c. în fața 
lui Gh. Buta- (Brașov), iar Gh. Ene 
(Dinamo) la puncte in dauna lui 
N. Pătuleanu (Reșița). Intre Toma 
Popescu (Craiova) și Șt. Marton 
(Cluj) a avut loc o dispută echili
brată, juriul preferîndu-1 pe primul 
cu 3—2.

Rezultatele gale! de aseară
Aseară, în cea de-a 6-a reuniune a 

campionatelor naționale de box din 
sala sporturilor de la Floreasca, in 
cel mai spectaculos meci, „musca" A. 
Cojan a dispus la puncte de tînărul 
dinamovist T. Chirilă. La cat. semi- 
ușoară, Aurel Simion l-a eliminat 
din competiție pe Gh. Pușcaș. în re
priza a doua, cu o arcadă spartă. 
Pușcaș n-a mai putut continua par
tida, fiind oprit de medic. Badea Oc

tavian a primit verdictul la puncte în 
fața Iui Pascale Juga. Alte rezultate : 
V. Ivan b.p. Gh. Ratz ; V. Rădules
cu b.p. C. Pop ; Gh. Badiu b.p. N. 
Dumitru ; C. Gruescu b.p. I. Stoian ; 
A. Iliescu cîștigă prin neprezentarea 
lui A. Simionescu (a depășit greu
tatea). Astăzi, le la ora 15, o nouă 
gală, iominată de capul de afiș Pă- 
pălău—Cuțov. Seara, reuniunea în
cepe ia ora 19.

De la biroul Federației române de volei
Anâlizind comportarea echipei na

ționale feminine la Universiada de la 
Torino și la campionatul mondial de 
volei, desfășurat in R. P. Bulgaria, 
biroul Federației române de volei a 
ajuns la concluzia că in activitatea 
unor jucătoare s-au manifestat aba
teri incompatibile cu cerințele unui 
demn comportament sportiv și cetă
țenesc.

Pe baza constatărilor reieșite din 
analiza comportării lotului național 
feminin de volei, biroul federal a 
hotărit următoarele :

1. Jucătoarea Popa Rodica, de la 
clubul sportiv Universitatea Timișoa
ra, se exclude din lotul național și se 
suspendă din activitatea sportivă in
ternă și internațională pînă la 
31 decembrie 1971, pentru abateri 
grave de la disciplină.

2. Jucătoarea Popescu Mariana, de 
la clubul sportiv Dinamo București, 
se exclude din lotul național și i se 
interzice participarea la jocuri inter
naționale pe timp de 6 luni (pînă la 
1 mai 1971) pentru abateri de la 
disciplină.

3. Jucătoarele Căunei Aurelia șl 
Itu Florentina, de la asociația spor
tivă Penicilina Iași, se sancționează 
cu avertisment și excludere din lotul 
național, pentru lipsă de interes în 
pregătire și la jocurile din cadrul 
campionatului mondial.

4. Jucătoarea Bogdan Helga, de la 
clubul sportiv Dinamo București, se 
sancționează cu avertisment și retra
gerea calității de căpitan al echipei 
naționale, pentru abateri de la disci
plină și lipsă de fermitate în înde
plinirea atribuțiilor de căpitan al e- 
chipei.

5. Jucătoarea Baga Mariana de la 
clubul sportiv Rapid București se 
sancționează cu avertisment, pentru 
lipsă de interes în unele etape ale 
pregătirii.

6. fucătoarea Bincheci Viorica, de 
la asociația sportivă Penicilina Iași, 
ie sancționează cu avertisment și ex

cluderea din lotul național pentru 
abateri disciplinare.

7. Antrenorii Bodescu Gheorghe și 
Humă Nicolae se sancționează cu a- 
vertisment pentru lipsă de exigență 
in conducerea lotului național și pen
tru nerespectarea întocmai a indica
țiilor stabilite de Federația română 
de volei.

8. Se dă avertisment secțiilor de 
volei de la cluburile sportive Uni
versitatea Timișoara, Dinamo Bucu
rești, Rapid București și asociația 
sportivă Penicilina Iași pentru insu
ficientă preocupare in ceea ce pri
vește procesul instructiv și educativ.

Totodată, biroul federal atrage a- 
tenția tuturor secțiilor de volei să 
manifeste în viitor mai multă pre
ocupare pentru munca de educație in 
procesul de pregătire și să trateze 
cu maximă seriozitate și exigență 
comportarea sportivilor pe terenul de 
sport și in afara lui.

BIROUL FEDERAȚIEI 
ROMANE DE VOLEI

Echipa României 
pentru meciul de la Cardiff

Aseară, la sediul F.R.F., antrenorul 
echipei naționale de fotbal, Angelo 
Niculescu, a prezentat ziariștilor lo
tul definitiv al selecționabililor pen
tru meciul de la Cardiff (11 noiem
brie) cu selecționata Țării Galilor. 
„Unsprezecele" echipei noastre pen
tru acest meci este următorul : Rădu- 
canu — Sătmăreanu, Lupescu, Dinu. 
Mocanu — Dumitru, R. Nunweiller — 
Lucescu (Neagu), Dobrin, Dumitra- 
che, Dumitrescu. Rezerve : Adama- 
che, Hălmăgeanu, Vigu. Anca, Tă- 
taru.

Acest lot urmează să se întrunească 
la 5 noiembrie și să susțină la Bra
șov simbătă 7 noiembrie un ultim 
meci de verificare cu echipa Steagul 
roșu. Plecarea la Cardiff este prevă
zută pentru 9 noiembrie.

care se manifestă.
Vizitez- foarte frecvent unele re

giuni din toate republicile noastre, a 
continuat președintele Tito. Acolo iau 
contact cu oamenii muncii, cu produ
cătorii, precum și cu conducătorii. 
Acolo, jos, la bază, nu există aseme
nea dramatizări și îngrijorări, deoa
rece se vede în mod real că noi mer
gem totuși înainte. Văd și ei însă că 
am putea rezolva unele probleme mai 
repede ca pînă acum. In practică, in 
procesul muncii noastre de fiecare zi, 
există destulă încetineală. Tocmai
despre aceasta trebuie să se discute 
aici.

Vorbind de 
zolvarea unor 
unele hotărîri

încetineală în re- 
probleme, cred că 
ale Congresului al

IX-lea n-au fost duse la îndeplinire 
pînă la capăt, iar îndeplinirea altora 
nici n-a început. In . același timp, tre

buie să spun că după Congresul al 
IX-lea Uniunea Comuniștilor a mers 
mult înainte în privința organizării 
și activității. Dar ar putea să facă și 
mai mult.

Această conferință trebuie să dea 
un impuls, pentru ca toți comuniștii 
să adopte o atitudine de răspundere 
deplină în rezolvarea problemelor 
care stau în prezent în fața noastră. 
Sarcina aoestei conferințe este, în 
primul rînd, să facă o apreciere a 
dezvoltării noastre de la Congresul 
al IX-lea și pînă în prezent, să sesi
zeze în mod deschis toate lipsurile și 
deficiențele în activitatea de pînă 
acum și să deschidă perspectiva dez
voltării noastre continue. In viitor, 
orice individ, în calitate de membru 
al Uniunii Comuniștilor, trebuie să-și 
asume răspunderea deplină, să-și în
deplinească în mod disciplinat obliga
țiile pe care le are în dezvoltarea 
noastră.

Ar trebui să se pună capăt atitudi
nii diferite a comuniștilor în cadrul 
forurilor Uniunii Comuniștilor, fie că 
este vorba de Biroul Executiv sau 
Prezidiu, fie în organele reprezenta
tive. De pildă, în Skupștină pot fi 
auzite glasuri că Uniunea Comuniș
tilor comandă. Dar și cei din Skupști
nă sînt comuniști și ei ne-au ales în 
organele Uniunii Comuniștilor. In 
Skupștinele noastre se află membri 
ai Uniunii Comuniștilor. Dacă trebuie 
să discutăm sau să criticăm, să zicem, 
conducerea, pentru aceasta avem 
conferința, congresul și alte foruri de 
partid, unde trebuie să vedem 
dacă ceva nu este In ordine 
in cadrul acestor organe de condu
cere. Aici trebuie să formulăm cri- 
ticile. Pe cînd în Skupștină, comu
niștii trebuie totuși să se călăuzească 
după directivele și pozițiile Uniunii 
Comuniștilor, fiindcă noi. ca comu
niști. sîntem răspunzători penitru pro
cesul dezvoltării țării noastre în di
recția socialismului.

Noi trebuie să găsim căile cele mai 
juste și soluția cea mai adecvată in 
dezvoltarea noastră socialistă. Uniu
nea Comuniștilor și conducerea sa nu 
iau hotăriri fanteziste, ci la hotărîri 
se ajunge prin cea mai strînsă legă
tură cu masele de oameni ai muncii 
și cu organizațiile lor de bază. Nu
mai în acest fel pot fi luate hotări- 
rile, și nu să le scoată cineva din 
capul său și să sugereze cum ar tre
bui să fie întreaga noastră dezvoltare 
socială. La noi este pozitiv tocmai
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KRSTE ȚRVENKOVSKI, membru 

al Biroului Executiv al . Prezidiului 
U.C.I., a prezentat o expunere cu 
privire la situația politică actuală din 
Iugoslavia și sarcinile U.C.I.

Referindu-se la politica externă a 
Iugoslaviei, el a arătat : Am conti
nuat politica internaționalistă și prin
cipială ajutînd mișcările de eliberare, 
în primul rind curajosul popor viet
namez; am fost printre primii care am 
recunoscut guvernul provizoriu din 
Vietnamul de sud ; ne-am ridicat gla
sul împotriva agresiunii asupra Cam- 
bodgiei independente și neangajate ; 
am recunoscut și am sprijinit guver
nul Sianuk și lupta forțelor de elibe
rare din Cambodgia ; am sprijinit 
multilateral, din punct de vedere ma
terial și politico-moral, mișcările de 
eliberare din sudul Africii ce se des
fășoară împotriva regimurilor colonia
le și rasiste ; ne-am pronunțat pentru 
soluționarea politică a situației din 
Mediterana și Orientul Apropiat, si- 
tuîndu-ne, fără rezerve, de partea 
cauzei juste a popoarelor arabe ; ne 
pronunțăm pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictului arabo-israelian. 
cu condiția ca Israelul să se retragă 
în întregime din toate teritoriile ocu
pate ; ne-am situat de partea cererilor 
juste ale poporului palestinean nă
păstuit. In politica noastră externă 
ne-am angajat activ pentru promo
varea colaborării cu aproape toate 
țările din Europa. Un rol deosebit în 
direcția promovării relațiilor cu țările 
europene a revenit recentelor întîl- 
niri între tovarășul Tito și conducăto
rii acestor țări. Am acceptat multe 
propuneri și sugestii cu privire la dez
voltarea colaborării și făurirea păcii 
și securității in Europa. Pornind de 
la faptul că am fost adesea iniția
torii acțiunilor constructive pe plan 
european, ne pronunțăm pentru o 
conferință în problemele securității 
europene. în acest context am sub
liniat necesitatea istorică imperioasă 
ca la lucrările ei să participe în mod 
egal toate țările, mari și mici, cele 
încadrate în blocuri și cele aflate 
in afara blocurilor. Securitatea, co
laborarea reciprocă tot mai trainică 
și multilaterală, ca imperative ale 
epocii noastre, nu se pot realiza pe 
temelia compromisurilor și înțelege
rilor la nivelul blocurilor. Am dez
voltat in permanență relațiile cu 
Uniunea Sovietică și alte țări socia
liste europene din punctul de vedere 
al deplinei respectări a suveranității 
și neamestecului în treburile interne, 
indiferent care ar fi natura moti
velor — politică, economică, ideolo
gică, militară. Am normalizat rela
țiile diplomatice cu Republica Popu
lară Chineză și am creat astfel po
sibilități de colaborare politică, eco
nomică, culturală și alte forme de 
colaborare. Acceptăm orice acțiune 
pe plan internațional care contribuie 
la consolidarea păcii și stabilității, 
dezvoltarea colaborării reciproce pe 
plan economic, politic, cultural și 
științific.

Toate acestea au consolidat pozi
ția internațională și prestigiul țării, 
au contribuit la promovarea politi
cii noastre externe progresiste și iu
bitoare de pace și la afirmarea prin
cipiului înțelegerii pe bază de egali
tate in drepturi intre state și po
poare.

Referindu-se la problemele politi
ce și economice ale Iugoslaviei, vor
bitorul a spus printre altele : în con
dițiile unei comunități multinaționa
le trebuie să se respecte aspi
rațiile vitale ale fiecărui membru al 
ei și să se deschidă noi căi de reali
zare a intereselor istorioe ale clasei 
muncitoare. Discuțiile purtate pină 
acum au subliniat necesitatea ca în 
schimbările viitoare din sistemul po
litic și în special din Constituția 
R.S.F.I. să se precizeze domeniile în 
care pot să se adopte hotărîri cu a- 
sentimentui tuturor republicilor. Oa
menii muncii din țara noastră au pri
mit inițiativa tovarășului Tito de al
cătuire a Prezidiului R.S.F.I ca încă 
o expresie a eforturilor progreertste 
de democratizare continuă a societății
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noastre, care deschide perspective 
pentru realizarea tot mai deplină a 

' egalității in drepturi a popoarelor și 
naționalităților, pentru consolidarea 
republicilor și regiunilor.

Rolul de avangardă al U.C.I. tre
buie să se reflecte tot mai deplin nu 
numai în clarificarea concepției de 
dezvoltare a relațiilor socialiste, ci și 
în sprijinirea pe toate forțele pro
gresiste ale societății noastre care pot 
să realizeze acest lucru în practică, 
în viața socială se intîmplă adesea 
ca programe bune de acțiune să ră- 
mînă numai simple declarații^ deoa
rece cele mai conștiente forțe nu sint 
suficient organizate și nu găsesc un 
sprijin în acțiunea lor.

Conferința U.C.I. trebuie să se pro
nunțe în legătură cu principiile de 
bază ale președinției R.S.F.I., compe
tențele sale, raportul față de Skupști
nă, față de Veoea Executivă Federa
lă. Este necesar să se examineze 
multilateral și să se stabilească cu 
precizie funcțiile economice ale fe
derației și ale tuturor instrumentelor 
de care se folosește ea în reproduc
ția socială. In actuala situație, 
caracterizată de o centralizare prea 
puternică a funcțiilor federației, 
se ajunge la confruntarea între inte
rese înguste, lipsite de perspectivă, 
cu interesele de perspectivă ale na
țiunii și republicii. în acest context, 
nu se înlesnește dezbaterea princi
pială pe marginea obiectivelor strate- 
gioe ale societății, dezbatere care este 
capabilă să deschidă perspectivele 
realizării cit mai depline a interese
lor comune, fundamentale, singurele 
care ne pot uni puternic și pot face 
comunitatea noastră socialistă multi
națională cit mai stabilă.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg 
de unele anomalii apărute in siste
mul autooonducerii, care este folosit 
de unele forțe drept paravan pentru 
satisfacerea unor interese înguste.

Uniunea Comuniștilor trebuie să 
se pronunțe pentru instaurarea unor 
asemenea relații social-economice la 
nivelul colectivelor de muncă, al uni
tăților de muncă și între unitățile 
de muncă care să asigure producă
torilor direcți posibilitatea de exer
citare a influenței mai depline și 
concrete asupra adoptării hotărîrilor 
și participării la venitul muncii aso
ciate, la toate nivelurile integrării 
lor, in proporție cu activitatea de
pusă pe baza criteriilor în comun 
stabilite.

Țara noastră a redus relativ deo
sebirile care o separă de țările dez
voltate. In ultimii cinci ani, în ciuda 
tuturor dificultăților, produsul social 
a crescut într-un ritm de 5,5 
la sută, iar cea mai mare 
parte a venitului nou creat (de peste 
două treimi) este rezultatul creșterii 
productivității muncii. Aproape 40 
la sută din mijloacele economiei sint 
destinate unor noi obiective. în con
dițiile schimbării radicale a struc
turii producției și îmbunătățirii esen
țiale a calității produselor.

Referindu-se în continuare la u- 
nele aspecte negative din economie, 
vorbitorul a spus : Fără îndoială că, 
în ultimii cîțiva ani, șomajul repre
zintă una din cele mai grave pro
bleme. în mare parte, el este rezul
tatul activității economice extensive 
promovate anterior, lipsei unor liste 
de locuri vacante in producție. în a- 
celași timp, angajarea în străi
nătate, ca fenomen de masă și 
ca rezultat al caracterului deschis 
al societății noastre, precum și al 
posibilității de circulație liberă a 
oamenilor, a avut o serie de impli
cații politice și sociale.

Am rămas la jumătatea drumului

In continuarea lucrărilor Confe
rinței U.C.I. au avut loc dezbateri 
pe marginea expunerii prezentate de 
Krste Țrvenkovski, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I. 
Au luat cuvîntul MITIA RIBICICL 
membru a.1 Prezidiului U.C.I., preșe
dintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F.I., MIRKO TEPAVAȚ mem-

faptul că ne străduim ca activitatea 
noastră să fie in concordanță cu nă
zuințele și dorințele poporului, ale 
oamenilor muncii, ale producătorilor. 
De aceea este necesar ca cei aflați la 
conducere să țină un contact cit mai 
strins cu ei. Tocmai aceasta lipsește. 
Cînd asemenea contacte vor exista 
in mai mare măsură, vom putea să 
observăm mai bine situația și să ve
dem unde trebuie să se intervină și 
să se dea ajutor pentru ca lucrurile 
să meargă mai bine.

Aceasta am vrut să spun, fiindcă 
consider că tocmai la aoeastă confe
rință trebuie să observăm bine și a- 
cele așa-zise situații de criză din in
dustrie, agricultură și altele. Cînd 
vorbim aici despre problemele siste
mului și necesitatea adaptării lui la 
dezvoltarea actuală, atunci trebuie să 
avem in vedere că schimbările în sis
tem, perfecționarea lui nu consti
tuie o criză, ci un mers înainte. In 
această privință trebuie adoptate aici 
concluziile și recomandările cores
punzătoare.

Este deosebit de important să scoa
tem o dată pentru totdeauna de pe 
ordinea de zi problema relațiilor din
tre republici și federație. în func
ționarea federației mai există lucruri 
care sînt considerate etatiste sau ca 
avind acest iz. Acum a venit timpul 
ca, în cadrul perfecționării continue a 
sistemului nostru, să se pună și pro
blema competențelor federației. Fe
derația trebuie să aibă competențele 
ei, insă trebuie să vedem care sint a- 
ceste competențe. în legătură cu a- 
ceasta se vor adopta unele amenda
mente și modificări în constituție și 
se vor produce schimbări în condu
cerea societății noastre in general. 
Toate acestea sînt in curs de rezol
vare și ar fi bine să ascultăm păre
rile nu numai ale organizațiilor U- 
niunii Comuniștilor, ci și ale condu
cătorilor de sindicate și ale muncito
rilor din producție in general.

Ducem lupta pentru democratiza
rea continuă a societății noastre, 
pentru dezvoltarea continuă a socia
lismului în țara noastră. în dezvolta
rea țării, noi am mers cu pași uriași 
înainte. Acum ne-am oprit puțin și, 
de aceea, trebuie să ne organizăm 
mai bine, pentru a merge din nou și 
mai repede înainte. Tocmai de aceea 
lucrăm acum la perfecționarea siste
mului și Ia reorganizare, a arătat In 
încheiere președintele Iosip Broz 
Tito.
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și în ce privește rezolvarea proble
melor deschise in repartizarea veni
turilor și in afirmarea politicii veni
turilor. în repartizarea veniturilor au 
apărut nenumărate probleme și di
sensiuni între ramuri și grupări de 
producție, între diverse categorii de 
muncitori. Am fost astfel privați de 
unul din factorii esențiali care apar 
ca regulatori moderni ai economiei 
— politica veniturilor.

Deși economia noastră a înregis
trat in acest an o ascensiune in dez
voltarea producției, a schimburilor, a 
productivității muncii și în angaja
rea forței de muncă, în creșterea 
produsului social există anumite 
tendințe nefavorabile care au fost 
tot mai vizibile in această perioadă. 
Aspectul lor exterior se reflectă în 
creșterea accelerată a prețurilor și 
a cheltuielilor de trai, în încetinirea 
ritmului creșterii producției. Este 
necesar ca Conferința U.C.I. să tra
seze sarcini comuniștilor din insti
tuțiile care, prin natura comunității 
noastre, poartă răspunderea pentru 
mobilizarea tuturor forțelor care pot 
contribui ca, în spiritul sistemului 
nostru, să găsească și să ofere cit 
mai repede soluțiile corespunzătoare. 
Organele competente nu pot evita 
răspunderea dacă nu trec la o dis
cuție constructivă, de lucru. Este 
necesar ca Skupștină Federală 
și Vecea Executivă Federală să 
ia. cît mai repede posibil și 
fără amînare, toate măsurile indis
pensabile de care dispun pentru în
lăturarea în viitor a tulburărilor in
flaționiste. Trebuie să se treacă de 
urgență la elaborarea programului 
de stabilizare a economiei, prin care, 
în cursul cîtorva luni, în sfera rela
țiilor sociale și în domeniul politicii 
economice să se stabilească acțiuni 
mai principiale și de mai lungă du
rată ale societății. Tocmai pentru 
realizarea unui asemenea program, 
forța de muncă va avea o însemnă
tate tot mai mare pentru economie, 
așa incit este necesar să se elabo
reze un proiect pe mai mulți ani de 
readucere a cît mai mulți muncitori 
din străinătate, îndeosebi calificați. 
In conformitate cu acest program și 
paralel cu elaborarea lui, trebuie 
pregătit planul cincinal, pentru a se 
evita orice soluționare neadecvată a 
situației actuale și a dezvoltării vii
toare.

Este necesar — a arătat apoi vorbi
torul — ca la această conferință să se 
sublinieze încă o dată rolul de avan
gardă al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și angajarea adecvată a 
conducerii sale, înțeleasă într-un sens 
larg. Capacitatea unei organizații 
revoluționare nu constă în a da re
țete de-a gata, ci, sprijinindu-se pe 
știință și pe experiența clasei, să 
caute în permanență soluții noi și 
mai adecvate din punct de vedere 
social.

In condițiile noastre continuă să 
mai fie prezente puternice concepții 
agresive, egoiste, mic-burgheze — 
pentru care este incomodă orice po
ziție clară a U.C.I., ca și hotărirea ex
primată de a se realiza această pozi
ție. Purtătorii acestor concepții lan
sează lozinci împotriva amestecului 
U.C.I. și sint gata întotdeauna ca, la 
prima dificultate, să învinuiască 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
de ineficacitate și lipsă de energie. 
Uniunea Comuniștilor trebuie ca, in 
fiecare celulă, să se opună în mod 
continuu unor asemenea tendințe și 
forțe. întotdeauna cînd atitudinea 
activă a Uniunii Comuniștilor a fost 
prezentă, rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate, a arătat In încheiere vor
bitorul.

★

bru al Prezidiului U.C.I., secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F.I., și alții.

în deschiderea dezbaterilor con
sacrate politicii agrare, STEVAN 
DORONSKI, membru al Prezidiului 
U.C.I., președintele Comisiei provi
zorii a Prezidiului U.C.I. pentru po
litica agrară, a prezentat o expunere.



viața internațională______
SESIUNEA O. N, U.

Definirea agresiunii 
în dezbaterea Comitetului 
pentru problemele juridice

Intervenția delegatului român
NAȚIUNILE UNITE 30 — Trimi

sul special Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite : Activitatea Comitetului 
special al O.N.U. pentru definirea 
agresiunii este in prezent examinată 
în cadrul sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.

Exprimind punctele de vedere și 
concepțiile juridice ale diferitelor 
state în problema definirii agresiunii, 
raportul acestui organism al O.N.U., 
aflat în dezbaterea Comitetului pen
tru problemele juridice al Adunării 
Generale, reflectă, spre deosebire de 
anii trecuți, o convergență mai mare 
a pozițiilor față de numeroasele as
pecte pe care le implică formularea 
juridică cît mai cuprinzătoare a ac
telor de agresiune și a responsabili
tăților ce revin autorilor unor astfel 
de acțiuni. Acest fapt și-a găsit ex
presia și în luările de cuvînt de pînă 
acum pe marginea raportului. Dis
cuțiile generale au evidențiat în an
samblul lor, în pofida unor note dis
cordante, necesitatea urgenței defi
nirii agresiunii, precizarea actelor 
constitutive ale agresiunii, cu toate 
consecințele juridice și politice, pu
țind contribui la promovarea guver
nării dreptului în relațiile interna
ționale, la orientarea activității or
ganelor competente ale O.N.U., în așa 
fel încît să se faciliteze constatarea 
actului de agresiune, determinarea 
autorilor ei și, totodată, luarea unor 
măsuri echitabile în vederea resta
bilirii păcii.

Elaborarea unei definiții a agre
siunii — sublinia în cursul dezbateri
lor generale delegatul țării noastre, 
Gh. Secarin — se integrează efortu
rilor continue ale comunității națiu
nilor consacrate întăririi securității 
lumii, este strîns legată de obiectivul 
central al vieții internaționale a zi
lelor noastre, care vizează să pună 
capăt războaielor și conflictelor ar
mate între state, tuturor actelor de 
agresiune și ingerință în treburile 
interne ale altor țări și să asigure 
respectarea integrală a dreptului

popoarelor de a dispune de ele în
sele. Securitatea trebuie să constituie 
pentru fiecare popor garantarea fap
tului că niciodată și în nici o îm
prejurare, oricare ar fi ea, nu va fi 
obiectul unui act de forță sau ame
nințare împotriva libertății și inde
pendenței sale, contra drepturilor și 
intereselor sale legitime.

Reprezentantul țării noastre a ex
pus o serie de considerente asupra 
unor aspecte pe care le incumbă, sub 
aspect juridic, precizarea clară a ac
telor de agresiune. El s-a pronunțat, 
printre altele, în favoarea declarării 
agresiunii, a conducerii, pregătirii și 
declanșării sau continuării unui răz
boi de agresiune, drept o crimă in
ternațională dintre cele mai grave. 
Insistînd pentru incriminarea juridi
că și politică a actelor de agresiune, 
el a oerut ca în definirea agresiunii 
să se prevadă expres că folosirea 
forței armate este permisă doar în 
exercitarea dreptului de legitimă a- 
părare a statelor contra unei agre
siuni armate și în lupta popoarelor 
împotriva dominației coloniale «au 
pentru dreptul de a dispune de ele 
însele, conform principiului autode
terminării consacrat în Cartă. Gh. 
Secarin, delegatul țării noastre, a 
cerut, de asemenea, inserarea în de
finirea agresiunii a unui paragraf 
care să prevadă că nici un fel de 
considerente relative la politica in
ternă și externă a unui stat nu vor 
putea fi invocate de către o altă 
țară ca o justificare pentru folosirea 
forței.

Delegația română s-a pronunțat, 
de asemenea, în favoarea unei de
finiri care să enunțe consecințele ju
ridice ale agresiunii, în sensul nere- 
cunoașterii ocupării militare, anexiu
nilor obținute în urma unei agresiuni 
armate. Definirea agresiunii trebuie, 
în consecință, să precizeze că agre
siunea nu poate constitui sau genera 
vreun drept, oricare ar fi el. în be
neficiul agresorului.

ITALIA

0 importantă acțiune 
spre realizarea 
unității sindicale

ROMA 30 — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : La 
Florența a luat sfîrșit întrunirea con
siliilor generale ale celor trei mari 
centrale sindicale italiene — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. — consacrată ana
lizării posibilităților de a dezvolta 
continuu procesul unității sindicale și 
rolul nou al sindicatelor în fabrici și 
în afara lor. în ultima zi a dezbate
rilor au luat cuvîntul secretarii ge
nerali ai celor tael centrale. Subli
niind însemnătatea deosebită a ac
tualei întruniri — care grupează, 
după 22 de ani. organele de condu
cere ale principalelor confederații — 
Luciano Lama (C.G.I.L.) a vorbit 
despre rolul sindicatelor în transfor
marea radicală, la locul de muncă și 
în societate, a condițiilor oamenilor 
muncii.

După ce a reamintit propunerea 
C.G.I.L. de a se constitui, ca mo
ment de tranziție spre unitate, o fe
derație a celor trei centrale sindi
cale, Lama a evidențiat faptul că la 
această intilnire s-a constatat o apro
piere a punctelor de vedere ale re
prezentanților celor trei centrale în- 
tr-o serie de probleme. Necesitatea 
de a se realiza „unitatea de clasă în 
cadrul sindicatelor, pentru a duce 
mai departe, în mod eficient, o ac
țiune politică unitară" a fost subli
niată apoi de secretarul general al 
C.I.S.L., Storti, idee susținută și în 
cuvîntul secretarului general al 
U.I.L.. Ravenna.

In aplauzele puternice ale sutelor 
de participanți la întrunire a fost 
adoptat un apel al prezidiului adu
nării, adresat oamenilor muncii, în 
care se spune, intre altele : „Prezi
diul primei adunări a celor trei con
silii generale sindicale a constatat 
angajamentul și dorința celor trei 
confederații de a realiza unitatea sin
dicală și de a interpreta în acest mod 
aspirațiile adevărate ale muncitorilor 
italieni".

Prezidiul adunării a propus, de a- 
semenea, convocarea pînă la sfîrșitul 
verii anului 1971 a unei noi adunări 
unitare a C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.

Adoptat cu 332 de voturi pentru 
și numai 21 contra, documentul re
prezintă — după aprecierea observa
torilor — cea mai importantă acțiune 
spre unitatea sindicală, realizată în 
Italia, după sciziunea din 1948.

DIALOGUL INTEREUROPEAN
ÎNTREVEDERE

A. GR0MÎK0- W. SCHEEL
FRANKFURT PE MAIN 30 (Ager

pres). — Vineri a sosit la Frankfurt 
pe Main Andrei Gramîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice. El a avut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al R. F. a Ger
maniei, Walter Scheel. Agenția TASS 
precizează că în timpul convorbirii 
dintre cei doi miniștri, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de lucru, au 
fost abordate probleme de interes co
mun.

Potrivit agenției vest-germane de 
presă D.P.A., convorbirile au durat 
aproximativ patru ore. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.F.G. — relatează D.P.A. 
— a declarat că tema centrală a 
schimbului de păreri a constituit-o 
situația din Europa.

In seara aceleiași zile, A. Gromîko 
s-a întors la Moscova.

★
Referindu-se, în cadrul unei con

ferințe de presă, la convorbirile pe 
care le-a avut cu șeful diplomației 
sovietice, Walter Scheel a declarat 
că „întrevederea cu Andrei Gro
mîko a fost utilă". Noi, a spus el, 
am discutat probleme internaționale 
de mare importanță pentru Europa. 
O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor legate de reducerea în
cordării.

După ce a subliniat că încheierea 
tratatului între R.F.G. și U.R.S.S. a 
contribuit la îmbunătățirea climatului 
de pace din Europa, ministrul de ex
terne vest-german a relevat că în
săși sosirea lui Gromîko în R.F.G. 
demonstrează că relațiile bilaterale 
s-au schimbat în bine. „Trebuie să 
folosim timpul pentru întărirea se
curității și pentru destindere în Eu
ropa", a spus Scheel, adăugind că în 
cursul convorbirii cu ministrul de ex
terne al U.R.S.S. s-a discutat și des
pre organizarea conferinței euro
pene.
ÎNAINTEA CONVORBIRILOR 

FINALE 
POLONO-VEST-GERMANE
BONN 30. — Corespondentul Ager

pres, Mircea Moarcăș, transmite : Gu
vernul federal vost-german a aprobat 
joi propunerile prezentate de minis
trul de externe, Walter Scheel, pri
vind convorbirile finale polono—vest- 
germane. Aceste convorbiri vor în
cepe la 3 noiembrie, la Varșovia, cu 
participarea lui Walter Scheel și a

ministrului polonez al afacerilor ex
terne, Stefan Jedrychowski.

Un comunicat dat publicității la 
Bonn arată că guvernul R.F. a Ger
maniei „vede în încheierea unui tra
tat cu Republica Populară Polonă o 
posibilitate de a așeza relațiile din
tre cele două state pe un nou fun
dament, de a contribui la reconci
lierea dintre cele două popoare și de 
a aduce un aport important la cauza 
destinderii în Europa".

PREMIERUL FRANCEZ 
VA VIZITA R.P. POLONA

PARIS 30 (Agerpres) — Adam 
Willmann, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.P. Polone, șeful 
delegației țării sale la consultările 
politice cu reprezentanții Ministeru
lui de Externe al Franței, a fost pri
mit de șeful diplomației franceze, 
Maurice Schumann.

După cvm anunță agenția P.A.P., 
Adam Widmann a avut întrevederi 
cu Jacques de Beaumarchais, direc
torul general al Departamentului po
litic din M.A.E. al Franței, cu pri
vire la principalele probleme inter
naționale, și în primul rînd cu pri
vire la securitatea și colaborarea in 
Europa. De asemenea, părțile au dis
cutat în legătură cu apropiata vizită 
în Polonia a primului ministru fran
cez, Jacques Chaban-Delmas, și a 
ministrului de externe, Maurice 
Schumann.

GERHARD SCHRODER 
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Alexandru Pintea, 
transmite : La invitația Comisiei ex
terne a Adunării de Stat a R. P. Un
gare, la Budapesta a sosit dr. Ger
hard Schroder, președintele Comisiei 
externe a Parlamentului Republicii 
Federale a Germaniei.

După cum s-a anunțat la Buda
pesta, dr. Gerhard Schroder se 
va întîlnl cu Komoczin Zol- 
tan, președintele Comisiei de poli
tică externă a Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, și va fi primit de Jeno 
Fock, președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar.

ȘEDINȚA CONSILIULUI MILITAR AL FORȚELOR ARMATE UNITEI • •

Șl A CADRELOR DE CONDUCERE DIN ARMATELE STATELOR 
PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

VARNA 30 (Agerpres) — Potrivit 
planului Comandamentului Forțelor 
Armate Unite, în perioada 27—30 oc
tombrie 1970, în Republica Populară 
Bulgaria — orașul Varna — a avut 
loc ședința Consiliului militar al For
țelor Armate Unite și a cadrelor de 
conducere din armatele statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Ședința a fost prezidată de coman
dantul suprem al Forțelor Armate U- 
nite, mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski. In cadrul ședinței s-au

discutat probleme privind capacitatea 
și pregătirea operativă și de luptă a 
Forțelor Armate Unite ale țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Discuția s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească și tn spiritul 
înțelegerii reciproce.

Membrii Consiliului militar și ca
drele de conducere din armatele a- 
liate au asistat la aplicații și exerciții 
prezentate de trupe din Armata popu
lară bulgară.

CANADA

Salvador Allende despre 
obiectivele programatice 
ale „Unității populare"

Legislația de război 
se menține

MONTREAL 30 (Agerpres) — Men
ținerea în vigoare a „legii de război", 
promulgată de către guvernul cana
dian la 16 octombrie a.c. în urma ră
pirilor efectuate de către membrii or
ganizației separatiste Frontul pentru 
eliberarea Quebecului, este determi
nată de descoperirea de către poliție 
a unui plan terorist prevăzind noi 
atentate politice — a declarat la o 
conferință de presă primul ministru 
al provinciei Quebec, Robert Bouras
sa. El a adăugat că „în astfel de 
circumstanțe trebuie să se dea dova
dă de fermitate" și că în prezent gu
vernul său, ca și cabinetul central, 
examinează posibilitatea înlocuirii

legislației de război, pe măsura evo
luției situației din țară.

Agențiile de presă menționează că 
se dezvoltă o mișcare de protest con
tra menținerii legislației de război, ce 
se manifestă în rîndul organizațiilor 
sindicale și în parlament. Se știe 
că această legislație permite arestarea 
fără mandat și reținerea oricărei per
soane pe o durată nelimitată de timp.

Pe de altă parte, s-a anunțat numi
rea lui Jean Cournoyer în funcția de 
ministru al muncii, devenită vacantă 
prin asasinarea lui Pierre Laporte de 
către membri ai organizației Frontul 
pentru eliberarea Quebecului. Jean 
Cournoyer a mai deținut anterior ai 
cest portofoliu.

URUGUAY

Evoluția programului 
de stabilizare economică

Mijlocul lunii octombrie a fost 
marcat la Montevideo de o situație 
de criză care, pînă la urmă, a putut 
fi evitată. După cum s-a făcut cu
noscut, în urma hotărîrii parlamen
tului de a vota suplimentarea chel
tuielilor pentru următorul exercițiu 
bugetar, ministrul economiei și fi
nanțelor și-a prezentat demisia, gest 
urmat de toți ceilalți membri ai 
echipei ministeriale. Demisia nu a 
fost însă acceptată și cabinetul a 
continuat să-și exercite funcțiile. 
Dar chiar și în această evoluție, cri
za a avut ca efect scăderea cursului 
pesoulul față de dolar la bursa nea
gră și o accelerare a scurgerii de de
vize către străinătate. Aceasta a de
terminat autoritățile să decidă închi
derea temporară a băncilor și să pro
cedeze totodată la o dezmințire a 
zvonurilor privind o eventuală deva
lorizare a monedei naționale.

Cauzele actualei situații nu sînt 
greu de explicat dacă se analizează 
evoluția evenimentelor din ultimii 
ani. Uruguayul, țară cu o industrie 
puțin dezvoltată și cu o agricultură 
în care domină marile latifundii, a 
cunoscut o perioadă de înflorire eco
nomică bazată aproape în exclusivi
tate pe exportul a două materii pri
me : carne și lînă (aproape 60 la sută 
din veniturile în devize proveneau 
din exporturile de lînă). O dată cu 
scăderea prețurilor la aceste produse 
pe piața mondială și cu decalajul 
dintre prețul materiilor prime ex
portate — tot mai mic — și cel al 
produselor industriale importate — 
în continuă creștere — s-a ajuns la o 
deteriorare a situației economice a- 
vind ca forme de manifestare șoma
jul în creștere, inflația, deficitul ba-

lanței schimburilor comerciale și o 
datorie externă amplificată.

In fața acestei situații, președintele 
Pacheco Areco a inițiat, în urmă cu 
doi ani, un program menit să redre
seze .economia țării. Principalele di
recții ale acestui program au fost re- 
vitalizarea exporturilor tradiționale 
și, pe plan intern, blocarea prețurilor 
și salariilor. Incepînd de anul trecut, 
această politică de stabilizare a dat o 
serie de rezultate. Astfel, în urma 
reorganizării industriei frigorifice și 
a măsurilor de ameliorare a solului, 
exporturile de carne au crescut sim
țitor. In primele opt luni ale anului 
în curs, valoarea exporturilor a atins 
cifra de 162,8 milioane dolari, ba
lanța comercială prezentîndu-se fa
vorabil. In privința celuilalt produs 
tradițional — lîna — acesta continuă 
să sufere din pricina concurenței pe 
piața mondială.

Cealaltă direcție a programului de 
stabilizare economică — blocarea 
prețurilor și a salariilor — a avut 
drept rezultat o scădere a ritmului 
inflației. Rezultatele în acest sens 
sînt, totuși, apreciate ca nemulțu
mitoare. Iar fuga capitalurilor este 
încă practic necontrolabilă.

Pe de altă parte, între organul le
gislativ și cel executiv al țării au 
avut loc divergențe cu privire la mă
surile de stabilitate și austeritate 
adoptate de guvern. De fiecare dată 
însă, echipa ministerială a președin
telui Pacheco Areco s-a dovedit fer
mă în aplicarea programului inițiat. 
Rezolvarea cu bine a situației create 
la mijlocul lunii demonstrează încă 
o dată că guvernul este hotărît să 
meargă înainte pe linia pe care și-a 
propus-o.

Dan MUNTEANU

SANTIAGO DE CHILE 30. — Co
respondență de la Eugen Pop : Acum, 
cînd mai sînt doar cîteva zile pînă la 
preluarea efectivă a funcției prezi
dențiale de către Salvador Allende, 
interesul manifestat în Chile față de 
modul in care este concepută concre
tizarea obiectivelor programatice ale 
„Unității populare" este deosebit de 
mare. La 2.9 octombrie, in cadrul unei 
conferințe de presă, Salvador Allende 
a dat o serie de explicații și preci
zări în acest sens. Referindu-se la 
exercitarea suveranității naționale 
asupra sectoarelor de bază ale econo
miei — una din principalele preve
deri ale programului „Unității popu
lare" — el a arătat că naționalizarea 
întreprinderilor monopoliste străine și 
chiliene reprezintă o măsură moti
vată de interesele reale ale țării. 
Președintele ales arată că se vor na
ționaliza principalele bogății natu
rale ale țării — cuprul, salpetru! și 
fierul.

Subliniind efectele paralizante ale 
dominației monopoliste în economie, 
doctor Salvador Allende s-a referit 
și la scurgerea unor mari capitaluri 
din țară (1,3 milioane de dolari pe 
zi), sub formă de profituri, dobînzi și 
amortizări de datorii. S-a arătat, de 
asemenea, că sectorul public existent 
în economia chiliană oferă de pe 
acum o bază pentru dezvoltarea și 
consolidarea acestui sector în indus
tria țării.

La întrebarea unui ziarist din Pa
raguay — cu privire la programul pe 
care-1 va traduce în viață — doctor 
Salvador Allende a răspuns că acest 
program nu este al nici unuia din 
partidele componente ale „Unității 
populare", luate in parte ; este o 
convergență de idei spre un program 
comun în care s-au apropiat aspecte 
ale programului fiecăreia din colec
tivitățile respective. Forțele „Unității 
populare" vor constitui un guvern în 
componența căruia vor fi incluși re
prezentanți ai mai multor partide.

Salvador Allende s-a referit și la 
clteva aspecte importante ale trans
formărilor ce se impun în domeniul

social. Prima urgență in acest dome
niu, a declarat el, este asigurarea 
locurilor de muncă necesare pentru 
cei 300 000 de șomeri din țară. Pre
ședintele ales a vorbit pe larg des
pre măsurile necesare pentru preîn- 
timpinarea și combaterea unor feno
mene sociale negative, generate, în 
primul rînd, de condițiile de viață 
nesatisfăcătoare ale unor categorii 
sociale.

Turul de orizont asupra perspecti
velor politicii chiliene a inclus și re
feriri la orientările viitoarei admi
nistrații în domeniul relațiilor inter
naționale. Chile va menține relații 
cordiale cu toate țările lumii, a de
clarat AUende. „Baza politicii externe 
a guvernului vor fi principiile auto
determinării și nonintervenției".

★
Guvernul chilian a anunțat că re

prezentanți din aproximativ 60 de 
țări ale lumii urmează să sosească 
la Santiago de Chile pentru a asista 
în ziua de 3 noiembrie la instala
rea noului președinte, Salvador Al
lende. Printre delegațiile anunțate 
se numără cea a Uniunii Sovietice 
condusă de Gheorghi Dzoțenidze, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem, precum și reprezen
tanți ai S.U.A., Italiei, Suediei, Bel
giei, Spaniei, Danemarcei, Perului.

Ministerul de Externe chilian a 
declarat că o serie de țări, care nu 
au relații diplomatice cu Chile, vor 
trimite „misiuni neoficiale".

★
PEKIN 30 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, la 
invitația Centralei unice a muncito
rilor chilieni, o delegație a munci
torilor chinezi, condusă de Ni Cih-fu, 
membru conducător al Conferinței 
reprezentanților muncitorilor revolu
ționari din Pekin, și Uan Siu-cen, 
membru conducător al Conferinței 
reprezentanților muncitorilor revolu
ționari din Șanhai, a părăsit Peki
nul, plecînd spre Chile, pentru a par
ticipa la învestitura noului președin
te, S. Allende.

Puternica demonstrație care a avut loc zilele trecute in piața Trafalgar din 
Londra contra intenției guvernului Heath de a relua vînzările de arme către re
gimul rasist din Africa de Sud a fost una din cele mai importante acțiuni de 
acest fel întreprinse in ultimii ani în Marea Britanie. Circa 10 00(1 de per
soane au răspuns chemării „Mișcării împotriva apartheidului", exprimindu-și 
hotărîrea de a determina guvernul să-și schimbe atitudinea privind livrarea 
de arme regimului de Ia Pretoria. Poliția a intervenit, incercînd să-i împrăștie 
pe demonstranți. In fotografie : ciocniri între poliție și grupurile de ma

nifestanți

ALEGERI 
ÎN TANZANIA

DAR ES SALAAM 30 (Agerpres) — 
In Tanzania au început vineri alegeri 
prezidențiale, parlamentare și pentru 
consiliile regionale. Pentru funcția de 
președinte al țării candidează actualul 
șef al statului tanzanian, Julius 
Nyerere. Noua confruntare electorală 
este a doua organizată în Tanzania 
de la cucerirea independentei, în a- 
nul 1961. Față de alegerile din anv.1 
1965, numărul alegătorilor este de 
data aceasta aproape dublu — circa 
5 milioane, ca urmare a unui amenda
ment constituțional în virtutea căru
ia limita minimă a vîrstei cetățenilor 
cu drept de vot a fost stabilită la 
18 ani.

Alegerile au fost precedate de o 
intensă campanie electorală in cadrul 
căreia membri al Uniunii Naționale 
Africane din Tanzania — partid de 
guvernămînt — ai Adunării Naționa
le și ai guvernului au expus princi
piile politicii interne și externe a 
statului.

Din nou incidente
in Irlanda de Nord

BELFAST 30 (Agerpres). — Capi
tala Irlandei de Nord, Belfast, a cu
noscut în noaptea de joi spre vineri 
noi momente de tensiune, care au an
trenat intervenția trupelor britanice. 
Ca de obicei, incidentele au izbucnit 
între grupuri de tineri manifestanți 
catolici și protestanți. Intervenția 
trupelor britanice a imprimat ciocni
rilor o violență deosebită, incidentele 
soldîndu-se cu rănirea a șapte per
soane. Pentru a-i împrăștia pe ma
nifestanți armata a folosit gaze vo
mitive și furtunuri de apă.

Joi seara, tot la Belfast s-a produs 
și un atentat asupra localului com
paniei de transporturi aeriene din 
Republica Irlanda. ..Aer Lingus". în
cărcătura explozivă a provocat, răni
rea a patru persoane.

Agenția Associated Press consideră 
că evenimentele din noaptea de joi 
spre vineri au fost cele mai grave 
înregistrate în cursul ultimelor săp- 
tămini Ia Belfast.

agențiile de presă transmit:
Ministrul român al a- 

griculturii și silviculturii, 
Angelo Miculescu, care se află in I- 
ran, a vizitat complexul agricol-in- 
dustrial din apropiere de Rasht, Im
portantă unitate economică a planu
lui iranian de dezvoltare economică, 
construită în cooperare cu tara noas
tră.

Președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovel, aflat tn- 
tr-o vizită tn Polonia, a fost 
primit vineri de Ștefan Olszowskx, 
secretar al C.C. al P.M.U.P. La in- 
tîlnire au participat, de asemenea, 
Lucjan Motyka, ministrul culturii și 
artelor al R.P. Polone, și Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României la 
Varșovia.

Șeful delegației române 
Ia sesiunea Conferinței ge
nerale UNESCO, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a oferit joi seara o 
recepție în cinstea delegațiilor partici
pante la lucrările sesiunii. Au fast 
prezenți președintele Consiliului 
Executiv. Gian Franco Pompei, mem
bri ai Consiliului Executiv, șefi ai 
delegațiilor permanente reprezentate 
la UNESCO și alte personalități.

Fostul prim-ministru al 
Franței, Couve de Murville, 
s-a înapoiat vineri la Paris după o 
vizită de trei săptămîni în R.P. Chi
neză. El a conferit la Pekin cu preșe
dintele Mao Tzedun și alte persona
lități chineze.

„Cosmos-375" și „Cos- 
mOS-376”' Un*unea Sovie
tică au fost lansați vineri sateliții 
artificiali ai Pămîntului „Cosmos-375" 
și „Cosmos-376". La bordul sateliților 
se află aparate destinate continuării 
explorării spațiului cosmic, potrivit 
programului anunțat.

La Hanoi a fost semnat 
un acord cu privire la ajutorul 
economic pe care guvernul R.P. Al
bania îl va acorda R. D. Vietnam în 
1971, anunță agenția A.T.A. Acordul 
a fost semnat de Jorgji Shuli, am
basadorul R. P. Albania în R. D. 
Vietnam, șeful delegației economice 
guvernamentale albaneze, și Tran 
Huu Duc, ministru la Președinția 
Consiliului de Miniștri, șeful dele
gației economice și guvernamentale 
a R. D. Vietnam. Agenția citată a- 
nunță, de asemenea, că Torgji Shuli 
și Nguyen Chanh, adjunct al minis
trului comerțului exterior al R. D. 
Vietnam, au semnat acordul cu pri
vire la schimburile de mărfuri și 
plăți între cele două țări pe anul 
1971.

Criza de cabinet din Ar
gentina a luat sfîrșit prin 
numirea comandantului forțelor ae
riene, Arturo Cordon, în funcția de 
ministru de interne.

Lucrările celei de-a 8-a 
adunări a Federației Mon
diale a Tineretului Demo- 
țjffjț care se desfășoară la Buda
pesta, au continuat vineri în cadrul 
comisiilor. Au fost dezbătute proble
me privind solidaritatea cu lupta po
poarelor indochineze împotriva agre
siunii, posibilitățile de realizare a 
colaborării și securității europene, 
metodele de luptă împotriva colonia
lismului și neocolonialismului etc.

Societatea sovietică de 
aviație civilă „Aeroflot" ia 
măsuri serioase pentru preîntîmpi-

narea pătrunderii de infractori in 
avioane, anunță agenția TASS, refe
rindu-se la o declarație a lui Ale- 
xandr Besedin, șeful serviciului re
lații externe al „Aeroflot". Această 
măsură este determinată, potrivit a- 
genției citate, de cazurile de piraterie 
pe liniile aeriene ale diferitelor țări, 
printre care și deturnarea avionului 
sovietic „An-24“ în Turcia.

Guvernul statului indian 
Keiala a ^otărît să confiște și să 
împartă țăranilor fără pămînt latifun
diile aparținînd fastului maharajah și 
altor mari moșieri din acest stat, a- 
nunță agenția „Trust Press Of In
dia".

Cosmonauții sovieticiAn* 
drian Nikolaev și Vitali Sevastianov 
și-au încheiat vizita în Statele Unite. 
Timp de zece zile, ei au fost oaspeții 
unor mari orașe americane și au vi. 
zitat Centrul spațial de la Houston.

Dispariția a două colete 
conținînd mostre de sol se
lenar atluse de „Apollo 12“ a fost 
anunțată de Administrația națională a 
S.U.A. pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic — 
N.A.S.A. Coletele s-au pierdut în vre
me ce erau transportate prin poștă 
spre laboratorul geologic din Nev 
York și Ambasada americană din A- 
rabia Saudită.

NOTE

De ce a fost desființată 
jandarmeria papală

Statul cu cea mai 
numeroasă armată din 
lume raportată la nu
mărul de locuitori — 
750 de soldați față de 
cei o mie de locuitori 
— a hotărit să renun
țe la 92 la sută din e- 
fectivul lui militar. 
Trei din cele patru 
gărzi tradiționale ale 
Vaticanului. „Garda 
nobililor", „Garda pa
latină" și „Jandarme
ria papală", își vor în
ceta definitiv serviciul. 
Singura neafectată de 
această... demobilizare 
rămîne „Garda elve
țiană", ai cărei membri 
sînt recrutați, conform 
tradiției, din „Tara 
Cantoanelor".

Dacă desființarea 
„Gărzii nobililor" și a 
„Gărzii palatine", a că
ror sarcină se rezuma 
în general la aceea de 
decor tradițional, nu 
era neașteptată, sur
prinzătoare la prima

împotriva contrabandei

vedere este concedie
rea jandarmeriei, care 
în Vatican îndeplinea 
obligații polițienești. 
Nu este însă mai pu
țin adevărat că din 
totalul efectivului găr
zilor papale, jandarmii 
au fost aceia care au 
atras în ultimul timp, 
prin acțiunile lor re
vendicative, cel mai 
mult atenția opiniei 
publice. Recrutați de 
regulă din rîndul ca
rabinierilor italieni, 
erau angajați în servi
ciul Vaticanului cu 
statut de funcționari. 
La mijlocul lunii au
gust a.c., ei au decla
rat o grevă de cîteva 
ore, solicitînd mărirea 
salariilor. Greviștii in
tenționau și organiza
rea unui marș de pro
test spre reședința pa
pală de vară de la 
Castelgandolfo — și 
numai amenințarea au
torităților papale că

vor apela la ajutorul 
forțelor polițienești 
italiene împotriva de
monstranților i-a de
terminat să renunțe in 
ultima clipă. A fost 
primul incident cu im
plicații sociale din is
toria statului papal. La 
anunțarea deciziei pri
vind desființarea celor 
trei gărzi, purtătorul 
de cuvînt al Vaticanu
lui s-a grăbit să asi
gure reprezentanții 
presei că intre conce
dierea jandarmeriei si 
neînțelegerile anteri
oare cu autoritățile 
Vaticanului nu ar exis
ta nici un fel de le
gătură. însă, după cum 
remarcă cotidianul 
vest-german „Die 
Welt", această asigura
re dată de cancelaria 
papală „nu are darul 
să convingă".

S. A.

cu obiecte de
„Cea mai mare par

te din comoara boga
tului rege Cresus al 
Lidiei a ajuns, pe cale 
ilegală, la Muzeul 
Metropolitan". relata 
ziarul „The Globe" din 
Boston. Păgubașul este 
Turcia, care nu s-a re
semnat însă cu aceas
tă situație. Guvernul 
turc a inițiat o campa
nie susținută pentru 
recuperarea obiectelor 
de artă și a bijuterii
lor răpite. Pe de o 
parte, a întocmit o 
listă în care au fost 
înregistrate aproape 
1 000 de obiecte dispă
rute în ultimii 10—15 
ani și a trimis această 
listă mai multor muzee 
cunoscute. Pe de altă

parte, a luat 
cu Mexicul și 
mala, păgubite și 
de pe 
bandei cu obiecte de 
artă antică, în vederea 
unor acțiuni comune 
la UNESCO. Scopul 
principal al acestor 
acțiuni îl constituie a- 
doptarea unei conven
ții prin care să se ia 
măsuri drastice împo
triva traficului cu o- 
biecte de artă, muzeele 
care dețin astfel de o- 
biecte fiind obligate să 
te restituie păgubași
lor.

Muzeele din unele 
țări occidentale au a- 
nunțat însă de pe a- 
cum că nu se vor con
forma prevederilor u-

legătura 
Guate- 

ele 
urma contra-
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artă
nei astfel de convenții. 
Replicînd, guvernul 
turc a declarat că. în 
cazul în care muzeele 
în cauză nu vor resti
tui obiectele de artă 
antică răpite, se va 
interzice activitatea 
arheologilor străini în 
Turcia, care numai în 
anul acesta au efec
tuat săpături în 34 de 
localități. Ca urmare a 
atitudinii energice a 
guvernului turc, unele 
muzee 
restituie 
ținute 
bandă 
Lupta pentru recupe
rarea obiectelor de 
artă antică răpite con
tinuă.

au început să 
obiectele ob- 

prin 
din

contra- 
Turcia.

T. P,
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