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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul aniversării 

a 50 de ani de la greva generală 
a muncitorilor din România

Marți dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în R.S.F. Iugoslavia, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu? se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, care va face o vizită de 
prietenie în această țară, la invi
tația tovarășului Iosip Broz Ti to, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu au plecat tova
rășii : Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ma
xim Berghianu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile' Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț. Ion Stănescu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești.

Au fost de față Bojidar Bucu- 
mirici, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei 
iugoslave.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ 
IN ORAȘUL KRANJ

KRANJ 3. —• Trimișii speciali 
transmit: Marele centru industrial 
și cultural al Sloveniei, Kranj, îm
podobit sărbătorește, a făcut o en
tuziastă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, care a sosit marți într-o 
vizită de prietenie în Iugoslavia.

La ora 11,30, ora locală, avionul 
prezidențial în care se afla tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, avion ce a fost escortat 
de la trecerea frontierei de reac
toare ale aviației militare iugo
slave, a aterizat pe aeroportul 
Brniki, situat la circa 6 km de fru
mosul oraș sloven Kranj, de la 
poalele munților cu creste înzăpe
zite Karavanko și Alpii Kamnici.

împreună cu conducătorul par
tidului și statului nostru au sosit

L
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Jovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu câldurâ și dragoste pe pâmîntul Iugoslaviei prietene

La sosire, pe aeroportul Brniki

tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al. Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă . de colaborare economică 
româno-iugoslavă, Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Deasupra clădirii aeroportului 
fluturau steaguri iugoslave și 
românești.

în întîmpinare a venit Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii. Comuniștilor

au Început convorbirile

Intre președintele nicolae ceaușescu

Șl PREȘEDINTELE IOSIP BROZ TITO
în cursul după-amiezii de marți, 

la palatul rezidențial de la Brdo 
kod Kranj, au început convorbirile 
oficiale între Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, și Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 

Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

în cadrul convorbirilor s-a făcut 
o largă trecere în revistă a rapor
turilor de prietenie și colaborare 
în continuă dezvoltare dintre cele

Dineu
în cinstea

președintelui
Nicolae Ceausescu
Marți seara, președintele Iosip 

Broz Tito a oferit, în saloanele 
palatului rezidențial de la Brdo 
kod Kranj, un dineu oficial 
în cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat, din partea româ
nă, Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, 
Vasile Vlad, Nicolae Ecobescu, 
Vasile Șandru, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, și alte persoane ofi
ciale române.

Din partea iugoslavă au fost 
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TOASTURILE ROSTITE LA DINEU

două țări, s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la problemele 
actuale ale vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, de înțelegere reciprocă.

oficial

prezenți Stane Dolanț, Dușan Gli- 
gorievici, Sergei Kraiger, Franț 
Popit, Stane Kavcici, Iakșa Pe- 
trici, Iso Njegovan, ambasadorul 
Iugoslaviei la București, și alte 
persoane oficiale iugoslave.

Atmosfera ce a domnit în 
timpul dineului s-a caracterizat 
prin cordialitate, căldură, priete
nie.

Președintele Iosip Broz Tito și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Marți după-amiază, la Ateneul 
Român a avut loC adunarea festi
vă, organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., cu prile
jul aniversării a 50 de ani de la 
greva generală a muncitorilor din 
România.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Florian Dănălache, Ja
nos Fazekas, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești — Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu, Anton Breitenhofer, 
acad. P. Constantinescu-Iași, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, partici
pant la greva generală din 1920 
— Marin Popa, State Ciuhurezu și 
Ion Felea, Valter Iosif, secretar al 
C.C. al U.T.C., Alexandrina Amza, 
muncitoare la Atelierele centrale 
I.T.B., Constantin Enache, munci
tor la uzinele „Electromagnetica".

în sală se aflau tovarășii Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Iosif Banc, Miron Constan
tinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui, conducători ai organizațiilor de 
masă și instituțiilor centrale, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
participanți la greva generală din 
1920, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, generali și o- 
fițerl, cadre didactice, reprezen

FUNDAMENTAREA 
FIECĂREI INVESTIȚII- 

o mare răspundere 
a cadrelor din economie
Dinamismul șl progresul continuu 

al întregii economii naționale, crea
rea unei structuri moderne, eficiente 
a producției materiale depind în mă
sură considerabilă de înfăptuirea sis
tematică a unui amplu program de 
investiții. Dimensiunile mereu cres- 
cinde ale programului de investiții 
și importanța pe care o are pentru 
creșterea potențialului economic al 
țării impun, ca o condiție esențială 
pentru înfăptuirea lui, accelerarea 
ritmului de transformare a investiți
ilor în fonduri fixe și creșterea sub
stanțială a eficienței lor economice.

Fără a subaprecia cu nimic cerința 
de a cîștiga timp in realizarea in
vestițiilor — care, în cazul țării 
noastre, se pune cu atît mai acut în- 
trucit avem de înlăturat decalajul în 
nivelul de dezvoltare față de alte 
state — se poate spune că, astăzi, 
problema capitală in activitatea de 
investiții o constituie realizarea de 
obiective și capacități cu un înalt ni
vel de eficiență economică. înfăptui
rea acestui deziderat implică, după 
cum este bine cunoscut, colaborarea 
permanentă, gravată pe înaltul spirit 
de răspundere al tuturor factorilor 
care, într-un fel sau altul, sînt an
gajați în procesul de realizare a in
vestițiilor : beneficiari, proiectanți, 
constructori, furnizori de utilaje, or
gane de planificare și avizare. Acest 
raționament esențial îl au în vedere 
măsurile luate in ultimul timp în do
meniul investițiilor, măsuri reflec
tate în reglementări cum sînt legea 
privind organizarea, planificarea și 
executarea investițiilor, legea con
tractelor economice și în alte acte 
normative recent elaborate. Indife
rent de accentul pe care îl pune una 
sau alta din noile reglementări, fie
care vizează stăruitor necesitatea pre
gătirii temeinice și din timp a obiec
tivelor de investiții — ceea ce pre
supune, înainte de toate, o funda
mentare aprofundată a oportunității 
și eficienței lor economice.

După cum se știe, în procesul com
plex al realizării investițiilor, punc
tul de pornire il constituie activita
tea de concepere și proiectare a fie
cărui obiectiv. In această etapă se 
clarifică și se rezolvă proble- 
mela tehnice șl economice, se 

tanți ai oamenilor muncii din în
treprinderi bucureștene.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei, care a arătat, între altele, că 
evocarea grevei generale proiec
tează o puternică lumină asupra 
evenimentelor de mare efervescen
ță social-politică și ideologică ce au 
precedat crearea partidului al că
rui glorios semicentenar va fi în 
curînd sărbătorit. Aniversarea gre
vei generale a muncitorilor din 
România din anul 1920 — a subli
niat vorbitorul — este totodată un 
prilej de cinstire a glorioaselor tra
diții ale mișcării noastre muncito
rești, a drumului eroic străbătut în 
înfăptuirea intereselor vitale ale 
poporului român, a năzuințelor 
sale cele mal înalte.

Despre cea de-a 50-a aniversare 
a grevei generale din 1920 a vorbit 
tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale. (Cuvîntarea se publică 
in pag. a Il-a).

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu puternice a- 
plauze.

După adunarea festivă, conducă
tori ai partidului și statului nostru 
s-au întreținut cu participanți la 
greva generală a muncitorilor din 
1920.

(Agerpres)

studiază, se aleg șl ee fun
damentează soluțiile, se determină 
rezultatele și duratele de timp în 
care acestea vor fi obținute, se sta
bilesc corelațiile necesare în vede
rea realizării în termene cît mal 
scurte a obiectivelor de investiții 
Prima sarcină în acest sens revine 
desigur, beneficiarului, care trebui' 
să fie călăuzit, în dimensionarea ca
pacităților de producție, de ideea ale
gerii capacității optime. Fără îndo
ială, munca ulterioară de fundamen
tare a investiției se desfășoară p< 
parcursul proiectării, cind se exami
nează și se pun în balanță variante 
rezultate și cerințe. De aceea, răs
punderea pentru modul în care sin 
judecate și fundamentate investițiile 
pentru lipsurile și ușurințele în a- 
ceastă privință, care nu o dată pin 
acum au generat grave consecinț 
in economie, uneori de nerecuperat 
revine, deopotrivă, beneficiarilor ,< 
proiecianților. Noua lege a investiți 
ilor statuează din acest punct de ve
dere răspunderi precise atît în sar 
cina beneficiarului, cit și a proiec 
tantului, precizînd expres că nici i 
investiție nu poate fi Introdusă i 
plan fără o temeinică fundamentar 
prealabilă a necesității și eficienți 
economice.

După șase luni de la aplicarea no.1 
legi a investițiilor, se remarcă 
schimbare simțitoare a opticii la ma 
joritatea celor direct vizați de pre 
vederile acesteia. Documentațiile ela 
borate în acest interval de timp s 
disting, în marea lor majoritat< 
printr-o analiză și fundamentare te 
meinică a indicatorilor tehnico-ecc 
nomici, ceea ce oferă garanții real 
că se va obține eficiența scontat! 
Remarcabil este faptul că la funda 
mentarea obiectivelor se ține seam 
de evoluția tehnicii și științei, d 
modificările previzibile ce pot sui 
veni în aceste domenii, cît șl I 
structura consumului și a comerțul! 
exterior. Indiscutabil, un asemene

Ion RAȚOI
vicepreședinte al Băncii de Investi]
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

A 50 DE ANI DE 1-A GREVA GENERALĂ A MUNCITORILOR DIN ROMÂNIA

Cuvîntarea tovarășul ui Ștefan l! oitec
Aniversăm 50 de ani de la greva 

generală din octombrie 1920 —
a spus vorbitorul — una din cele 
mai glorioase pagini din istoria 
luptelor revoluționare ale proletaria
tului din România împotriva re
gimului burghezo-moșieresc, pentru 
o viață mai bună, pentru libertăți 
democratice și progres social. Greva 
generală de acum cinci decenii re
prezintă punctul culminant al luptelor 
sociale care au cuprins țara noas
tră in perioada următoare primului 
război mondial, cea dinții acțiune de 
mare amploare a clasei muncitoare 
desfășurată pe cuprinsul întregii țări. 
Clasa muncitoare s-a afirmat și cu 
acest prilej drept forța socială cea 
mai înaintată a societății, a demon
strat hotărîrea ei de a impune rezol
varea, în interesul tuturor celor ce 
muncesc, a problemelor fundamenta
le ale societății românești, capacita
tea sa de a conduce destinele poporu
lui, afirmîndu-se ca o prezență ac
tivă in marele front al forțelor revo
luționare, anticapitaliste pe plan in
ternațional.

Această mare bătălie de clasă, care 
a zguduit puternic orînduirea bur- 
ghezo-moșierească, a fost expresia 
maturizării politice a clasei noastre 
muncitoare, contribuind totodată la 
îmbogățirea considerabilă a experien
ței sale de luptă. Prin învățăminte
le pe care le-a prilejuit, greva gene
rală a accelerat procesul de clarifi
care ideologică și politică din mișca
rea muncitorească, proces a cărui în
cununare a constituit-o crearea Par
tidului Comunist Român.

Evocarea grevei generale din 1920 
se înscrie în largile acțiuni cu carac
ter politic și ideologic care au loc in 
întîmpinarea gloriosului jubileu al 
semicentenarului Partidului Comunist 
Român. Anivensînd acest moment 
important din istoria mișcării noas
tre muncitorești, ca și alte evenimen
te din hronicul luptelor de eliberare 
socială și națională purtate de oame
nii muncii, partidul nostru comunist 
cinstește marile tradiții revoluționare 
ale poporului, minunatele fapte isto
rice ale forțelor sociale înaintate care 
au luptat, fără preget, pentru propă
șirea patriei, pentru cauza socialis
mului și comunismului.

Afirmîndu-se în arena Istoriei Încă 
la mijlocul veacului trecut, într-o pe
rioadă de profunde frămîntări so
ciale, clasa noastră muncitoare este 
continuatoarea luptelor duse de po
porul român, de-a lungul milenarei 
sale existențe, împotriva împilării și 
a dominației străine, pentru liberta
te și dreptate socială, pentru unitate 
de stat și cucerirea neatîrnăril pa
triei, pentru asigurarea dezvoltării 
neîntrerupte a societății pe aceste 
meleaguri. Bogată în acțiuni mărețe 
și evenimente politice de largă re
zonanță internă și internațională, is
toria mișcării muncitorești eviden
țiază rolul clasei muncitoare de vi
guroasă forță motrice a progresului 
României, atașamentul său nemărgi-' 
nit față de ideile socialismului, față 
de cauza independenței și suverani
tății patriei. Proletariatul român s-a 
ridicat cu neînfricare împotriva ex
ploatării și asupririi burghezo-mo
șierești, pentru obținerea unor con
diții mai bune de viață, a unor drep
turi și libertăți pe măsura locului pe 
care îl ocupă în producția materială, 
fiind exponentul fidel al intereselor 
vitale ale celor mai largi pături so- 
dale. Impunătoarea grevă generală a 
muncitorilor tipografi și ceferiști din 
București din anul 1888. marile greve 
ile muncitorilor din industria mi- 
îieră de la sfîrșltul secolului al 
fi X-lea, greva generală pe întreaga 
Transilvanie a feroviarilor din 1904. 
’revele generale ale muncitorilor din 
București, Brăila, Ploiești din anii 
907—1912, luptele eroice ale mase- 
or exploatate din Galați din iunie 
91B — ca să amintim doar pe cele 
nai semnificative — sînt tot atî- 
ea mărturii ale capacității de 
uptă, ale patriotismului și interna- 
ionalismului clasei muncitoare din 
tomânla. în aceste aspre încleștări 
ie clasă cu forțele capitalului s-a 
ălit proletariatul român, au crescut 
•otențialul și experiența sa revolu- 
ionară, gradul de organizare a rîn- 
urilor sale, conștiința sa politică 
i maturitatea sa ideologică.

Avîntul revoluționar care a cuprins 
ara in perioada 1918—1920, treaptă 
nai înaltă a luptei de clasă, a fost 
enerat de situația social-economică 
i politică creată în România la sfir- 
itul primului război mondial.
Manifestare puternică a oontradic- 

ilor lnterimperiallste, războiul pro- 
ocase în țara noastră uriașe dis- 
rugeri materiale și enorme pierderi 
e vieți omenești. Grelele consecințe 
le războiului erau agravate de re- 
resiunile și abuzurile săvîrșite de 
utoritățile și trupele Puterilor Cen- 
■ale, care ocupaseră timp de doi ani 
mare parte a teritoriului românesc; 

ifurile cotropitorilor, sistematic or- 
anizate, au secătuit literalmente 
ira. Toate acestea au avut ca ur
are dezorganizarea activității eco- 
otmice, fapt care s-a răsfrînt du- 
jros asupra condițiilor de trai ale 
amenilor muncii de la orașe și sate, 
anajul și specula, feluritele amenzi 
1 înrăutățit mult situația materială 
clasei muncitoare, au redus nivelul 
de trai. în același timp, lipsa de 

imînt și inventar agricol, ca și nl- 
■lul ridicat ai prețurilor pro- 
iselor industriale apăsau din 
eu asupra țărănimii muncitoare, 
msecințele acestor stări de lucruri, 
necontenită agravare, se repercu- 

u și asupra altor categorii ale 
•pulațiel — micii meseriași, cea mai 
are parte a intelectualității.
în aceste condiții se dezvoltă im- 
tuos lupta revoluționară, o dată cu 
tensificarea procesului de reorga- 
zare, politică și sindicală, a munci- 
?imii ; se întărește continuu aripa 

stingă din partidul socialist, de- 
■minînd o linie tot mai pronunțat 
tireformistă, revoluționară. Erau 
ntinuate, astfel, v'echile tradiții ale 
rtidului. care, încă înainte de 
îboi, se situase în rîndul partide- 
■ și grupărilor de stingă din Inter- 
ționala a Il-a, apoi al curentului 
nmerwaldian, îndreptat împotriva 
’-boiului imperialist.

O puternică influență asupra des
fășurării luptelor sociale din România 
au avut victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, crearea pri
mului stat socialist din lume. Ideile 
marelui Octombrie au răscolit pro
fund conștiința clasei muncitoare, a 
maselor populare, însuflețindu-le in 
lupta pentru realizarea năzuințelor 
de veacuri ale poporului român de 
eliberare națională și socială, de li
bertate și progres. După cum este 
știut, oamenii muncii din România 
au salutat, din primul moment, vic
toria epocală a proletariatului rus, 
s-au solidarizat activ cu Revoluția 
din Octombrie, au participat la apă
rarea cu arma în mină a tinerei Pu
teri Sovietice, făcînd dovada unui 
înalt și consecvent spirit internațio
nalist.

în împrejurările internaționale de
terminate de victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, de prăbuși
rea imperiului habsburgic și crește
rea frămintărilor sociale în întreaga 
lume, s-a putut Înfăptui, prin lupta 
maselor populare din România, idea
lul care a însuflețit de veacuri po
porul nostru — realizarea statului na
țional unitar. Unirea din 1918 a des
chis noi căi dezvoltării unitare a na
țiunii române, a creat condiții priel
nice propășirii soclal-eeonomioe a ță
rii, în folosul maselor largi ale popu
lației. Dar burghezia și moșierimea au 
folosit acest act pentru întărirea do
minației lor de dasă, intensifiând ex
ploatarea, măsurile represive împo
triva mișcării revoluționare a ma
selor muncitoare — forța hotărîtoare 
a realizării unității de stat și a pro
gresului României.

în perioada puternicelor mișcări 
sociale care au cuprins România, 
Bucureștii, avind o mare concentrare 
proletară, au devenit centrul de unde 
a pornit semnalul marilor acțiuni 
muncitorești. în ziua de 14 noiem
brie 1918 . apăruse pe străzile Capi
talei ziarul intitulat „Trăiască Socia
lismul !“. Era un strigăt de bucurie, 
țișnit din mijlocul poporului român, 
era un steag de luptă. A urmat apoi 
puternica demonstrație a muncitori
mii din Capitală din ziua de 13 de
cembrie 1918, reprimată sălbatic de 
guvernul liberal, demonstrație care 
s-a înscris în istoria patriei ca o 
eroică ridicare împotriva opresiunii 
capitaliste.

în pofida represiunii de la 13 de
cembrie 1918, muncitorimea participa 
activ la luptele revendicative, îngroșa 
baza de masă a partidului socialist și 
a sindicatelor, dădea forță și avînt ac
țiunii lor revoluționare. Un moment 
de o semnificație deosebită l-a con
stituit greva muncitorilor petroliști 
din Valea Prahovei din vara anului 
1919, care a generat o vastă solida
ritate de clasă în același timp, cre
dincios . vechilor sale tradiții 
internaționaliste, proletariatul din 
România a organizat puternica grevă 
din 21 iulie 1919 în semn de solida
ritate cu Rusia Sovietică și cu Re
publica Ungară a Sfaturilor.

Prin grevele și demonstrațiile de 
masă, prin alte forme de luptă, cla
sa muncitoare a reușit să impună 
satisfacerea unor însemnate reven
dicări social-politice. Toate acestea 
au întărit încrederea sa in propriile 
forțe, au exercitat o influență mobi
lizatoare asupra maselor neproletare, 
care desfășurau, de asemenea, ac
țiuni revoluționare împotriva ex
ploatării și a regimului reacționar 
burghezo-moșieresc. Puternice fră
mîntări au cuprins țărănimea, hotă- 
rită să impună Înfăptuirea reformei 
agrare. S-au extins mișcările cu ca
racter revoluționar In armată. Suc
cesele de răsunet înregistrate de 
mișcarea socialistă în campaniile e- 
lectorale din acești ani, cînd au fost 
aleși un număr însemnat de repre
zentanți ai acesteia în parlamentul 
țării, erau o expresie profund grăi
toare a stării de spirit clocotitoare 
de care erau animate muncitorimea, 
toate păturile sociale oropsite.

Clasele conducătoare, care-și ve
deau amenințate privilegiile, au ho- 
tărît să treacă la contraofensivă îm
potriva mișcării muncitorești. Adus 
la cirma țării la 13 martie 1920, gu
vernul de mină forte, prezidat de 
generalul Averescu, a trecut la mă
suri de stăvilire a mișcării muncito
rești, de interzicere a grevelor, întru
nirilor, desființarea consiliilor mun
citorești, reintroducerea gărzilor mi
litare in fabrici, reinstaurarea cen
zurii și înăsprirea stării de asediu.

Clasa muncitoare a răspuns mă
surilor reacționare ale guvernului 
printr-o nouă și viguroasă intensifi
care a luptelor. Mișcările gre
viste se desfășurau val după 
val, cuprinzînd toate regiunile 
țării și toate detașamentele impor
tante ale clasei muncitoare. începlnd 
din august 1920, în toate centrele 
muncitorești din țară au loc greve 
generale locale împotriva legii pen
tru reglementarea conflictelor de 
muncă, măsură draconică luată de 
clasele slăpinitoare pentru a stăvili 
mișcarea grevistă. Ideea organizării 
unei greve generale pe țară, ca o for
mă mai înaltă și mai eficientă de 
luptă, era tot mai mult îmbrățișată 
de întreaga muncitorime.

în fruntea celor care se pronunțau 
pentru greva generală și activau efec
tiv pentru pregătirea ei s-au aflat 
militanți și activiști ai organizațiilor 
socialiste și sindicale. între care 
Gheorghe Cristescu, Constantin Ivă- 
nuș, Alexandru Constantinescu, Mi
hail Gheorghiu-Bujor, Constantin 
Mănescu, Gheorghe Niculescu-Mizil, 
Al. Dobrogeanu-Gherea, Iancu Ol- 
teanu, Constantin Popovici, Hie Mos
covici, Pândele Becheanu, Elena Fi- 
lipovici, Gheorghe M. Vasilescu- 
Vasia, David Fabian, Alexandru Pâ- 
truțescu, Gheorghe Teodorescu, 
Theodor Iordăchescu, Dumitru Grofu, 
Leonte Filipescu, Gheorghe Stoica, 
Ion Cloțan. Lazăr Măglașu, Eugen 
Rozvani, Koloman Miiller. Carol 
Bartha, Petre Constantinescu-Iași, 
Zaharia Tănase, Ion Elena, Mihail 
Cruceanu, Iosif Ciser, dr. H. Aronea- 
nu, Iancu Iliescu. Tiron Albani, Vic
tor Brătfăleanu și mulți alții.

Programul de revendicări al grevei 
generale, adoptat la întrunirea din 

10—11 octombrie 1920 a Consiliului 
General al partidului socialist și a 
Comisiei generale a sindicatelor, cu
prindea : respectarea dreptului mun
citorilor la asociere ; recunoașterea 
delegaților și consiliilor muncitorești 
din toate întreprinderile ; retragerea 
armatei din fabrici și suspenda
rea legii pentru reglementa
rea conflictelor colective de muncă, 
desființarea stării de asediu și a cen
zurii — cerințe de interes major pen
tru clasa muncitoare și masele largi 
ale poporului. Conducerea mișcării 
socialiste și sindicale avertiza guver
nul că dacă nu vor fi satisfăcute re
vendicările cerute „muncitorimea din

în limpul adunârii festive din Capitala

tntreaga țară va fi chemată ea prin
tr-o grevă generală să obțină toate a- 
ceste drepturi și libertăți de care 
sint legate interesele ei cele mai vi
tale".

Programul de revendicări înaintat 
guvernului, hotărîrea de a declara 
greva generala au avut țin puternic 
ecou în toate straturile sociale. Per
sonalități de seamă ale vieții publice 
românești, printre care Nicolae Iorga, 
dr.' N. Lupu. Gala Galaction, prof, 
dr. C. I. Parhon, N. D. Cocea, Octav 
Băncilă și alții, au luat poziție față 
de atitudinea rigidă și vexatorie a 
guvernului Averescu. exprimindu-și 
simpatia și aprobarea față de dreptele 
cerințe ale muncitorimii. Intr-un ar
ticol intitulat semnificativ ..Cereri 
socialiste", Nicolae Iorga, la 19 oc
tombrie 1920, scria : „Cererile înseși 
necesită a fi cercetate. Șl, cercetin- 
du-le, ajungi la o încheiere care, fără 
a legaliza procedura sindicatelor, li 
dă acea sancțiune morală care nu de
pinde de consecințele unui act, ci de 
principiile lui. Intr-un cuvint, se cere 
d-lor Trancu, Averescu, Argetoianu 
și celorlalți să revină asupra unei 
politici de abuzuri, să intre ei in lege 
și pe lingă aceasta să realizeze măcar 
o parte din făgăduielile pe care de 
atitea ori înșiși domniile lor le-au 
făcut, știindu-le firești".

Ea 20 octombrie 1920, în urma refu
zului brutal, provocator, al guvernu
lui de a-i satisface revendicările, 
muncitorimea din întreaga țară de
clară greva generală. Ca o înflăcărată 
chemare la luptă au răsunat cuvin
tele manifestului Comitetului Execu
tiv al partidului socialist și al Co
misiei generale a sindicatelor : „De 
azi, toată muncitorimea, de la un ca
păt la altul al țării, a intrat in gre
vă... Muncitorimea din România a 
intrat azi in lupta cea mai mare pe 
care a dus-o vreodată. Din această 
luptă ea va ieși — ea va trebui să 
iasă victorioasă, pentru că dreptatea 
este de partea ei. Greva generală de 
azi este greva muncii împotriva pa
razitismului, este greva flăminzilor 
împotriva imbuibaților. este greva 
cinstei împotriva necinstei și a jafu
lui... Trăiască greva generală ! Tră
iască socialismul 1"

Ca un fluviu care-și adună apele 
din numeroasele pîraie ce țișnesc 
din adincuri, greva generală stringea 
la un loc acțiunile greviste din toată 
țara, constituind valul revoluționar 
de cea mai mare amplitudine. Peste 
400 000 de muncitori și alți salariați 
au lăsat lucrul, inrolindu-se in lupta 
grevistă. Nu a existat oraș, centru 
industrial in care oamenii muncii să 
nu se fi încadrat în această mare în
cleștare de dasă. Oprirea lucrului în 
toate ramurile principale ale indus
triei și transporturilor, în industria 
metalurgică, minieră, petrolieră, tex
tilă, alimentară, în transporturile fe
roviare, navigația maritimă și fluvia
lă, a paralizat întreaga activitate 
economică. Parcă viața încremenise. 
Se adevereau cele scrise atit de su
gestiv in ajunul grevei generale de 
ziarul democrat „Chemarea" : „Pen
tru intiia oară in vremurile acestea 
mari, revoluționare, țara va domni, 
sub domnia gravă și mută a grevei 
generale".

în fața întregii țări, forța proleta
riatului român a apărut in acele zile 
în toată masivitatea și măreția ei. în 
mod impresionant s-a manifestat, în 
timpul grevei, unitatea oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate. 
Xn teritoriile românești recent unite 
cu țara au făcut parte din comite
tele de grevă, alături de români, și 
maghiari, germani, sirbi, revendică
rile vizând, o dată cu îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai, asi
gurarea in fapt a deplinei egalități

în drepturi a tuturor cetățenilor ță
rii. fără deosebire de naționalitate. 

Incercind să oprească, prin forță, 
mișcarea revendicativă a muncito
rimii, guvernul reacționar al genera
lului Averescu a dezlănțuit cea mai 
cumplită teroare. Omul care a accep- 

• tat să săvârșească masacrarea a
11 000 de țărani in primăvara anului 
1907 instaura acum același regim de 
odioasă represiune împotriva clasei 
muncitoare, a purtătorilor săi de cu
vint. Este introdusă starea excepțio
nală pe tot cuprinsul țării. Coman
damentele iau măsuri samavolnice 
pentru mobilizarea salariaților din 
Întreprinderile statului și din unele

întreprinderi particulare. Sediile or
ganizațiilor muncitorești sint Închise 
și devastate, presa socialistă este 
suspendată ; întrunirile muncitorești 
sint Interzise. Militanți din conduce
rea partidului socialist, mii și mii de 
muncitori sint arestați și schingiuiți. 
în primele zile ale grevei a fost asa
sinat, în închisoarea din Bacău, doc
torul H. Aroneanu, vechi, și hotărlt 
militant al mișcării socialiste.

Timp de 8 zile, muncitorimea a o- 
pus o rezistență dîrză sălbaticei re
presiuni dezlănțuite împotriva ei. Sub 
presiunea maselor, guvernul a pro
mis eliberarea greviștilor arestați, 
autorizarea reapariției ziarului ofi
cial al partidului — „Socialismul" — 
redeschiderea sediilor organizațiilor 
muncitorești, constituirea unei comi
sii superioare de arbitraj care să so
luționeze revendicările muncitorești.

Trebuie, desigur, remarcat că în 
organizarea și conducerea grevei s-au 
manifestat unele slăbiciuni, ca rezul
tat al lipsei de omogenitate din con
ducerea partidului socialist, al exis
tenței unor concepții și practici re
formiste. Lozinca „în timpul grevei 
toată lumea stă acasă, nu se face 
nici o demonstrație" a dus, după 
cum se știe, la slăbirea rezistenței 
muncitorimii, a înlesnit pulverizarea 
forței acțiunii greviste. Conducerea 
partidului socialist și a sindicatelor, 
reflectînd orientarea elementelor 
oportuniste, a chemat muncitorimea 
să înceteze greva. Dar in multe lo
calități, aoolo unde in fruntea comi
tetelor de grevă se aflau elemente 
revoluționare, muncitorii au conti
nuat lupta pînă spre mijlocul lunii 
noiembrie, hotărîți să impună satis
facerea deplină a revendicărilor lor 
vitale.

Lupta justă a oamenilor muncii 
s-a bucurat de larga simpatie a opi
niei publice. O puternică mișcare de 
solidaritate cu cei arestați și întem
nițați, de protest împotriva samavol
niciilor guvernului s-a afirmat in 
întreaga țară, cuprinzînd, alături de 
muncitori, păturile nepraletare — 
intelectuali, meseriași, funcționari, 
în apărarea greviștilor, la nenumă
ratele procese care li s-au intentat, 
au acționat juriști de vază, ca Radu 
Rosetti, Dem. Dobrescu, Gr. Iunian, 
C. G. Costaforu, N. D. Cocea, Vasi- 
lescu-Nottara, C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, Laurențiu Oanea și alții. 
Ecoul solidarității cu greviștii a răz
bătut și în parlament, unde, pe 
lingă deputății socialiști, au expri
mat proteste o serie de personali
tăți politice burgheze cu vederi de
mocratice. Ca una dintre cele mai 
de seamă acțiuni din acea vreme ale 
proletariatului internațional, greva 
generală a determinat manifestări 
de solidaritate în numeroase țări ale 
lumii.

Deși nu a dus la satisfacerea tutu
ror revendicărilor muncitorimii, greva 
generală din octombrie 1920 a repre
zentat un moment hotărîtor spre o 
nouă ascensiune a mișcării muncito
rești, avînd profunde urmări în viața 
politică și socială a țării. Ea a consti
tuit o viguroasă și eroică bătălie de 
clasă a tuturor muncitorilor din Ro
mânia, din toate centrele și localită
țile ei industriale. Una dintre carac
teristicile cele mai importante ale 
grevei generale a fost împleti
rea organică a revendicărilor e- 
conomice cu cele politice. Clasa 
muncitoare, conștientă de rolul 
ei istoric, ș-a ridicat nu numai 
pentru cucerirea unor condiții mai 
bune de muncă și de viață, ci și 
pentru dobîndirea unor largi libertăți 
politice, acționînd, în numele întregu
lui popor, pentru înfrîngerea politicii 
cercurilor reacționare dominante și 
imprimarea unui curs democratic în 
dezvoltarea României.

Burghezia și moșierimea și-au dat 
seama că oprirea grevei generale nu 
însemna infringerea clasei munci

toare și, cu atit mai puțin, lichidarea 
mișcării revoluționare din România. 
Semnificative în acest sens sînt apre
cierile înveteratului reacționar Arge
toianu, pe atunci ministru de interne: 
„Lupta începuse, ea nu se sfîrșise 
prin infringerea grevei; acesta era a- 
devărul și zile din ce in ce mai grele 
ne așteptau. O știam cu toții la In
terne. Conducătorii comuniști expli
cau insuccesul lor prin experiența 
începuturilor și nu se gindeau o clipă 
să se dea bătuți". ■

însemnătatea luptelor greviste din 
octombrie 1920 a depășit cu mult, ca
drul momentului respectiv, urmările 
lor răsfrîngindu-se pozitiv asupra în

tregii dezvoltări a mișcării muncito
rești din România.

Pe baza experienței grevei gene
rale, procesul de clarificare politicQ- 
ideologică din rindurile mișcării 
muncitorești s-a intensificat. Clasa 
muncitoare a înțeles că vechiul par
tid socialist, tactica preconizată de 
el și modul său de organizare nu 
mai corespundeau cerințelor noii 
etape, că pentru a putea acționa cu 
succes împotriva claselor exploata
toare se impunea ca acest partid să 
fie profund înnoit, transformat in 
partid comunist. Preluînd și dezvol- 
tînd tot ce era pozitiv în experiența 
și tradițiile de luptă ale partidului 
socialist, noul partid trebuia să-și 
așeze întreaga activitate pe temelia 
de granit a învățăturii marx,ist-le- 
ninlste, să adopte o politică consec
vent revoluționară, să se organizeze 
In așa fel încit să poată acționa ca 
detașament de avangardă al clasei 
muncitoare, capabil să o conducă în 
lupta pentru emanciparea ei și a în
tregului popor. Exprimind frămîn- 
tările din acel timp, din rindurile 
clasei muncitoare, ziarul „Socialis
mul", în _ articolul „Strîngeți rîndu- 
rile", scria : „Teoria marxistă care 
ne călăuzește ne impune să cunoaș
tem, in rîndul dinții, împrejurările 
In care trăim, mediul țării noastre, 
solul in care trebuie să săpăm și 
fiecare să așezăm temelia organiza
țiilor noastre. Să reclădim casa noas
tră pe o temelie de piatră masivă, 
ca nici furtunile să nu o clatine, nici 
șuvoaiele să nu o miște, nici cutre
murele să nu o zdruncine".

Cristalizarea acestor concluzii In 
conștiința militanților socialiști, a 
muncitorilor înaintați a constituit 
rezultatul cel mai prețios al grevei 
generale și tocmai prin aceasta ma
rea bătălie proletară din octombrie 
1920 s-a înscris la loc de cinste in 
istoria clasei noastre muncitoare, a 
întregului popor român. învățămin
tele grevei aveau să se materializeze 
In hotăririle istoricului Congres din 
mai 1921, care a hotărit transformarea 
partidului socialist în partid comu
nist. pe temeliile ideologice ale mar- 
xism-leninismului.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „crearea partidu
lui comunist — detașamentul de a- 
vangardă al clasei muncitoare — pe 
baza ideologiei marxist-Ieniniste, a 
constituit lin moment de cea mai 
mare importanță în istoria proletaria
tului din România. Prin aceasta lupta 
revoluționară se ridică pe o treaptă 
superioară, se.dă un puternic avînt 
procesului de clarificare Ideologică, 
politică a mișcării muncitorești, dez
voltării conștiinței de clasă a prole
tariatului și celorlalte mase munci
toare ale poporului. Continuind lupta 
de veacuri pentru eliberarea socială 
și națională, cele mai bune tradiții 
ale mișcării muncitorești și socia
liste din România, partidul comunist 
este în noile condiții istorice expo
nentul fidel al intereselor clasei mun
citoare, ale întregului popor. Incepind 
din acest moment, clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului comunist, 
a fost prezentă și și-a spus cuvintul 
în toate evenimentele mai impor
tante ale țării, s-a situat în fruntea 
luptei pentru progres social".

Vorbitorul a arătat în continuare că 
cele cinci decenii care au trecut de 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân confirmă că partidul a răspuns 
intru totul nădejdilor pe care și le-au 
pus in el militanții revoluționari, oa
menii muncii din patria noastră. Or
ganized lupta împotriva claselor ex
ploatatoare, pentru deplina eliberare 
națională și socială, partidul co
munist a înscris în istoria pa
triei nenumărate pagini de eroism 
și abnegație revoluționară. Sub con
ducerea sa, poporul muncitor a stră
bătut un drum lung de lupte și vic
torii, a înlăturat dominația claselor 
exploatatoare și a imperialismului 

străin, devenind pentru prima oară 
deplin etăpîn pe propria-i soartă. Sub 
aceeași conducere Încercată, poporul 
român a pășit în cea mai luminoasă 
epocă din istoria sa — epoca socia
lismului, în care au devenit realitate 
idealurile a nenumărate generații de 
militanți revoluționari. Imensă este 
bucuria celor care au trăit, cu cinci 
decenii în urmă, zilele marii încleș
tări de dasă din octombrie 1920 și 
cărora le-a fost dat să trăiască zilele 
de azi ale definitivei biruințe a noii 
orînduiri.

Un factor hotărâtor al victoriei re
voluției și construcției socialiste în 
România l-a constituit realizarea uni
tății politice și organizatorice a cla
sei muncitoare, prin unificarea în 
anul 1948 a celor două partide mun
citorești — partidul comunist și par
tidul social-democrat — într-un sin
gur partid marxist-leninist, România 
fiind printre primele țări în care s-a 
realizat această unitate. După cum 
este cunoscut, unificarea a fast re
zultatul unui Îndelungat și laborios 
proces — început incă înainte de eli
berarea țării și continuat în focul revo
luției populare — de adîncire a co
laborării între partidele comunist și 
social-democrat, de apropiere tovără
șească între militanții și membrii lor, 
de clarificare politico-ideologică, de 
însușire a ideologiei revoluționare, 
marxist-Ieniniste. Crearea partidului 
unic al clasei muncitoare, punînd ca
păt sciziunii de peste 20 de ani din 
mișcarea muncitorească, a sporit con
siderabil capacitatea de luptă a a- 
casteia, a asigurat dasei mundtoare, 
întregului popor, forța politică sub a 
cărei conducere s-a înfăptuit mă
reața operă de edificare a orînduirii 
noi, socialiste, pe pămîntul Româ
niei.

Intr-un răstimp istoric scurt, țara 
noastră a cunoscut profunde prefa
ceri înnoitoare. Industrializarea so
cialistă, înfăptuită cu perseverență 
în acești ani, a determinat schimba
rea structurii economiei naționale. 
Industria a devenit ramura domi
nantă a producției materiale, princi
pala sursă a venitului național, te
melia trainică a independenței și 
suveranității de stat. Un proces de 
continuă modernizare și intensificare 
cunoaște agricultura socialistă, sec
tor important al economiei noastre. 
Ca rezultat al dezvoltării generale a 
forțelor de producție, a crescut an de 
an venitul național, iar pe această 
bază s^au înfăptuit sistematic mă
suri pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului — obiectiv suprem 
al politicii partidului și statului. 
Viața spirituală a națiunii noastre 
socialiste devine tot mai bogată, ca 
urmare a progresului invățămintului, 
științei, artei și culturii.

Mersul înainte al societății țste 
puternic stimulat de ansamblul de 
măsuri inițiate de partid pentru per
fecționarea conducerii și organizării 
economiei, întregii activități sociale 
și de stat. Este o constantă a poli
ticii partidului nostru adincirea 
neîntreruptă a democrației socialiste, 
crearea celor mai favorabile condiții 
pentru participarea maselor la con
ducerea țării, pentru afirmarea ple
nară a personalității umane, activi
tatea neabătută pentru Înfăptuirea 
principiilor de dreptate și echitate 
socială.

Dacă în urmă cu 50 de ani clasa 
muncitoare din România desfășura 
dîrze bătălii sociale pentru o viață 
mai bună și libertăți democratice, 
astăzi ea se afirmă ca forță socială 
conducătoare in stat, ca principal 
factor al construcției socialiste, al 
înfloririi multilaterale a patriei. 
Țărănimea, care cu decenii în urmă 
se zbatea în nevoi și sărăcie, este 
astăzi stăpînă pe pămîntul pe care-1 
muncește cu hărnicie, participă ac
tiv, alături de clasa muncitoare, la 
conducerea statului. Făurită în focul 
luptei pentru instaurarea puterii 
populare, alianța muncitorească-ță- 
rănească s-a ridicat pe trepte supe
rioare ca urmare a victoriei noii 
orînduiri, a transformărilor interve
nite in structura economică și so
cială. O contribuție de preț la dez
voltarea țării este adusă de intelec
tualitatea noastră, profund devotată 
cauzei socialismului.

Rezolvarea în spirit marxist-leni- 
nist a problemei naționale, asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, au pus baze solide 
prieteniei frățești dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare. 
S-a cimentat trainic unitatea social- 
polițică a întregului popor în jurul 
partidului comunist, unitate care 
oonstituie o puternică forță motrice 
a societății noastre.

Profundele prefaceri petrecute în 
țara noastră pun în evidență forța 
constructivă a poporului român, 
constituie încununarea îndelungatelor 
sale lupte, a muncii sale pline de 
dăruire pentru asigurarea progresu
lui multilateral al patriei. Ele sînt 
rezultatul înfăptuirii politicii par
tidului, o confirmare strălucită a jus
teții acestei politici, întemeiată pe 
aplicarea creatoare a principiilor fun
damentale ale marxism-leniniismului 
la condițiile concrete ale- României, 
a hotărârii cu care partidul slujește 
interesele vitale și năzuințele po
porului român.

Aniversarea a 50 de ani de la greva 
generală din octombrie 1920 are loc 
în condițiile In care întregul nostru 
popor îșl concentrează energiile crea
toare pentru îndeplinirea prevederi
lor de plan pe anul 1970 și realizarea 
cu succes a întregului cincinal, pen
tru pregătirea condițiilor de trecere 
la viitorul plan de cinci ani de dez
voltare a economiei naționale. Dato
rită măsurilor luate de conducerea 
de partid și de stat, eforturilor sus
ținute ale oamenilor muncii, produc
ția a continuat să crească în ritmuri 
înalte, în ciuda greutăților provocate 
de calamitățile naturale. Planul pro
ducției industriale pe cele trei tri
mestre din acest an a fost îndeplinit 
și depășit, înregistrîndu-se un ritm 
de creștere de 12,4 la sută, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut

Cea mai înaltă cinstire pe care 
națiunea noastră socialistă o aduce 
Înaintașilor, tradițiilor revoluționare 
ale poporului român este munca pli
nă de abnegație și elan patriotic 
pentru transpunerea în fapt a pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a- 
doptat de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român. Planul cin

cinal 1971—1975, elaborat sub îndru
marea directă a conducerii partidu
lui, personal a secretarului său ge
neral — tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
stabilește sarcini deosebit de impor
tante pentru continuarea în ritm sus
ținut a industrializării socialiste, dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii, promovarea largă a pro
gresului tehnic, sporirea eficienței În
tregii activități economice. Pe această 
cale, România se va apropia tot mai 
mult de nivelul statelor avansate 
economic, își va spori mal puternic 
avuția socială, va asigura creșterea 
mai departe a standardului de viață 
al Întregii populații.

Chezășia progresului multilateral al 
patriei socialiste o constituie întări
rea rolului conducător al Partidului 
Comunist Român. In preajma a- 
niversării semicentenarului său, parti
dul nostru comunist constituie o 
invincibilă forță politică, in rin
durile căreia activează cu însu
flețire și înaltă răspundere cei 
mai înaintați fii al poporului nostru : 
muncitori, țărani, intelectuali — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. Trăsătura definitorie a 
partidului este unitatea lui indestruc
tibilă, coeziunea în jurul conducerii 
sale, în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, legătura organică cu po
porul. Aceasta reprezintă izvorul ne
secat al tăriei partidului, îi dă posi
bilitatea să acționeze aa forță pro
pulsoare a progresului întregii socie
tăți, ca încercată călăuză pe calea 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Asigurînd edificarea societății so
cialiste, neprecupețind nimic pentru 
dezvoltarea economică și culturală a 
țării, partidul își îndeplinește o înaltă 
îndatorire atit față de popor, care 1-a 
încredințat conducerea destinelor 
sale, cit și o îndatorire internaționa- 
listă, contribuind la întărirea forțe
lor socialismului și păcii în lume.

într-o strînsă unitate cu politica sa 
internă, partidul desfășoară o vastă 
activitate pe plan internațional. Prin
cipiile și coordonatele fundamentala 
ale politicii externe a României, ca
racterizată prin realism și principia
litate marxist-leninistă, au fast 
recent . reafirmate, de la tribuna 
sesiunii jubiliare a Organizației Na
țiunilor Unite, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvântarea ea 
de largă rezonanță internațională — 
strălucită expresie a aspirațiilor vi
tale de pace și progres social ale po
porului nostru, a atașamentului său 
fierbinte la cauza socialismului, păcii 
și înțelegerii între popoare.

în spiritul acestei politici, partidul 
și statul nostru situează în mod ferm 
in centrul activității lor internațio
nale întărirea prieteniei și alianței 
frățești cu toate țările socialiste, adân
cirea cooperării și colaborării cu a- 
ceste țări pe plan politic, diploma
tic, economic, tehnico-științific, mili
tar, culturaL

în același timp. România dezvoltă 
larg relațiile cu toate țările, fără 
deosebire de orfnduire socială, mili
tează pentru extinderea colaborării 
internaționale, calea cea mal efi
cientă de întărire a păcii.

Cu consecvență, partidul șl statul 
nostru promovează in relațiile inter
naționale principiile independenței și 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc — singurele în 
măsură să asigure statornicirea între 
state a unor raporturi bazate pe sti
mă și încredere reciprocă.

Poporul roman acordă și va acorda 
și în viitor sprijinul său neprecupețit 
popoarelor care luptă împotriva im
perialismului și neoooloniallsmulul, 
extinde colaborarea cu țările care 
și-au cucerit independența și luptă 
pentru afirmarea lor de sine stătă
toare.

Țara noastră se pronunță consec
vent pentru soluționarea pe cale paș
nică a conflictelor dintre state, pen
tru încetarea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam, pentru rezolvarea prin mij
loace politice a conflictului din O- 
rientul Apropiat, pentru stingerea 
focarelor de neliniște și încordare 
existente în lume.

O atenție deosebită acordă parti
dul și statul nostru Înfăptuirii secu
rității în Europa, creării climatului 
de încredere și apropiere între po
poarele acestui continent, pregătirii 
condițiilor pentru convocarea unei 
conferințe general-europene, cu par
ticiparea tuturor statelor Interesate.

Detașament activ al torțelor socia
lismului și păcii, Partidul Comunist 
Român își întărește continuu legătu
rile de prietenie și solidaritate cu 
partidele frățești, cti organizațiile 
democratice, progresiste, militează 
ferm pentru întărirea unității mișcă
rii comuniste și muncitorești, a tu
turor torțelor antlimperialiste ale 
contemporaneității. Sintem convinși 
că, prin eforturile comune ale tutu
ror partidelor comuniste și muncito
rești, vor putea fi depășite actua
lele dificultăți din mișcarea comu
nistă internațională, că forțele socia
lismului și păcii vor obține noi vic
torii în lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace și progres so
cial.

Aniversarea a 50 de ani de 
la greva generală din octombrie 
1920 — a arătat vorbitorul in înche
iere — are loc in preajma marii săr
bători a poporului nostru — 
semicentenarul Partidului Comunist 
Român. Permanent, partidul nostru 
cultivă șl acordă o inaltă cinstire 
bogatelor tradiții ale luptei revolu
ționare a poporului muncitor, văzind 
in ele componenta de cel mai mare 
preț a patrimoniului moral și spi
ritual al națiunii, un mijloc de mare 
eficiență in educarea revoluționară, 
patriotică și internaționalistă a ti
nerelor generații, a tuturor celor ce 
muncesc. Evocarea trecutului de lup
tă, împletită cu luminoasele per
spective pe care le-a deschis Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, însuflețește întregul 
nostru popor în eforturile lui dăruite 
transpunerii în viață a programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de înflorire neîn
treruptă a patriei și asigurare a unei 
vieți fericite întregii noastre națiuni 
socialistei
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Au îndeplinit sarcinile 

planului cincinal 

și angajamentul suplimentar

pe 1970

Toasturile rostite la dineul oficial
Exprlmlndu-și satisfacția pentru 

prilejul de a saluta pe înaltul oas
pete din România prietenă, pentru 
vizita pe care șeful statului român 
o face în Iugoslavia, tovarășul 
IOSIP BROZ TITO a spug că este 
foarte mulțumit de convorbirile cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
convorbiri care vor continua în 
cursul zilei de miercuri, într-un 
cadru lărgit.

Președintele Tito a subliniat că 
România și Iugoslavia luptă pen
tru pace, independență și suverani
tate. Cele două țări au puncte de 
vedere identice în legătură cu 
principalele probleme internațio
nale și de aceea și convorbirile 
dintre reprezentanții lor prezintă 
întotdeauna o foarte mare impor
tanță. Cele două țări vecine au in
teresul și posibilitatea să promo
veze și să dezvolte șl mai mult re
lațiile bilaterale; în colaborarea 
de pînă în prezent, pe plan bilate
ral, au fost realizate succese im
portante.

Președintele Tito a subliniat apoi 
că, în ultimii ani, Iugoslavia și 
România au obținut în dezvol
tarea colaborării succese mai mari 
decît au fost realizate în decențț 
întregi. In continuare, președintele 
Tito a arătat că trebuie perseverat 
pe această cale, respectiv, să se 
dezvolte și mai mult schimburile 
reciproce, cooperarea, precum și 
colaborarea pe plan internațional.

Arătînd că deși România și Iu
goslavia nu sînt țări mari, nici 
din punct de vedere geografic, nici 
ca număr de locuitori, dar că ele 
se bucură de un prestigiu deose
bit în lume, președintele Tito a 
subliniat că acest prestigiu este in 
continuă creștere, printre altele și 
pentru faptul că cele două țări 
sînt hotărîte să-și păstreze inde
pendența și să lupte pentru pace 
intre popoare. Cele două țări au 
de urmat o cale comună.

Permiteți să ridic acest pahar 
— a spus președintele Tito — in 
sănătatea oaspetelui nostru drag, 
a colaboratorilor săi. Pentru pri
etenia și colaborarea dintre țările 
noastre !

Mulțumind gazdelor și, in primul 
rînd, tovarășului Tito, pentru 
invitația de a se întîlni șl a face 
un schimb de păreri asupra sta
diului relațiilor dintre România și 
Iugoslavia, a unor probleme ale 
vieții internaționale, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

împărtășesc pe deplin cele ară
tate de tovarășul Tito, cu privire 
la convorbirile pe care le-am avut 
astăzi: ele au fost deosebit de 
utile. Este adevărat că ne intîl- 
nim rar. Sigur, putem să re
curgem la două soluții: fie să 
facem vizitele mai lungi, fie să ne 
întîinim mai des. (Tovarășul I. B.

Tito : „Se poate și una și alta**).  A- 
vînd în vedere problemele care se 
ridică in viața internațională, cred 
că soluția de a ne intilni mai des 
este cea mai bună, in condițiile 
actuale.

Vorbitorul a subliniat că aceste 
Intîlniri și convorbiri au o mare 
importanță pentru relațiile dintre 
partidele și popoarele celor două 
țări, așa cum au o mare importan
ță și în ceea ce privește desfășu
rarea evenimentelor internaționa
le. Sigur, nu sîntem o țară mare, 
dar nici prea mică și, avînd in ve
dere că in lume sînt multe țări 
mici și mijlocii și că toate aceste 
țări doresc să-și aducă contribuția 
la instaurarea unei lumi mai bune, 
la instaurarea în relațiile dintre 
state a principiilor egalității în 
drepturi și respectului suveranității 
șl independenței naționale, putem 
spune că sîntem chiar o forță pu
ternică — a reliefat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De altfel, anul 
acesta, la Organizația Națiunilor 
Unite, aceste țări au dat tonul în 
ce privește căile de urmat pentru 
instaurarea păcii și colaborării în
tre popoare. O serie de evenimente 
demonstrează că fără contribuția 
activă a țărilor mici și mijlocii — 
deci și a României și Iugoslaviei 
— nu se pot găsi soluții de durată 
tn lumea contemporană. De aceea, 
noi trebuie să căutăm permanent

calea de Întărire și dezvoltare a co
laborării atît in ceea ce privește 
relațiile economice, tehnico-știin- 
țifice dintre popoarele noastre, cit 
și in problemele internaționale.

Subliniind realizările din ultimii 
ani in această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că ele 
se datoresc faptului că „acționăm 
în calitate de comuniști, de repre
zentanți a două popoare stăpine pe 
destinele lor, hotărîte să constru
iască socialismul și comunismul așa 
cum doresc ele și cum consideră că 
este corespunzător intereselor lor**.  
In același timp — a arătat vorbi
torul — ne preocupăm de dezvol
tarea relațiilor cu toate țările so
cialiste, de întărirea colaborării șf 
unității lor, a unității tuturor for
țelor antiimperialiste, de dezvolta
rea colaborării cu toate țările, in
diferent de orînduire socială. Co
laborarea și prietenia dintre țări
le noastre, dintre noi, au la bază 
atît interesele celor două popoare, 
cit și interesele tuturor forțelor 
progresiste. Mergînd pe acest drum, 
servim interesele țărilor noastre, 
ale păcii și socialismului.

Iată de ce — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — propun să ri
dicăm paharul pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre popoarele și parti
dele noastre, In sănătatea dragii 
noastre gazde — tovarășul Tito — 
pentru o colaborare tot mai largă, 
în toate domeniile de activitate.

Ministerul Petrolului a Înde
plinit sarcinile prevăzute în pla
nul cincinal 1966—1970 la pro
ducția globală industrială. In te
legrama adresată cu acest pri
lej COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, se a- 
rată intra altele că, potrivit da
telor preliminare, pînă la sCrși- 
tul acestui an se vor livra supli
mentar produse petrolifere în 
valoare de circa 2 miliarde lei, 
oeea ce reprezintă fizic aproape 
500 000 tone țiței, peste 4 mili
arde mc gaze naturale, 220 000 
tone benzine, 85 000 tone uleiuri 
minerale, 73 000 tone hidrocar
buri aromatice și alte importante 
cantități de produse petrolifere 
solicitate de consumul intern și 
la export.

Oamenii muncii din Industria 
ludețului Neamț și-au realizat 
angajamentele suplimentare pe 
1970 cu două luni înain
te de finele anului. în nu
mele lor, Comitetul județean 
Neamț al P.C.R. a adresat o tele
gramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
tn care se arată, între altele, că 
pînă la sfirșitul lunii octombrie 
planul a fost depășit cu 313 mi
lioane lei la producția globală 
industrială și cu 309 milioane lei 
la producția-marfă. Au fost 
realizate peste prevederi 12 200 
tone țevi din oțel, 2 150 tone fi
bre chimice, 1 500 tone amoniac, 
6’800 tone îngrășăminte cu azot 
tn substanță activă, 13 400 tone 
ciment, 38 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, 8 800 mc che
restea șl alte produse. Indicele 
planificat de creștere a produc
tivității muncii a fost îndeplinit 
în proporție de 104,7 la sută. 
Măsurile adoptate pentru redu-

în această perioadă, o dată cu 
urmărirea realizării sarcinilor 
fizice cantitative, s-au îmbună
tățit indicatorii de eficiență e- 
oonomică. Productivitatea mun
cii la activitatea industrială va 
fi în 1970 cu 36 la sută mal mare 
decît în anul 1965, depășindu-se 
cu mult sarcina de creștere a 
productivității muncii prevăzută 
în planul cincinal pentru acest 
an.

în actualul cincinal au fost 
date in funcțiune Rafinăria din 
Pitești, Rafinăria Crișana de la 
Suplacu de Barcău, complexul 
de cracare catalitică, complexul 
de majorare a producției de xi- 
leni și instalația de cocsare de 
la Rafinăria Brazi, instalațiile 
pentru fabricarea uleiurilor de 
la Rafinăria Ploiești. Aceste o- 
biective au contribuit la valori-

*

cerea consumurilor specifice de 
metal, material lemnos, energie 
electrică, combustibil și alte 
materii prime și materiale au 
avut ca rezultat obținerea peste 
plan, in decursul a nouă luni, a 
99 milioane lei economii la pre
țul de cost și 111 milioane lei 
beneficii. Toate capacitățile de 
producție planificate în acest 
an au fost realizate în termen 
și înainte de termen, printre 
acestea numărîndu-se și insta
lații Melana-3 de la Uzinele 
de fibre și îngrășăminte chimi
ce Săvinești și Laminorul de 6 
țoii de la Uzina de țevi din 
Roman.

Succesele de astăzi sînt rodul 
activității neobosite a muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni
lor din industria județului, in 
frunte cu comuniștii, care, pă
trunși de o înaltă conștiință și 
responsabilitate politică, de un 
fierbinte patriotism, au muncit 
cu elan pentru realizarea anga
jamentelor asumate, avind satis
facția că și-au adus contribuția 
la înlăturarea urmărilor calami-

floarea superioară a resursele 
de hidrocarburi ale țării.

Succesele obținute, se arat 
în telegramă, s-au datorat apri 
jlnului permanent acordat d 
conducerea de partid și de sta 
ministerului nostru, de dulii 
neavoastră personal, sprijin car 
a constituit pentru noi un fac 
tor mobilizator în dezvoltare 
continuă a tuturor sectoarelo 
industriei petroliere.

Asigurăm conducerea partfdu 
lui și statului nostru, pe dum 
neavoastră, tovarășe secrei 
general, că petroliștii, cons.*  
venți tradițiilor de luptă și mi 
că, nu vor precupeți nici h 
efort și vor munci cu pasiunș 
răspundere pentru îndeplini 
exemplară a sarcinilor ce 1< 
revin.

(Agerp;
?»

* a<ti 
tăților naturale din acest an.;^ 
Înfăptuirea programului de în • 
rine a patriei. i

Realizările de pînă acum cri 
stituie o bază temeinică pl« 
tru Încheierea cu succes a unr 
mului an al actualului cincipi 
și pregătirea condițiilor necețl 
re Înfăptuirii planului pe 191

Vă asigurăm șl cu «cest pri 
lej, stimate tovarășe Nlcolr 
Ceaușescu, se arată în lncheir> 
re, că, avind călăuză va^1' 
și dinamizatorul program sta1! 
lit de Congresul al X-lea 
partidului. Însuflețiți de activity, 
tea neobosită pe care duimns- 
voastră înșivă o desfășurți
pentru continua dezvoltare a 
României socialiste și creștew 
prestigiului ei pe plan intern- 
țional, comuniștii, toți oamell 
muncii din județul Neamț și 
vor depune și în viitor lntrea 
putere de muncă in slujba - 
făptuirii nobilului țel al făi» 
ril societății socialiste multli- 
teral dezvoltate în patria noa■ < 
tră. ,»

(Agerprii

PRIMIRE
CĂLDUROASA ÎN

întrevederea dintre tovarășii 

llie Verdeț
(Urmare din pag. I)

ORAȘUL
(Urmare din pag. I)

din Iugoslavia. Erau, de asemenea, 
pe aeroport Stane Dolanț, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Dușan Gligorievici, membru 
al Vece! Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave a Comi
siei mixte de colaborare economică 
româno-iugoslavă, Sergei Krai- 
ger, președintele Skupștinei Re
publicii Socialiste Slovenia, Franț 
Popit, președintele C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia,' Stane 
Kavclci, președintele Vecei Execu
tive a Sloveniei, Iakșa Petrici, 
adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Iso Nje- 
govan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București. Erau prezenți 
Vasile Șandru, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad, și membri ai ambasadei.

La cdborîrea din avion a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cei doi 
președinți își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează. Tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu îi sînt pre
zentate persoanele oficiale sosite 
în întîmpinare. Un grup de pionieri 
în costume naționale slovene oferă 
flori președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Apoi, o gardă militară pre
zintă onorul. Se intonează imnu
rile naționale ale României și 
Iugoslaviei, în timp ce răsună 21 
salve de artilerie, potrivit cere
monialului rezervat șefilor de sta
te. Cei doi președinți trec în re
vistă garda de onoare.

Coloana de mașini se îndreaptă 
•poi spre localitatea Brdo de lin
gă Kranj, unde vor fi găzduiți 
oaspeții români. De-a lungul tra
seului, se străbate cunoscutul cen
tru Kranj, aflat nu departe de 
capitala Sloveniei, Liubliana. Si
tuată într-un peisaj alpin de mare 
frumusețe, această localitate mile
nară, leagăn de veche civilizație 
slovenă, pulsează astăzi în ritmul 
viu al prefacerilor socialiste. Este 
bine cunoscut nu numai în țară dar 
și peste hotare marele Combinat de 
produse electronice și electroteh
nice Iscra, înălțat în acest centru 
după eliberarea țării. Mulți dintre 
muncitorii și tehnicienii acestui 
vast complex industrial își amin
tesc cu plăcere de vizita făcută în 
mai 1968 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în întreprinderea lor, 
precum și de cuvintele de priete
nească prețuire pe care le-a rostit 
atunci conducătorul partidului și 
rtatului nostru la adresa colecti-

KRANJ și Stane Dolanț

vului acestei prestigioase între
prinderi, a cetățenilor orașului.

Astăzi, ei, împreună cu alți lo
cuitori ai orașului, au ținut să-și 
exprime sentimentele statornice de 
adîncă considerație față de poporul 
român, vecin și prieten, să-și ma
nifeste bucuria că localitatea lor 
este gazda ospitalieră a întîlnirii 
dintre conducătorii celor două țări 
socialiste, unite prin multilaterale 
și trainice relații de colaborare. Pe 
toate străzile orașului, scăldate tn 
lumina unei toamne neobișnuit de 
însorite, o mare mulțime de cetă
țeni, cu stegulețe românești și iugo
slave, cu buchete de flori, salută 
cu căldură și dragoste pe solii po
porului român, manifestîndu-și 
astfel sentimentele de profundă 
prietenie față de România socia
listă și de adîncă stimă și priete
nie față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Expresie a colaborării rodnice

între două țări vecine și prietene
SPICUIRI DIN PRESA IUGOSLAVĂ

BELGRAD 3 — Corespondentul A- 
gerpres George Ionescu transmite : 
Ziarele iugoslave de marți publică pe 
primele pagini relatări și comentarii 
privind vizita pe care tovarășul 
Nioolae Ceaușescu o face în Iugo
slavia, la invitația președintelui Iosip 
Broz Tito.

„BORBA" informează despre vi
zită pe prima pagină, sub titlul 
„Ceaușescu astăzi în Iugoslavia**.  în- 
tilnirea de azi dintre președinții 
Ceaușescu și Tito —- scrie ziarul — 
reprezintă continuarea bunei tradiții 
a contactelor reciproce la niveluri di
ferite. caracteristice relațiilor din ul
timul deceniu între cele două țări 
vecine și prietene.

într-un comentariu intitulat „O 
dezvoltare continuă**,  același ziar 
scrie : „Se întîmplă foarte rar în 
viața internațională ca șefii a două 
state, întilnindu-se din nou după un 
an de zile, să poată constata cu sa
tisfacție că tot ceea ce au discutat 
atunci s-a realizat în practică sau 
este in curs de realizare, în cele mai 
bune condiții. Această ocazie o 
vor avea președinții Ceaușescu 
și Tito a căror nouă întîlpl- 
re reprezintă și o nouă contri
buție la tradiția trainică a schim
burilor de păreri și a consul
tărilor în cele mai importante pro
bleme ale vieții internaționale și 
ale relațiilor bilaterale. Intîlnirea

Iile Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, s-a întîlnit în cursul 
după-amiezii de marți cu Stane 
Dolanț, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii Co

întrevederea dintre tovarășii
Emil Drăgănescu și Dușan Gligorievici

Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele păr
ții române a Comisiei mixte de 
colaborare economică româno- 
iugoslavă, s-a întîlnit marți după- 
amiază cu Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, președintele părții iugoslave 

precedentă dintre Tito și Ceaușescu 
a avut loc în septembrie anul trecut 
la Porțile de Fier, loc ce prezintă 
importanță atît pentru economia ce
lor două țări, cit și un simbol al 
legăturilor de prietenie și al aspira
țiilor spre dezvoltarea permanentă 
și adincirea acestor relații, scrie zia
rul. Președinții Ceaușescu și Tito — 
relevă apoi ziarul — se întîlnesc 
într-un moment în care România și 
Iugoslavia, cit și ei personal, au do- 
bindit rezultate excepțional de bo
gate, remarcate în toată lumea, în 
sfera activității internaționale, acti
vitate inspirată de un țel esențial — 
tendințele pentru asigurarea păcii în 
condițiile unei colaborări mai largi 
și bazate pe principii de egalitate în 
Europa și pe celelalte continente".

Știrea despre vizita tovarășului 
Nioolae Ceaușescu în Iugoslavia este 
publicată, de asemenea, pe prima 
pagină și de ziarul „POLITIKA**.  
Ziarul publică, de asemenea, o am
plă corespondență din București în 
care se consemnează prefacerile edi
litare din ,capitala României și sînt 
prezentate cifre statistice privind 
creșterea nivelului de trai.

„Aș putea spune — afirmă semna
tarul corespondenței — că întreaga 
Românie contemporană cunoaște un 
Intens efort în vederea dezvoltării 
economice rapide". „Nicolae 

muniștilor din Iugoslavia. La întîl- 
nire au participat Vasile Vlad, șef 
de secție la Comitetul Central al 
P.C.R., și Vasile Șandru, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Belgrad.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

a Comisiei mixte de colaborare 
economică româno-iugoslavă.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate proble
me privind stadiul actual și dez
voltarea în continuare a colaboră
rii și cooperării economice dintre 
România și Iugoslavia.

Ceaușescu — se spune în continuare 
în corespondență — are, fără în
doială, popularitate în România și 
in lumea întreagă". Sînt apoi citate 
cifre privind dezvoltarea schimburilor 
economice româno-iugoslave.

„POLITIKA EXPRESS" publică un 
comentariu consacrat întîlnirii din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele I. B. Tito, în care se 
subliniază importanța și succesul re
lațiilor de colaborare dintre țara 
noastră și Iugoslavia.

Ziarul „OSLOBODJENJE" scrie, cu 
prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia, că relațiile 
dintre cele două țări constituie un 
exemplu al colaborării europene în
tre state învecinate.

Revista bilunară „MEJDUNAROD- 
NA POLITIKA", apărută marți, re
produce textul integral al prefeței 
lui Dimce Belovski, membru al Pre
zidiului U.C.I., la volumul cuprinzînd 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în legătură cu vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Iugoslavia, 
„VIESNIK" din Zagreb publică o co
respondență intitulată „Porțile de 
Fier — punct de trecere. în ultimii 
ani, economiile Iugoslaviei și Româ
niei găsesc tot mai mult un limbaj 
comun". Corespondența menționează 
colaborarea rodnică desfășurată îri- 
tre țara noastră $i Iugoslavia.

Fundamentarea fiecărei investiți
mod de fundamentare a investițiilor 
va avea în viitorul apropiat o in
fluență pozitivă covârșitoare asupra 
dezvoltării economiei noastre națio
nale.

Din păcate, o asemenea înaltă răs
pundere pentru modul în care sînt 
cheltuiți banii statului este numai 
cvasigenerală. Deși mai rar, organele 
Băncii de Investiții sînt puse totuși 
în situația de a se confrunta cu unii 
factori de răspundere angajați in 
activitatea de investiții care continuă 
să acționeze încă la voia întimpiării, 
ca și cum nimic nu i-ar obliga să 
socotească o dată, de două ori, de o 
sută de ori, dacă este nevoie, pînă 
ce se obține garanția eficacității eco
nomice înalte. Legislația în vigoare 
stipulează clar că, in scopul certifi
cării înaltei eficiențe a noilor inves
tiții, documentația tehnico-economică 
trebuie să fie însoțită obligatoriu de 
o situație dară a indicatorilor esen
țiali care fundamentează temeiul 
economic al noului obiectiv, compa
rativ cu întreprinderi similare din 
țară și din străinătate, precum și cu 
indicatorii medii realizați in ramura 
respectivă sau cu cei obținuți la a- 
ceeași întreprindere, în cazul lucră
rilor de dezvoltare și modernizare. 
Este firesc să fie așa, pentru că exa
minarea și aprecierea de ansamblu a 
eficienței oricărui obiectiv nou pre
supun analiza complexului de in
dicatori tehnico-economici ce funda
mentează investiția, ținînd seama de 
fiecare dintre aceștia, precum și de 
interdependența cu ceilalți indica
tori. Uneori această prevedere ex
presă este ignorată ; fie că datele 
pentru o asemenea analiză compara
tivă lipsesc in totalitate, fie că, de 
cele mal multe ori, ele sînt incom
plete sau insuficiente.

In domeniul investițiilor, mai preg
nant poate ca in oricare altul, efi
ciență inaltă presupune necondițio
nat un nivel mai ridicat al acesteia 
la obiectivele ce se construiesc azi, 
in raport cu cele construite ieri. 
Aoesta este sensul major al sarci
nii trasate de Directivele Congresu
lui al X-lea al partidului și anume 
ca noile obiective să dea rezultate 
superioare celor obținute în actualul 
cincinal in ce privește producția, pro
ductivitatea muncii, prețul de cost, 
valorificarea resurselor naturale ale 
țării, aportul valutar, să asigure spo
ruri cit mai mari de producție și de 
venit național la fiecare leu investii. 
Noua lege privind organizarea, pla
nificarea și executarea investițiilor 
precizează detaliat toate aceste 
cerințe in mai multe articole 
și paragrafe. în asemenea îm
prejurări este greu de presupus ce 
raționamente economice au avut în 
vedere acei proiectanți care au întoc
mit documentația pentru sistemati
zarea și reprofilarea trăgătoriei de 
oțel tare nr. 1 din cadrul uzinei „In
dustria sirmii" din Cîmpia Turzii, 
atunci cînd au preconizat ca prețul 
de cost pe tona de produs să fie 
mai ridicat decît cel realizat anterior 
la aceeași secție. Sau despre ce fun
damentare economică poate fi vorba 
in cazul documentației pentru secțiile 
de țigle și cahle ale fabricii de pro
duse ceramice „Record" din Sibiu, 
in care se prevede obținerea unei 
rentabilități cu mult inferioare celei 
oe se realizează azi în această ra
mură. Este de înțeles că o atare 
evoluția a indicatorilor nu a putut II 

ptauzibil argumentată, astfel că or
ganele de avizare ale Băncii de In
vestiții au solicitat îmbunătățirea 
documentației.

Cazurile de față, ca și cela la care 
ne vom referi în continuare, pun in 
evidență o lacună ce se menține de 
multă vreme in activitatea de fun
damentare a investițiilor — și anu
me, ignorarea analizei economice 
temeinice, consecință a insuficientei 
atenții ce se acordă compartimente
lor de analiză economică din institu
tele de proiectări. In concepția mul
tor cadre de conducere din institu
tele de proiectări și din ministere 
dăinuie mentalitatea că fundamenta
rea unei investiții se poate rezuma, 
în exclusivitate, la rezolvarea teh
nică și tehnologică a problemei. 
Asemenea specialiști se consideră sa- 
tisfăcuți dacă schema procesului teh
nologic este corectă, dacă produsul 
finit se Încadrează in anumiți para
metri. Oare nu în aceeași măsură in
teresează cit costă investiția, în rit 
timp se vor recupera fondurile chel
tuite, în ce condiții financiare va fi 
obținut noul produs ?

Dacă toate aceste întrebări ar fi 
fost puse la timpul potrivit, indiscu
tabil nu ne-am mai întîlni azi cu 
anumite investiții supradimensionate, 
cu consumuri specifice artificial um
flate sau cu rentabilități insignifiante, 
într-un cuvint cu investiții insufi
cient fundamentate economic. Că 
despre așa ceva a fost vorba în 
toate aceste cazuri, ca și în altele 
asemănătoare, probează și. faptul că 
din primăvară și pînă acum organele 
de avizare ale Băncii de Investiții 
au identificat supraevaluări de cos
turi la investiții în valoare de aproa
pe 2 miliarde lei. Sînt bani grei, pe 
care cei ce și-au propus să-i cheltu
iască nu au fost în măsură să justi
fice oportunitatea actului în sine. 
Desigur, risipa ca atare a fost pre
venită la vreme și acesta este lucrul 
esențial.

Tn condițiile progresului accelerat 
al științei și tehnicii contemporane, 
scurtarea termenelor de realizare a 
obiectivelor de investiții dobîndește o 
însemnătate uriașă. Se constată însă 
că unor factori cu răspunderi în rea
lizarea planului de investiții nu le 
este prea clar că reducerea duratelor 
de execuție a lucrărilor înseamnă tot 
economie bănească concretă, econo
mie ce ar trebui, de asemenea, ur
mărită încă de la fundamentarea 
parametrilor noului obiectiv, așa cum 
precizează legea în vigoare. Pentru 
lucrările de dezvoltare și sistemati
zare a Uzinei de vagoane din Turnu- 
Severin, bunăoară, se prevăzuse prin 
documentație o durată de execuție 
exagerată ; demonstrînd netemeini
cia prevederii din documentație, or
ganele de avizare ale Băncii de In
vestiții au stabilit, de ccmun acord 
cu proiectantul, devansarea cu șase 
luni a punerii în funcțiune. Este de 
înțeles ce cîștig va avea economia 
națională de pe urma acestei conden
sări a termenului de execuție.

Nu-mi este in intenție să demon
strez scopul marilor eforturi mate
riale și financiare pe care le fac în 
prezent statul, poporul nostru pentru 
dezvoltarea într-un ritm cit mai ac
celerat posibil a economiei naționale; 
este bine știut că numai astfel se 
creează un suport solid pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. M-am referit la 
această chestiune doar pentru a sub
linia ideea că una din preocupările 
tuturor factorilor de răspundere din 
domeniul investițiilor trebuie să o 
constituie recuperarea, in termene 
cit mal scurta posibil, a fondurilor

-î

investite, prin producția șl bei 
ciiie realizate. Tocmai de a< 
legea investițiilor revine intr-un 
sau altul in mai multe din artio 
sale asupra necesității reduced' 
respectării termenului de recupr 
Recent, am avut prilejul să «i 
tăm că nu în toate împrejurări 
ține seama de această cerință, f 
vit documentației, fondurile Înv 
la Fabrica de conserve de cari 
Suceava urmau să fie recuperi 
20 de ani. Evident, termenul pr 
nizat era de neacceptat. S-au !( 
totuși posibilități pentru îmbun 
țirea substanțială a Indicate 
privind cheltuielile la 1 000 lei 
ducție-marfă. beneficiul, renta 
ta tea ; în consecință, termenul 
recuperare a investiției a fost r 
cu cinci ani. La fel de puțin fP 
mentat s-a dovedit și .termen' 
recuperare propus prin documefj 
pentru noua topitorie de cînepăjt 
Verești, exagerarea ducind la a„ 
rea recuperării fondurilor tot ț, 
ani.

Cele relatate constituie cîtevă 
pecte ale unor lipsuri ce se întî1 
mai frecvent în fundamentare1 
vestițiilor. In afara lor, eganet 
avizare ale Băncii de Investiți, 
observat în ultimele luni — dej 
mai rar — și,situații în caren 
damentarea investițiilor lasă net 
vate problemele asigurării bazt*  
materii prime — secția de paști 
tomate de la Medgidia — sau 
privind achiziționarea unor ut> 
tehnologice. Se știe ce consec. 
economice poate genera ulterior 
suficienta aprofundare a investiți 
în faza de proiectare. Dacă as 
există în economie peste 50 de 
parități de producție la care t 
indicatori de bază — nivelul p 
ducției, productivității muncii, 
prețului de cost etc. — nu au 
încă atinși, această situație se di 
rește, în mare măsură, erorilor c 
au fost trecute cu vederea tn 1 
de fundamentare a respectivelor 
vestiții. Analizele ulterioare au s 
în evidență acest lucru, deosebit 
păgubitor pentru economie.

Am adus din nou în discuție to 
aceste aspecte, nu numai din ne 
sitatea de a le combate pe cale j 
bllcă, ci mai ales din dorința d« 
atrage atenția factorilor de răspi 
dere că, spre deosebire de perioad 
anterioare, in prezent, cînd exiști 
lege clară in acest domeniu, pen 
fiecare eroare in parte va trebui 
răspundă personal cineva anume, 
condițiile în care există precis de 
mitate îndatoririle și răspunder 
tuturor factorilor, este exclusă ap 
carea vechii tactici de Învăluire 
rapoarte și memorii care să jus 
fice că vinovatul este altcineva de 
cel căruia i se cer explicațiile. ( 
pentru a nu se ajunge la situații n 
plăcute, este de dorit ca, încă din < 
pul locului, în cazul fiecărei invest 
să fie desfășurată cu deplină răspu 
dere o laborioasă muncă de anali 
și fundamentare economică. Toți < 
care intr-un fel sau altul avem ati 
buții și răspunderi In gospodărir- 
unei părți importante a venitul 
național — proiectanți, titulari de i 
vestiții, organe de planificare, co: 
structori. organe de avizare și de f 
nanțare a investițiilor — avem dat< 
rla ca, împreună, și fiecare In part 
să ne sporim contribuția la contini 
ridicare a eficienței economice a ii 
vestițiilor, astfel ca orice obiect: 
nou, orice capacitate nouă să-și aili 
gă scopul, să răspundă unei nev< 
reale, să contribuie la creșterea avi 
ției naționale.
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a puterii de influențare CARIILOR SOVIETICE'*

a profesorului
asupra studentului

itoririle invățămintului nostru 
ior — și nu numai ale lui, ale 
de toate gradele, in genere — 
tot mai complexe. în cuvintarea 

ă cu ocazia inaugurării anului 
rsitar, tovarășul Nicolae 
?escu a subliniat tocmai acele 
eme și aspecte ale muncii pro- 
ale care se impun astăzi pe pri- 
njan, prin importanța lor și prin 
a cu care se cer soluționate, 
•găția de idei, de indicații, ex- 
u acest prilej, le-aș desprinde 
• conținute în aceste cuvinte : 
>oru] să nu considere că și-a 
t activitatea o dată cu preda- 
rsului, ci să asiste și să in- 
intreaga muncă de studiu. <le 
ir și de producție a studentu- 
rticipînd activ împreună cu el 
.ă această activitate. In acest 
ebuie să restructurăm și să or- 
tn procesul nostru de invăță-

Prof. dr. Gh. BîLTEANU
rectorul Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" din București

ales acest pasaj drept referință 
1 rîndurile de față, deoarece 
ma ca atare este nu numai im
ită și urgentă, dar ea trebuie să 
îpe în cea mai mare măsură 
e didactice, consiliile profeso- 
de facultăți, senatele universi- 
organizațiile de partid și de ti- 
din toate instituțiile de învă- 

it superior din tara noastră. în- 
area studenților de către cadrele 
ice poate fi socotită, pe drept 
. ca o pirghie majoră In pro- 

\de modernizare a lnvățămintu- 
bmeiurile pe care se bazează 
(adevăr sînt numeroase, dar în 
e urmează voi căuta să scot în 
ață numai cîteva.
ia pregătire a specialiștilor, to
nt de domeniul de activitate 
1 care ei se formează, depinde, 
șr, de cantitatea și calitatea cu
ltelor teoretice și practice pe 
ei le acumulează în perioada de 
nție. Este deci firesc, ca pro- 
i să fie preocupați, în primul rind, 
selecționa, pentru studenți. un 

i de cunoștințe cit mai adecvate 
lui urmărit și a le transmite 
m mod accesibil, atrăgător și cit 
eficient posibil. Să nu uităm insă 
mpul rezervat transmiterii cu- 
nțelor este limitat (o disciplină 
jne săptămînal de 2—3 ore de 
și tot cam atitea de seminar sau 

ări practice), și numărul audito- 
• este mare (o serie de studenți 
ienți al unui curs puțind atinge 
a de 100—150). în această situație, 
1 evident că oricită bunăvoință ar 
1 un cadru didactic și orlcît de 
ectă ar fi măiestria sa pedago- 
, el nu poate realiza în cadrul 
ramului orar acel dialog dintre 
esor și student, care este nu nu- 
necesar ci și indispensabil în 

esul de instruire și educare a 
arului specialist.
■tar nu numai atit. Pedagogia — ca 
nță și ca artă — a arătat, din toa- 
timpurile, că studentul nu trebuie 
tie un simplu element pasiv în 
cesul de instruire. El nu este o 
olă mașină care se „încarcă" au- 
at cu informațiile, cu datele și cu 
.ele pe care profesorul i le comu- 
i. Din contră, el trebuie să filtreze 
e acestea țjrin resursele sale in- 
ctuale și afective și să prelun- 
scă prin studiu, prin multă muncă 
viduală, orele de laborator si de 

vinar la care participă ; stu- 
tul are nevoie de îndrumare, de 

de prezența activă a profesorului 
Știind că are pe cine să întrebe, 

cine să consulte, el nu se va mai 
țl nici singur, nici dezarmat. în 

1 acelui noian de cunoștințe cu- 
nse In sute de pagini recomandate

in bibliografie. Prezența activă a ca
drului didactic va constitui pentru 

. student, în procesul său de informare 
șl învățare, un adevărat fir al Ariad- 
nei, care îi va da curaj să înainteze 
cit mai profund în labirintul științei, 
avînd convingerea că — chiar de va 
fi să greșească drumul — are cine 
să-l scoată la timp din impas. Puțind 
să aplice cunoștințe vechi la situații 
noi, studentul va căpăta deprinderea 
să facă acest lucru pe tot parcursul 
anului universitar și nu va mai lua 
cu asalt sesiunile de examene. In a- 
semenea condiții, examenele vor pu
tea decurge normal și studentul va 
putea face dovada cunoștințelor sale 
într-un context de siguranță și de 
maturitate de gîndire.

puncte de vedere

Un al doilea aspect pe care doresc 
să-l scot în relief este acela al efec
tului pozitiv pregnant pe care-1 are 
asupra studentului îndrumarea di
rectă, concretă de către profesor a e- 
forturilor pe care el le face pentru 
însușirea unor deprinderi practice. 
In adevăr, astăzi, învățămîntul nostru 
superior nu se mai poate rezuma la 
pregătirea unor intelectuali versați 
numai în mînuirea noțiunilor teore
tice. abstracte, dar rămași dezarmat! 
în fața unor probleme concrete pe 
care le ridică procesul de producție 
și pe care ei trebuie să le rezolve 
atunci cind ajung să organizeze și să 
conducă acest proces. Independent de 
facultatea la care învață, studentul tre
buie să fie obișnuit, încă înainte de 
absolvire, să aplice practic cunoștin
țele teoretice, să cunoască prin proprie 
experiență munca desfășurată la ni
velul unui muncitor calificat, al unui 
maistru, în fond ai tuturor viitorilor 
săi colaboratori din procesul de pro
ducție. Această pregătire, fie că se 
efectuează în laboratoare, fie în di
ferite centre de practică, se cuvine 
îndrumată, condusă, controlată cu a- 
eeeași perseverentă, cu aceeași auto
ritate a prestigiului personal al pro
fesorului, ca și pregătirea teoretică. 
Altfel. în mintea unui student neavi
zat se poate naște ideea nu numai 
greșită, dar și dăunătoare, că între 
pregătirea teoretică și pregătirea 
practică ar exista un oarecare raport 
de „ierarhie" in esență, din moment 
ce profesorul își rezervă pentru el 
numai" „partea teoretică" și lasă asis
tenților lui grija pentru „cele prac
tice".

Desigur, studentul poate fi influen
țat favorabil și pe alte căi. In efor
tul lor de lărgire a orizontului cultu
ral, tinerii simt nevoia să aibă ală
turi de ei mentori care, reprezentînd 
un exemplu, să le ofere posibilități 
de a descoperi sensul plenar al cu- 
vîntului. Este știut și este specific 
pentru tineri că-n perioada studen
ției timpul — fie că „zboară prea 
repede", fie că „se scurge prea încet". 
Dacă studentul nu are o îndrumare 
corespunzătoare din partea profeso
rului său, nu va ști să utilizeze

cit mai bine și <rit mai profitabil pen
tru el timpul de care dispune, după 
cum nu va ști nici cind și cum să trea
că de la o formă de activitate la alta, 
fără ca diversitatea să păgubească 
armonia ansamblului.

Nu se poate spune că, sub aceste 
aspecte, nu s-a dobindit pină acum o 
experiență pozitivă, 
cazuri semnificative 
treze cum dialogul 
realizat de-a lungul 
studenției (șl chiar după aceea), con
tactul și conlucrarea strinsă, apro
piată între dascăl și discipol pe toate 
planurile formației intelectuale a spe
cializării respective au avut drept 
rezultate palpabile o înaltă pregătire 
științifică și practică a tinerilor spe
cialiști, o atitudine responsabilă și 
competentă față de îndeplinirea în
datoririlor la noul loc de muncă, o 
griiă deosebită pentru continua auto- 
perfecționare și desăvirșire profesio
nală în pas cu progresul științific. 
Nu-i mai puțin adevărat. însă, că ra
portată la scara întregului învățămînt 
superior, a întregii studențimi. acti
vitatea aceasta de îndrumare directă, 
concretă a unui grup de studenți de 
către fiecare membru al corpului pro
fesoral universitar este încă departe 
de a fi mulțumitoare. Aceasta și din 
cauză că, în unele facultăți, o ase
menea acțiune cu multiple semnifi
cații educative, etice s-a incercat a fi 
îndeplinită pe cale administrativă, 
fără o suficientă analiză și punere de 
acord a acelor factori obiectivi care 
pot favoriza atingerea scopului ur
mărit. Adesea, acest dialog direct 
profesor-student a fost limitat, pe 
nedrept, numai la latura sa, aș zice, 
pur profesională, încadrată strict în 
programul de studiu (curs, seminar, 
laborator). Dimpotrivă, in alte cazuri, 
cind profesorul respectiv nu lucra di
rect cu studenții încredințați lui 6pre 
îndrumare (ceea ce ișr mi se pare ne
firesc) se încerca rezolvarea „proble
mei" prin discuții întimplătoare, fără 
o bază de preocupări comune.

Perioada studenției este o peri
oadă de cristalizare. Formarea ca
racterului. orientarea politică, civică, 
dialogurile interioare, rezolvarea pro
blemelor personale, sint tdt atîtea as
pecte ale unei trăiri sufletești intense, 
care găsesc pe student într-o peri
oadă relativ critică a vieții sale. A- 
cum, el nu mai este atit de tînăr 
ca să-1 poți trata ca pe un adolescent, 
dar nu are nici anii și nici experiența 
unui om pe deplin format. Tocmai 
în această perioadă el are nevoie — 
și simte în mod imperios această ne
voie — de a primi un sfat dat cu 
competență, de a găsi un ajutor ofe
rit cu discreție, de a afla un răspuns 
dat cu claritate, de a strînge o mină 
întinsă cu afecțiune. Și toate acestea 
ii pot fi oferite, și este de dorit să-i 
fie cit mai larg și mai generos ofe
rite, de „profesorul său". Bineînțeles, 
cu condiția ca între profesor și stu
dent să se statornicească un sentiment 
de puternică încredere, sentiment care 
nu se poate naște și păstra decît în 
condițiile unei bune 
proce.

Temeiurile pe care 
în rîndurile de față 
nici singurele și poate că nu sînt nici 
cele mai grăitoare dintre cele care 
puteau fi alese Sper însă că ele vor 
avea darul de a convinge că, în do
meniul Îndrumării studenților, ca
drele didactice joacă un rol de prim 
ordin, că îndrumarea ca atare va con
tribui la modernizarea procesului ins- 
tructiv-educatlv și că în aoest fel va 
fi pe deplin asigurată cea mai bună 
pregătire a tineretului nostru studios.

S-ar putea cita 
care să demons- 
profesor-student 
întregii etape a

cunoașteri reci-

le-am enumerat 
nu sint desigur

i

i

Ateneul Român adăpostește 
începind de marți „Expoziția 
cărților sovietice" închinată cen
tenarului nașterii lui V. I. Le
nin. Expoziția, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, se înscrie In ca
drul programului de schimburi 
culturale ’ intre România și 
U.R.S.S. și urmează după expo
ziția de carte românească, des
chisă in vara anului trecut la 
Moscova și Riazan.

Cele 2 000 de volume din do
meniul literaturii social-politice, 
tehnico-științifice, beletristice și 
din domeniul artelor, prezente 
în expoziție, oferă o imagine 
grăitoare a activității prodigioa
se pe care o desfășoară cele 130 
de edituri din U.R.S.S., tară care 
deține locul intii în lume la pro
ducția de carte Și unde s-au ti
părit în anii socialismului peste 
33 miliarde de volume. La loc 
de frunte se află expuse ope
rele lui V. I. Lenin, precum ți 
cărți despre viața și activitatea

sa, apărute in limbile a zeci de 
popoare din lumea întreagă.

La vernisaj au participat 
membri ai conducerii Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, A.R.L.U.S., ai Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, directori de edituri, alți 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul 
la București, 
basadei, șefi 
plomatice și
corpului diplomatic.

Cu acest prilej au vorbit Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, și V. K. Grudinin, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru tipărituri al 
R.S.F.S.R., conducătorul delega
ției sovietice, sosită cu această 
ocazie in țara noastră.

(Agerpres)

Uniunii Sovietice 
și membri ai am- 

ai unor misiuni di- 
alți membri ai

cinema
• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15, FEROVIAR —
9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA —
9,45; 13; 16,15; 19,30.
• Medicul de la asigurări : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15; 18; 20,15.
• Cadavrul viu : CAPITOL —
y,30; 12,30; 16,30; 20.
• Sechestru de persoană: BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,4u; 19; 21,15.
• Ultimul mohican : FESTIVAL —
— 8,45; 11,15; 13,80; 16; 18,30; 21,
MELODIA — 9; ii,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9,15;
11,30; 13,43; 16; 18,15; ------
• Valea păpușilor :
— 8,45; 11,30; 14,30;
• In arșița nopții :
— 8,45; 11; 13,30; 16; 
GRI VITA — 10,30; 16;
• Iu umbra coltului
— 9—16 m continuare; 
20,30.
• Program de desene 
pentru copii : DOINA —
• Anul trecut la Marieubad : 
DOINA — 11,30; 13,45; U; 18,15; 
20,30.
• Unora ie place
12; 14,15; Vaietul
16,30; 18,45; Scurt 
ITanka — 21 ;
(sala Union). ■
• Renașterea, Vera Kirova, Ra
cheta de Argint, Spre soare xbu" 
răm, F" ' * ~ *
formanței :
»—21 ‘
•
SIOR
20,45, 
15,45;
13.30;
• Petrecerea
TRE ----------
20.
• Mayerling (ambele serii) : DA
CIA — 8,45—20 în continuare.
• Greșeala regelui î BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• 100 rte carabine : BUCEGI — 
10: 15,30; 18; 20,30, ARTA - 10; 
15.30; 18; 20,15.
• Dragoste
— 15,30; 18;
• La nord 
LIRA — 16.
• Impostorii
<9 Dreptul de 
MUL SARU
• întîlnirea :
15,30; 17,45;
13,30; 18;
• Ribernatus : 
15,30; 18; 20.30, 
12,15; 15; 17,30;

20,30.
VICTORIA 

17,30; ao,ia.
CENTRAL 

18,30; 20,45, 
18,lâ; 20,30. 

: LUMINA 
18,13;

•nimai.
10.

la Mărie 
13,45; U;

jazzul — 10; 
și contesa — 
metraje — J. 
CINEMATECA

Mini volei, Triunghiul per- 
•,:i : TIMPURI NOI —

în continuare.
șapte ori șapte : EXCEL- 

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15, TOMIS - 9; 11.15; 
15.45; 18,15; 20,30.

ÎNFRĂȚIREA ÎN- 
POPOARE - 15,30; 17.45;

și viteză : UNIREA 
20.
pitn Nord-Vest :

LIRA — 20.
a te naște : DRU- 

— 15,30; 18; 20,30.
FERENTARI —

20, COSMOS —
20,15.

GIULEȘTT 
MIORIȚA - 

20.
10;

• Jandarmul se însoară :
TROCENI — 15,30; 17,45;
POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
• Sentința : FLOREASCA
15,30; 18; 20,30, FLAMURA — 
18,15; 20,30.
• Agonie 
15,30; 19.
• Tigrul :
20.
• Această
— 11;

CO-
20,

Mi
șl extas t VOLGA

VIITORUL — 16; îs;
femele : MOȘILOR 

15,30; 18; 20,15.
• Patricia și muzica : MUNCA 
- 16; 18; 20.
• întoarcerea doctorului i
buse s FLACARA — 15,30;
20,15.
• Vinătorui de căprioare : 
TAN — 15,30; 13; 20,15.
• Vîrsta ingrată : RAHOVA 
15,30; 18; 20,30.
• Păsările : PROGRESUL
15,30 : 18.
• Heî, tu î î PROGRESUL —
• Aurul î. PACEA — 15,45;
29.
• Sub semnul lui Monte Cristo: 
CRÎNGAȘI — 13.30; 18; 20,15.

teatr

Ma
ll;

vi-

20. 
18;

Cher

• Opera Română : Travlata — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Singe
vlenez — 19,30.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) :
Concert extraordinar de jazz 
susținut de formația Bill Evans 
(S.U.A.) — 17; 20.
• Teatrul de comedie :
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Iubire pentru iu
bire
• Teatrul
> Teatrul 
Magheru) 
în sac - 
Cercul morții
• Teatrul „Ion Creangă" ; 
moara din insula piraților —
• Teatru]
Calea Victoriei) 
păpușilor — 15 
21,30 ; '

20.
Mic : Prețul — 20.
„C.. I. Nottara*  (sala

Sus pe acoperiș ...
19,30 ; (sala Studio) :

20.
Co- 

16. 
„Țăndărică” (sala din 

Guliver în țara 
Nocturn III — 

. (sala din str. Academiei) : 
Strop de Roua-brotăcelul — 17.
• Teatrul Național „Vacile Alec- 
sandrl'*  " 
tului) : 
Iești — 
Noaptea 
trul Național 
sala Comedia) : 
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 

real» ftavnvt • _,La grădina 
din Ca- 
Sonatul

din Iași (la Sala Pala- 
Catihcții de la Humu-

9 ; (la Teatrul Giulești): 
Iguanei — 20; (la Tea-

„I. L. Carasiale4*,  
Tartuffe — 20.

nase“ (sala Savoy) : „1 
Cărăbuș*  — 19,30; (sala 
lea Victoriei nr. 174) : 
Lunii — 19.30.
• Teatrul de revistă ?i 
„Ion Vasilescu" : Se 
mincinos — 19.30.

comedie 
caută un

i
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închinată partidului 
și poporului nostru

70 DE ANI DE 
LUI LUCREȚIU

Se împlinesc 70 de ani de la naș
terea lui Lucrețiu Pătrășcanu, unui 
din conducătorii de seamă ai parti
dului nostru, intelectual de o vastă 
erudiție și cultură marxist-leninistă.

încă din anii liceului, la vîrsta 
de 19 ani, dintre toate căile pe care 
viața i le deschidea în față, fiul scri
itorului D.D. Pătrășcanu a ales-o pe 
cea mai aspră și mai primejdioasă, 
dar singura pe care o considera 
dreaptă ; calea luptei pentru viitorul 
socialist al poporului său.

Ucenicia de militant revoluționar 
și-a făcut-o prin anii 1920—'22, în 
presa comunistă — la ziarele „Tine
retul socialist" și „Socialismul". A 
studiat la Facultatea de drept și și-a 
luat licența în București „cu elogiile 
comisiei". Studiile universitare le-a 
continuat la Leipzig, unde a urmat 
cursurile de economie, filozofie și 
statistică, luîndu-și doctoratul.

Membru al partidului comunist de 
la constituirea sa. 
nit numeroase în
sărcinări de răs
pundere ; a 
membru al con
ducerii organiza
ției Tineretului 
socialist, a făcut 
parte din condu
cerea Blocului 
Muncitoresc - Ță
rănesc și a altor 
organizații demo
cratice legale de 
masă aflate sub 
îndrumarea P.C.R. 
In 1931 s-a numă
rat printre cei 5 
deputați al Blo
cului Muncito- 
resc-Țărănesc a- 
leși in Parlamen
tul țării. A parti
cipat la congrese
le II, IV și V ale 
P.C.R., fiind ales 
în mai multe rîn- 
durl membru al 
Comitetului Cen
tral. în cursul anilor 1933- 1934 a fost 
reprezentantul P.C.R. la Comitetul 
Executiv al Internaționalei comunis
te. în perioada în care pericolul fas
cizării țării devenea tot mai acut, 
Lucrețiu Pătrășcanu a desfășurat o 
bogată activitate pentru înfăptuirea 
liniei P.C.R. de raliere a tuturor for
țelor patriotice într-un front comun 
de luptă împotriva fascismului.

Prezență vie, remarcabilă in coloa
nele presei comuniste și democratice, 
Lucrețiu Pătrășcanu a contribuit la 
afirmarea publicisticii românești ; ca 
jurist, a pledat cu competență și ta
lent, curajos, cauza comuniștilor, an
tifasciștilor, implicați în diferite pro
cese, Datorită activității sale revolu
ționare a fost întemnițat la Văcărești, 
jilava și Brașov, închis în lagărele 
de la Miercurea Ciuc și Tg. Jiu, iar 
in anii celui de-al doilea război mon
dial i s-a fixat domiciliu forțat la 
Poiana Țapului. De fiecare dată însă 
el a . găsit mijloace pentru a nu se 
rupe de activitatea partidului. îm
puternicit de partid, a făcut parte 
dintre cei care, spre sfîrșitul războ
iului. au purtat tratative cu Pa
latul și cu fruntași ai diferitelor par
tide și grupuri politice, adueîndu-și 
contribuția la înfăptuirea politicii 
partidului de coalizare a tuturor for
țelor interesate in răsturnarea dicta
turi; fasciste ; a participat efectiv la 
pregătirea insurecției armate din au
gust 1944.

După eliberare i s-au încredințat 
funcții de înaltă răspundere în con
ducerea partidului comunist și a sta
tului. Lucrețiu Pătrășcanu a repre
zentat P.C.R. în guvernul de coaliție 
format în ziua de 23 August, fiind 
primul ministru comunist din Istoria 
României. In următorul guvern, în 
noiembrie 1944, a primit funcția de 
ministru al justiției, pe care a înde
plinit-o pină la începutul anului 1948. 
Conferința Națională a P.C.R. din oc
tombrie 1945 l-a ales membru al C.C., 
iar în 1948 a devenit membru în Bi-
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in 1921. a îndepli-
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îndatorire socială 
dar și atitudine etică 
— monumentul închi
nat unor fapte adine 
Înscrise în memoria 
popoarelor este, în a- 
celași timp, un act 
solemn. Este un act 
de solidaritate al con
temporanilor cu lupta 
patriotică a înaintași
lor, dovada unei op
țiuni morale In apre
cierea faptului de is
torie. Semnificațiile 
unei asemenea reeva
luări, din perspectiva 
istoriei, sînt sporite 
atunci dud lupta a 
însemnat una din cele 
mai grele încercări is
torice. în timpul ce
lui de-al doilea război 
mondial poporul polo
nez a oferit exemplul 
plin de patriotism al 
unei asemenea lupte. 
Numeroase monumen
te, ridicate pe Întreg 
teritoriul polonez, vin 
să omagieze memoria 
tuturor celor care au 
căzut eroic rezistînd 
invaziei străine, a ce
lor uciși în tragice 
împrejurări. O parte 
a lor sînt prezentate 
publicului românesc 
prin intermediul expo
ziției de machete și 
fotografii ale acestor 
monumente, deschisă

In sălile Ateneului Ro
mân.

„Inălțind monumen
te în cinstea soldaților 
și partizanilor viteji, 
victimelor 
de 
se 
fața 
îndeplinim astfel 
tamentul celor 
au murit și au fost a- 
sasinați, victimelor 
războiului și fascismu
lui". Realizarea artis
tică a acestor monu
mente este de cele 
mai multe ori la Înăl
țime. Conștienți 
faptul că fără o anu
me simbolică, sculptu
ra monumentală desti
nată spațiului liber 
nu poate impresiona și 
reține privitorul, sculp
torii polonezi au creat 
ansambluri monumen
tale de o deosebită 
forță expresivă, cum 
este celebrul Monument 
al eroilor Varșoviei, 
simbol al victoriei, su
pranumit de altfel „Ni
che Varșoviană" sau 
monumentala con
strucție realizată de 
binecunoscutul sculp
tor polonez Xawery 
Dunikowski pe mun
tele Sf. Ana.

Unul din factorii 
importanți, determi
na nți in caracterizarea

____ lagărelor 
exterminare 
■pune in 

catalogului
pre-
tes- 
care

de

tuturor acestor reali
zări, este bogăția idei
lor, a soluțiilor teh
nice de organizare a 
spațiului arhitectural 
dat. Scopul lor este 
acela de a emoționa, 
de a trezi 
de a sintetiza și trans
mite esența unor rea
lități istorice. O largă 
gamă de mijloace este 
folosită începind de la 
abordarea acestei te
matici cu ajutorul 
unor tradiționale mij
loace figurative (mo
numentul partizanilor 
de la Krasaic sau cel 
de la Miechow) pină 
la constituirea unei 
grandioase viziuni spa
țiale în formele și vo
lumele căreia își află 
ecoul durabil visurile 
și aspirațiile contem
porane (monumentul 
de pe Westerplatte 
sau cel de la Kolobr- 
zeg, monumentul Com
batanților revoluției 
de ia Sosnowiec sau 
cel de la Siekierki). 
Sint lucrări care an
gajează privitorul în 
procesul recepțlonării 
estetice, care contri
buie la modelarea per
sonalității spectatoru- 
rului ce dialoghează 
cu opera In acest pro
ces al receptării. Ele

interesul,

relevă sensul unei is
torii de luptă. Elemen
tele figurative nu sint 
in acest caz simple 
prezențe. Figura uma
nă integrată unui ri
guros cadru geometric 
în monumentul de la 
Pustkow, ridicat pe 
așa-numitul dimb al 
morții, blocul masiv 
de trupuri _______
piatră, care formează 
monumentul ce se 
află pe locul lagăru
lui de concentrare 
de la Plaszow, sau re
liefurile monumentu
lui de la Lambinowice 
sînt tot atîtea simbo
luri ale libertății și 
demnității umane. Dar,

dăltuit în

u

Deschisă sub auspi
ciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă în sălile Casei de 
cultură ,,M. Emines- 
cu“ (str. M. Emines- 
cu nr. 89) această ex
poziție contribuie la o 
mai profundă cunoaș
tere a cîtorva dintre 
cele mai reprezentati
ve momente ale crea
ției poporului bulgar. 
Mai precis trei sint e- 
tapele pe care această 
expoziție de fotografii 
colorate vine să le 
ilustreze. Imaginile

ele sint In același 
timp intregurl spațiale 
care modifică ambian
ța, își creează un me
diu in raport, cu care 
se definesc și cu care 
se compun. Sint struc
turi vii, vitale, mo
duri de coexistență a 
spațiului cu timpul. 
Contactul direct, ne
mijlocit cu mase mari 
de oameni, legătura 
organică pe care o 
presupune cu arhitec
tura și urbanistica au 
impus noi cerințe, gă
sirea unor soluții din
tre cele mal ingenioa
se. Nu soluția pur 
decorativă ocolind fi
nalitatea educativă,

mormîntulul trac de 
lingă orașul Kazanlic, 
oomplexul 
cunoscute sub numele 
de biserica Boiana și 
numeroase icoane din 
Tirnovo și din împre
jurimi readuc în aten
ția privitorului strălu
cirea sobră a acestor 
momente de artă veche 
din R. P. Bulgaria. 
Fiecare din aceste trei 
momente aduce nu 
numai mărturia eloc
ventă a unor incontes
tabile calități artisti
ce. nu numai dovada

edificiilor

mesajul de Idei pe 
care trebuie să-1 Ira
dieze imaginile aces
tei arte monumentale 
este cea care a inte
resat pe sculptorii și 
arhitecții polonezi, — 
ci închegarea unei 
imagini perceptibile 
de la distanță, a unei 
imagini care armoni- 
zindu-se cu arhitectu
ra să se impună prin 
măreția și sobrietatea 
ei. Fotografiile ca
drului natural sau ar
hitectonic to care se 
integrează aceste mo
numente și care înso
țesc în actuala expo-

oziție machetele — 
dovedesc pe deplin.

ca-dasăvîrșirii acestor 
lități — reflex direct 
al unei milenare șle
fuiri a elementelor 
tehnice. Binecunoscu
te, de altfel, calitățile 
pur plastice ale aces
tei creații sint doar 
premisele exprimării 
unui întreg fond de 
spiritualitate, ale co
municării, cu nuanțări 
specifice, a unor ade
văruri care-și au o 
configurație proprie 
in viața și cultura po
porului bulgar. Căci 
permanenta corelație

a acestor lucrări, în 
bună măsură anonime, 
cu viața pare a fi tră
sătura lor esențială, 
definitorie. Canonul de 
reprezentare al scene
lor sau personajelor, 
moștenit de-a lungul 
unor generații Întregi 
de artiști, este 
nuu depășit, 
I se adaugă mereu noi 
elemente care amin
tesc viata reală, con
cret istorică. în sen
sul lor adine și dina
mic. aceste lucrări re
prezintă parcă insăși 
atitudinea unei întregi 
colectivități de crea
tori față de realitate, 
un mod de comportare 
în fața evenimentelor. 
Este vorba, deci, în 
primul rind de o a- 
numltă atitudine spi
rituală sau morală, dar 
și de o metodă de a 
acționa, dezvoltată pe 
măsura experienței și 
a cunoașterii. Mijloa
cele sint modeste, dar 
adine trăite ; iar suma 
rezultatelor conturea
ză profilul unei cul
turi originale, cu am
ple cuprinderi, al unei 
culturi în cadrul că
reia se circumscriu 
stilistic aceste monu
mente nepieritoare.

Descoperit in apri
lie 1944 lingă orașul 
Kazanlic și datat a a- 
parține sfirșitului se
colului IV — începu
tului secolului III

' — mormîntul 
vestit conducător 
și al soției sale

din
indepărtate 
artei dez- 

pămlntul 
Frescele 

pereții și

conti- 
adăugit.

î.e.n. 
unui 
trac 
vine

să ilustreze una 
cele mai f 
etape ale 
voltate pe 
bulgăresc.

■ păstrate pe 
bolțile anticamerei ca 
și scenele din încăpe
rea funerară adaugă 
noi și interesante de
talii despre viața ve
chilor traci.

Cele mai prețioase 
picturi murale din se
colul XIII păstrate 
pină azi integral pe 
teritoriul Bulgariei sint 
cele adăpostite de bi
serica Boiana (ridi
cată în 1529 de feuda
lul local Kaloian pe 
locul primei construc
ții zidite in timpul lui 
Constantin Assan). 
Este un ansamblu de 
picturi murale execu
tat de meșterii din 
Boiana conform ca
noanelor prestabilite 
ale artei feudale. Ar
monia caldă a culori
lor, desenul simplu, 
dar mai ales expresi
vitatea cu totul deo
sebită a portretelor 
(Kaloian sau soția lui 
— Deisislava — țarul 
Constantin Assan 6au 
țarina Irina, portretul 
unui războinic bătrin, 
pentru a schița cîteva 
din cele prezentate 
acum) dau personali
tate, unitate acestui 
ansamblu.

O a treia secțiune, 
distinctă in cadrul ac
tualei expoziții, este 
cea a icoanelor din 
Tirnovo și din impre-

jurimi, aparținînd se
colelor XVI—XIX. 
Moștenitoare a tra
diției frescelor și mi
niaturilor lucrate iri 
atelierele capitalei (din 
1186 Tirnovo deveni
se capitala celui de-al 
doilea stat bulgar și 
principalul centru bul
gar al evului mediu) 
dar căpătînd un nou 
impuls în timpul re
nașterii, această crea
ție cunoaște în cea 
de a doua jumătate 
a secolului XVIII 
și la începutul secolu
lui XIX o masivă dez
voltare. Exemplarele 
aparținînd acestei pe
rioade, prezentate a- 
cum, ilustrează o mai 
mare libertate în tra
tarea temelor, o deo
sebită bogăție a deta
liilor și, ceea ce este 
mai important, o ma
nifestă intruziune a 
amănuntelor cu ca
racter popular. Impor
tanța lor, depășind-o 
pe cea artistică, se a- 
propie atit de docu
mentul etnografic 
și de exprimarea 
nor caracteristici 
țin de umanismul, 
sinceritatea creației
tlstice a poporului 
bulgar. Receptarea a- 
cestui adevărat mesaj 
de umanism, de căl
dură, este înlesnită 
prin calitatea deose
bită a fotografiilor 
prezentate.

LA NAȘTEREA 
PĂTRĂȘCANU
roul Politic al C.C. al P.C.R. A fost 
șef al delegației române car« 
a semnat, la Moscova, Convenția de 
armistițiu in septembrie 1944 și, ulte
rior, membru al delegației român» 
care a purtat in 1946—1947, la Paris, 
tratative pentru încheierea tratatului 
de pace.

In perioada de după eliberare au 
văzut lumina tiparului principalele 
sale lucrări : „Un veac de frământări 
sociale 1821—1907", „Sub trei dicta
turi", „Problemele de bază ale Româ
niei", „Curente și tendințe în filozo
fia românească", „Ion a Babei, depu
tat în Divanul ad-hoc al Moldovei*  
etc. Unele au fost gindite, pregătite 
și chiar Scrise înainte de 23 August, 
neputind vedea însă, pină atunci, lu
mina tiparului. Scrise de pe pozițiile 
materialismului dialectic și istoric, 
lucrările lui Lucrețiu Pătrășcanu — 
în pofida unor minusuri de inter
pretare. a unui anumit schematism, 
a unor aprecieri reflectînd optica pe

rioadei respecti
ve, (caTe țineau 
și de limitele șl 
Itpsurile politice 
mai generale ale 
autorului), pre
cum și influența 
unor teze 
veau pe 
circulație și în 
partidul 
teze necorespun
zătoare realități
lor țării — au re
prezentat contri
buții remarcabile 
la analiza feno
menelor sociale 
ale țării, a unor 
momente semni
ficative din isto
ria poporului nos
tru, au constituit 
un aport de preț 
la demascarea cu
rentelor ideologi
ce retrograde, la 
afirmarea filozo

fiei marxist-leutoiste in România.
Evocind personalitatea lui Lucra- 

țiu Pătrășcanu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că el „a fost unul 
din activiștii și conducătorii de seamă 
ai partidului, ai poporului român. 
L-am cunoscut puțin pe Pătrășcanu 
atit înainte de război cit și după a- 
cesta. Era un om de mare valoare 
intelectuală — un om de vastă erudiție 
și cultură marxist-leninistă, un re
marcabil conducător de partid. Desi
gur, avea și el lipsurile sale, dar nu 
știu dacă se găsește om pe lume care 
să poată susține că este perfect și nu 
are nici un fel de lipsuri. Partidul 
nostru, poporul român se pot mindri 
cu oameni ca Pătrășcanu. Noi dorim, 
tovarăși, ca in rindurile intelectuali
tății de astăzi să avem cit mai mulțl 
oameni ca Pătrășcanu, luptători ho- 
tăriți pentru cauza socialismului șl 
comunismului, a umanismului socia
list".

Prin calitățile sale de om politic, 
publicist, jurist și filozof, prin înal
tele sale însușiri de militant comu
nist, formate la școala luptei revolu
ționare, consacrate cauzei eliberării 
sociale și naționale a poporului ro
mân, Lucrețiu Pătrășcanu și-a ciști- 
gat mari merite față de partid și față 
de popor.

După cum se știe, ca urmare a unei 
Înscenări judiciare întocmite pe baza 
unor falsuri și ilegalități, prin cons- 
trîngeri fizice și presiuni morale, 
Lucrețiu Pătrășcanu a fost condam
nat la moarte și executat în 1954.

Plenara Comitetului Central al 
■ Partidului Comunist Român din apri
lie 1968, dezbătind raportul Comisiei 
special constituite de conducerea par
tidului pentru cercetarea învinuirilor 
aduse lui Lucrețiu Pătrășcanu și al
tor activiști ai partidului, judecați șl 
condamnați cu mulți ani in urmă, 
constatînd lipsa de temei a acuzații
lor, precum și gravele ilegalități să- 
vîrșite în anchetarea și judecarea iul 
Lucrețiu Pătrășcanu, a hotărît reabi
litarea politică post-mortem .*  aces
tuia.

Osemintele Iul Lucrețiu Pătrăș
canu se află astăzi la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism. 
Acțiunea de reeditare a scrierilor lui, 
aflată in curs, reintegrează opera sa 
științifică și publicistică în circuitul 
valorilor culturale ale poporului ro
mân. Prin toate acestea, partidul, 
întregul popor, cinstesc memoria lui 
Lucrețiu Pătrășcanu, exprimă înalta 
prețuire dată activității lui revolu
ționare.

Astăzi, cind 
aniversare a 
Pătrășcanu, chipul lui ne apare 
minos șl viu, ca al unui remarcabil 
militant comunist cu care se pot min
dri partidul și poporul nostru.

care a- 
atunci

nostru,

cinstim oea de-a 70-a 
nașterii lui Lucrețiu 

lu
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12,00 Fotbal. Transmisiuni da ta 
meciurile : Steaua — P.S.V. 
Eindhoven ; U.T.A. — Steaua 
Roșie Belgrad; Dinamo Bucu
rești — F.C. Liverpool.

U,00 Universal-șotron — enciclo
pedie pentru copil.

18.30 Cabinet economic TV. Efi
ciența cheltuirii fondurilor 
de investiții in condițiile 
noii legi privind finanțarea, 
organizarea șl executarea 
lor (partea a Ii-a), Parti
cipă : ing. Ion Bucur, vice
președinte a! C.S.P., Radu 
Mănescu, vicepreședinte al 
Băncii de Investiții, Dlml- 
trie Ancuța, șeful sectorului 
de coordonare șl sinteză al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., și prof. dr. 
N. N. Constantinescu.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emlsluna 

pentru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Tele-clnemateca. „Misterul 

camerei nr. 19“ — O peli
culă polițistă caracterizată 
orintr-un ritm alert șl plin 
de neprevăzut. în rolurile 
principale : Dirk Bogarde șt 
.Tean Simmons.

21.30 Cadran internațional.
22.1.5 Gala marilor interprețl ro

mâni. Petre Ștefănescu- 
C.oangă.

22.45 Telejurnalul de noapte.
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OMUL FATĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI..
Un convoi de autobuze și 

camioane, undeva, într-o a- 
șezare montană, pe malul 
unei ape, la umbra neagră 
a stîncilor. O dimineață de 
primăvară sau toamnă, cu 
acel freamăt misterios, im
perceptibil, al copacilor și al 
munților, prevestind deco
ruri care se schimbă. Băr
bații mai întîrzie o clipă a- 
fară, pe pămîntul pietros, 
lingă scara autobuzelor, tră- 
gind ultimul fum de țigară. 
Apoi se aude claxonul ma
șinii din frunte și un glas 
care, calm, cel puțin în a- 
parență foarte calm, fără 
nici un patetism exterior, 
strigă, acoperind rumoarea 
din jur :

— Gata, băieți... Plecăm ! 
Sîntem pe unul din șan

tierele țării, în clipele in 
care constructorii sau un 
grup de constructori, înche
ind o lucrare, se despart de 
un loc, ca să plece într-al- 
tul. Niște oameni schimbă 
un decor cu un altul. Niște 
oameni schimbă o geogra
fie, transformată în album 
familial, devenită propria 
lor istorie, cu un loc, cu un 
orizont de viață despre care 
nu știu încă nimic. Niște 
oameni se despart de niște 
locuri și de niște ani. mu- 
tîndu-se — la fel de firesc 
cum te-ai muta de pe o 
stradă pe alta — în viitor.

O construcție, pentru au
torul sau autorii ei, e, ca și 
o fotografie, un instrument 
al memoriei, o punte între 
trecutul apropiat și prezen
tul care-1 urmează, un pre
text de confruntare a unor 
imagini-extrase de viață, a 
căror trăsătură de unire e 
omul. Cîte eforturi s-au in
vestit în acest zid de baraj, 
cîte nopți nedormite a cos
tat străpungerea acestei ga
lerii subterane ? Apoi vine 
o zi cînd lucrarea e gata, 
se rostește discursul inau
gural, oamenii se întîlnesc 
seara ca să ciocnească un 
pahar de vin ; ochii rid, vo
cile sînt febrile, febrilizate 
de clipa aceea unică, cineva 
iși amintește o întimplare 
nostimă, altcineva o intim- 
plare eroică, legate de cu
tare episod de muncă ; a- 
poi, treptat, vocile scad, cad 
între ele pauze lungi de tă
cere, degetele bat darabana 
în lemnul mesei, privirile 
se caută și, întîlnindu-se. se 
evită. Oamenii se despart 
de trecut, de prezent. Oa
menii se pregătesc să plece 
spre viitor.

E un moment, nu mai 
lung ca o clipă, o punte de 
ezitare — profund firească 
și omenească — între un 
trecut știut, constituit și 
stratificat, și un „mîine" 
încă incert ; o punte pe 
care oamenii o trec, însă, 
cu pasul ferm, cu echilibrul 
acela dîrz, bărbătesc, pe 
care l-au dovedit și îl dove
desc în toate clipele muncii, 
în toate clipele vieții. O se
cundă după aceea, toate 
gindurile lor se vor îndrep
ta — febrile și tinerești, 
scuturate de orice colburi 
și cețuri — spre acest „mii- 
ne“, spre acel nou orizont 
constructiv. In care își pro
iectează noile proiecte și 
planuri, născute din știința 
și pasiunea lor de construc
tori.

Am fost martori, nu de
mult, pe șantierul hidro

centralei de Ia Lotru, la un 
astfel de moment și la sem
nificațiile lui. Un prim lot 
de constructori, de pe șan
tierul centralei electrice 
subterane de la Ciunget, în- 
cheindu-și misiunea încre
dințată aici, părăsea, în 
zori de zi, șantierul. Totul 
s-a petrecut după ritualul 
descris mai sus, într-o ima
gine devenită prin repetare 
clișeu, cu tradiționalul con
voi de autobuze, cu cerul 
sticlos al munților, înfiorat 
de un vînt matinal, cu ul
timele țigări și ultimele pri
viri îmbrățișînd panorama 
construcțiilor la temeliile 
cărora oamenii așezaseră

simți retezînd brusc și defi
nitiv un capitol de viață, 
despărțindu-te de niște 
locuri pe care, poate, le-ai 
îndrăgit, în care ai lăsat o 
parte din viața ta, dintr-o 
tinerețe care nu va mai fi 
niciodată aceeași. Inginerul 
Simionescu e însurat, soția 
e farmacistă (a fost far
macistă la Argeș, apoi 
la Lotru), doi oameni se 
află de ani de zile pe drum, 
două profesii re-debutează 
mereu, în locuri necunos
cute, cu oameni necunos- 
cuți ; un cămin se reface și 
se desface ciclic. îmbarcat 
într-un camion sau într-un 
tren, oamenii călătoresc me

Undeva, 
într-o 

așezare 
montană...

niște eforturi și niște ani ; 
și, peste toate, o voce cal
mă, stăpinită și sigură, 
poate mult prea sigură ca 
să nu trădeze un etort de 
voință, disimularea unei e- 
moții :

— Gata, băieți... Plecăm ! 
Oare de cîte ori a rostit, 

pînă azi, inginerul Alexan
dru Simionescu aceste 
vorbe ? Practic, doar de cî- 
teva ori. Și totuși... Prima 
oară la Bicaz, a doua oară 
la Argeș, acum la Lotru... 
Mîine, adică peste alți și 
alți ani, le va rosti, poate, 
cu aceeași voce, la Someș, 
unde va ridica o nouă 
hidrocentrală de mare pu
tere. Cîteva vorbe, incer- 
cuind un oarecare moment 
de viață, o plecare de pe un 
șantier pe un alt șantier. 
Dar un moment care, ca și 
cele ce l-au premers, con
centrează în el o istorie, 
istoria unui om. legată de 
opera și creația sa : tunelul 
de aducțiune de la Bicaz, 
înfrîngerea naturii ostile în 
faimoasa galerie de la Ro- 
tunda-Argeș, construcția, la 
140 de metri sub talpa mun
telui. a marii centrale elec
trice de la Lotru. Ce va în
semna, de acum înainte. So
meșul ?

O plecare dintr-un loc 
într-altul nu e un lucru u- 
șor. și nu e vorba numai 
despre emoția pe care-o re

reu spre „mîine", prezentul 
(adică stabilitatea, traiul 
comod, așezat) este numai 
o haltă, un oarecare popas.

Am cunoscut, într-o în
treprindere cu un profil în
rudit (producătoare de uti
laje pentru centrale elec
trice), un inginer cam de 
aceeași vîrstă cu Alexan
dru Simionescu, coleg de 
generație, personaj stima
bil, corect în profesie, dar 
cu o optică total diferită a- 
supra muncii. I s-a cerut, 
de către forul superior, să 
se mute în altă funcție, în 
alt oraș (nota bene : un 
oraș, nu un șantier pierdut 
printre munți 1) ca să con
ducă operațiile de punere 
pe picioare a unei tinere în
treprinderi, cu cadre tehni
ce fără experiență. Omul a 
refuzat, îmbrăcîndu-și re
fuzul într-o perdea de pre
texte. Precizăm : pretexte, 
nu motive reale. Nici un mo
tiv serios, nici profesional, 
nici de familie, nu-1 ținea 
legat de locul acela pe care 
șl-1 apăra cu o tenacitate 
demnă de o cauză mai 
bună. Dimpotrivă, postul 
pe care era invitat să-1 o- 
cupe însemna o mai înaltă 
răspundere, și nu doar una 
strict administrativă, ci una 
care, în plus, îi oferea șan
sa fructificării mai bune a 
priceperii și cunoștințelor 
sale, posibilitatea de a se

realiza pe un plan profesio
nal mai înalt.

Omul a refuzat. O pru
dență (s-o numim oare nu
mai atit ?) a îndrăznelii 
l-a îndemnat să-și semneze 
singur decizia cantonării 
definitive într-un prezent 
mediocru, călduț, conforta
bil, care nu-i oferea decît 
posibilități limitate, dar îl 
scutea de „riscul necunos
cutului". Omul se instalase 
în acest „prezent", în me
canica diurnă a unor obli
gații comode, pe care le știa 
cu ochii închiși și care, 
după propria-i mărturisire, 
„nu-i dădeau nici o bătaie 
de cap". Iar într-un moment 
de sinceritate, ne-a destăi
nuit că actuala sa muncă 
nu-i dădea nici cine știe ce 
satisfacții. Dar, ca și un at
let care, învins de lene, își 
„economisește" forțele pre
ferind crosului sprinten 
mersul la pas, „fără 
riscuri", placid și lipsit de 
glorie, omul nostru închi
dea ochii la perspectiva 
înaintării, a fructificării u- 
nor calități și potențe atît 
în folosul său cît și al so
cietății. Ce ar putea să rea
lizeze cu forțele „economi
site" astfel — inutil să ne 
mai facem vreo iluzie...

Pe un alt inginer de la 
Lotru, Constantin Preo
teasa, l-am reîntîlnit, de 
curînd, pe malul Oltului, la 
Rîmnicu-Vilcea, pe șantie
rul celei mai tinere hidro
centrale a țării, al cărei act 
inaugural s-a semnat doar 
de cîteva zile. Acum cîțiva 
ani, Constantin Preoteasa a 
terminat facultatea cu me
dia 10. I s-a oferit un post 
universitar. Omul, însă, a 
plecat pe șantier. A muncit 
la Argeș la baraj, apoi la 
Albești-uzină, iar acum e 
acolo, pe malul Oltului, 
lingă primul excavator care 
mușcă pămîntul, din nou la 
început, în forfota aceea 
dezordonată a primelor zile 
de șantier, cind oamenii 
strigă, cînd mașinile strigă, 
cînd văzduhul e plin de 
colb și de imagini neclare, 
cînd totul îți pare o vînzo- 
leală fără noimă și fără ca
păt, în care e greu să dis
cerni liniile ferme, direc
țiile, sensurile înaintării. 
Dar tînărul de lîngă noi le 
știa. Ne arăta, desenînd cu 
mîna în spațiu, în fulgura- 
rea aceea de colburi și ima
gini neclare, unde va fi — 
și cum va fi — barajul, 
unde va fi — și cum va fi 
— uzina.

Și ne-am amintit, din 
nou, urmărindu-1 febra pri
virii, pasiunea trădată de 
gesturi și vorbe, de ingi
nerul Simionescu și de atiția 
constructori a căror viață 
se suprapune și se con
fundă cu viața marilor 
noastre construcții, stîlnii 
de boltă ai edificiului vi
itorului socialist. Și, ne-am 
gîndit, din nou, la inginerul 
acela instalat confortabil 
într-un „prezent" mediocru, 
irosindu-și talentul, ener
giile, viața, urmînd meca
nica diurnă a unor obligații 
care — după propria sa 
mărturisire — nu-i dădeau 
nici dureri de cap, dar nici 
satisfacții...

I. OLTEANU 
Petre DOBRESCU

DUPĂ ACCIDENT

Norocul lor
că n-au intrat hoții...

y

DREPTATE OPRITĂ (ÎN CONTINUA 
RE !) LA JUMĂTATE

Cetățeanul se adresează instanței nu doar să i 
se spună că are dreptate, ci ca să i se facă drep
tate — era concluzia anchetei „Dreptate oprită 
lă jumătate", publicată in nr. 8347 al ziarului nos
tru. Unul din cazurile citate, privind hotărîri ju
decătorești rămase pe hîrtie, este cel al lui Itdiu 
Lechkun (București, str. dr. Lister nr. 42, Sec
torul 6), care „beneficiază" de două sentințe .de
finitive și executorii — in 1964 și 1969 — rămase 
pînă astăzi fără finalitate. Cauza s-a declanșat cu 
opt ani în urmă, dintr-o greșeală a unui func
ționar de la serviciul de spațiu locativ al fostului 
raion Lenin. Cu toate acestea, deși este princi
palul vinovat, Spațiul locativ al sectorului 6 nu 
a schițat nici un gest pentru a repara ilegalitatea, 
pentru a aplica sentința judecătorească.

Ancheta noastră a apărut in 24 februarie a.c 
Dar- iată ce ne scrie acum Itiliu Lechkun : „A 
doua zi după apariția articolului menționat, pen
tru o informare mai completă și in vederea mă
surilor corespunzătoare, am depus sesizarea tri
misă ziarului „Scînteia" la cabinetul tovarășului 
președinte al Consiliului popular al sectorului 6. 
Din păcate, deși au trecut atitea luni de la depu
nerea sesizării (și peste 8 ani de cînd durează a- 
ceastă situație), nici pînă acum nu numai că nu 
s-a rezolvat problema sesizată, dar nici măcar nu 
am primit vreun răspuns, cu toate demersurile 
făcute intre timp".

Așteptăm ca, în sfîrșit, dreptatea să fie urnită 
de la jumătate. Și totodată, să putem face cunos
cut cine și-a asumat răspunderea de a se pune 
de-a curmezișul unor' hotărîri judecătorești.

Am primit din partea unui cititor, Ladislau 
Binett din Oradea, sir. Duiliu Zamfirescu 10, ur
mătoarele rinduri ■

„Am citit cu interes articolul „Dialog în mij
locul șoselei", referitor la rolul și sarcinile agen
tului de circulație („Scînteia" nr. 8536) In legă
tură cu aceasta aș dori să vă relatez o experiență 
personală.

Nu de mult, circulînd cu autoturismul personal 
pe șoseaua Feldioara—Brașov, am încălcat pre
vederile Decretului 328, art. 41, litera c și am ac
cidentat mașina. Imediat a sosit la fața locului un 
lucrător de miliție, al cărui nume din păcate nu-l 
știu. El ne-a examinat în primul rînd pe noi cei 
din mașină, cu multă grijă, intrebîndu-ne dacă 
nu cumva sîntem loviți; după care, constatînd că 
sîntem teferi, și-a făcut datoria. Felul cum a pro
cedat, grija și tactul de care a dat dovadă ne-au 
ajutat să ne revenim după șocul suferit în cursul 
accidentului. Mărturisesc sincer că deși m-a a- 
mendat și mi-a ridicat carnetul de conducere, 
pentru că eram evident în culpă, am apreciat cum 
se cuvine purtarea lui.

V-aș ruga, dacă există posibilitatea, să aduceți 
la cunoștința serviciului de circulație din Inspec
toratul miliției județene Brașov despre conduita 
agentului, eventual să-i aflați numele pentru a-i 
putea mulțumi".

Interesîndu-ne la organele în drept, am aflat 
că este vorba de serg. major Dumitru Ghic, care 
lucrează în serviciul de circulație al I.M.J. Bra
șov din 1964. Anul acesta el a absolvit cu califi
cativul „foarte bine" un curs de perfecționare a 
agenților de circulație.

...Raporturi salutare. Minus — bineînțeles! — 
accidentul.

Vreo doi ani la rind, 
prin scrisori și prin viu 
grai, băiatul l-a între
bat mereu dacă nu se 
plictisește acolo, la sat, 
singur cuc intr-o casă 
mohorită, Cocoțată pe 
o creastă de deal. Nea
murile ? — doar se știe 
că neamurile te dau 
uitării îndată ce simt 
că nu le poți fi de 
vreun folos. Vecinii ?! 
— doar se știe că ve
cinii nu-ți bat la ușă 
decît atunci cînd vor 
să-ți ceară ceva. N-ar 
vrea el, bătrînul, să 
vină aicea, la oraș, ca 
să stea toți la un loc ? 
Să vindă ce mai are 
pe-acolo, casa și gră
dina, și să vină aici, 
unde-ar fi primit cu 
brațele deschise.

Și-ntr-adevăr, cu 
brațele deschise a fost 
primit, dimineața la 
cinci și jumătate, pe 
peronul Gării de Nord. 
Băiatul, nora și nepo
tul i-au urat un căldu
ros bun venit, asigurîn- 
du-l de dragostea și 
prețuirea lor. Cîteva 
minute mai tîrziu, in 
drum spre casă, băia
tul a vrut să știe dacă 
i-a adus banii. Banii 
obținuți din pînzarea 
casei și-a grădinii.

Pentru vreo două 
săptămîni, din mare 
dragoste ce-i purtau, 
l-au instalat în came
ra nepotului , cameră 
spațioasă și luminoa
să, cu balcon și cu 
multe flori pe balcon. 
„Nu ți se pare că ești 
acolo, la sat ? îl în
treba băiatul. Ești tot 
la înălțime, ca pe un

deal, ai flori, ai pă
sări"... De două ori pe 
zi, dimineața la șase și 
după-amiaza la cinci și 
jumătate îl scotea nora 
la plimbare, o plimba
re scurtă, două stații 
de tramvai, de-acasă 
pină la piață. Acolo, in 
piață, printre oameni 
de la sat, bătrînul se 
simțea mai în largul 
său. „Văd că-ți place, 
a observat nora. Dacă 
vrei, poți să vii în fie
care zi, mai cumperi 
cite ceva".

Dar nepotul a luat 
două note proaste, pre- 
tinzind că le-a luat 
din pricină că el n-are 
unde învăța, n-are o 
cameră a lui, și-atunci, 
căzind toți de acord că 
trebuia să aibă o ca
meră a lui — bătrînul 
a fost poftit la bucătă
rie. „Să vezi ce bine 
o să dormi pe un pat 
pliant !“ l-a asigurat 
băiatul, după care i-a 
înșirat și alte avantaje 
ale traiului în bucătă
rie : acolo e mai cald, 
nu-l sîcîie nimeni, are 
mîncarea la-ndemînă... 
Doar că va trebui să 
se scoale la cinci și ju
mătate, să aprindă a- 
ragazul și să pună apa 
de ceai. Nu, să nu se 
sperie, că nimeni nu-i 
pretinde să pregătească 
ceaiul. După ce pune 
de ceai, el poate să 
plece liniștit la piață. 
Cu banii aduși de bă- 
trîn, băiatul a cumpă
rat o mașină mare : 
„Să-ncăpem toți în 
ea !“ — a spus el, și i-a 
poftit pe toți, și i-a dus 
într-o goană pînă la

Snagov. Acolo, la Sn. 
gov, la iarbă verde, bi 
iatul i-a arătat tatăl 
cum trebuie să spt 
mașina și s-o cure\ 
și-ndată bătrînul s- 
apucat de lucru, intri 
bind mereu dacă e bit 
ce face, că el n-a fo 
obișnuit să spele mc 
șini.

Dar obișnuința : 
creează, de la o zi , 
alta : dormi in bucăți 
ne pe un pat pliant, > 
cinci și jumătate i 
scoli, strîngi patul... 
de ceai ...fuga la pia\ 
..cureți mașina de pra 
de noroi... Și ț 
urmă ?! Ai casei a 
plecat la treburile D 
incuind ușa care 
în hol, dar ți-a răi 
și ție bucătăria, că» 
ra, o chiuvetă și I 
w.c. de serviciu, ai, 
ce-ți trebuie, iar d 
nu-ți convine s| 
duci zilele numai ' 
perimetrul ăsta — a. 
dispoziție parcul di 
fața casei.

Pînă cind într-o z 
fără știrea băiatuli 
și-a nurorii, bătrînt 
s-a dus la gară, f 
dus a fost, că mai 
vea niște neamuri . 
r'e-l tot chemau. Nu 
mai că, plecind î 
mare grabă, a uitat uș 
descuiată — și doam 
ne, ce scandal a ieși 
Cum s-a supărat băi. 
tul, cit a drăcuit norc 
Dacă intra un hoț, da 
rămineau fără atît. 
lucruri adunate cu tr 
dă !

Norocul lor, că n 
intrase nimeni.

Nicolae ȚIC

Cînd doi se ceartă...
Desen de Dogar MARINESCU

■ Kfififififififififififi fifififififififififififini fi fii fi fi fi fi fi ■ ■■fififififiBBBfi
Pentru că Șocîte iubește și pentru 

că Șocite iubește așa cum iubește, 
subsemnatul a trebuit să parcurgă 
sute de kilometri, să stea de vorbă 
cu zeci de oameni, să citească de-a 
fir a păr dosare oficiale, să afle cîte 
ceva despre producția de azotat de 
amoniu, să consulte Codul penal — 
și cite altele. Fiindcă Șocite — altfel, 
ins simplu în coordonatele lui funda
mentale — s-a dovedit deosebit de 
complex atunci cînd a fost vorba 
să-și aleagă mijloacele de a-și cu
ceri și păstra iubirea V-ei. (înțele
gem să păstrăm, pe cit se poate, a- 
nonimatul celei de care Șocite este 
amorezat). Și fiindcă el a făcut din 
amorul său — în cele din urmă neîm
părtășit — o chestiune publică ; îm
potriva pornirii firești ce-i duce pe 
îndrăgostiți in colțurile retrase ale 
parcurilor, pe aleile pustii de la șo
sea, eroul nostru n-a pierdut nici 
un prilej (mai bine zis, prilejurile 
le-a creat el) de a-și clama avata
rurile in fața celor mai diverse fo
ruri și în locuri publice. Exhibițio
nist din fire, Șocîte a ținut să facă 
Universul martor al nefericirii sale. 
Și a avut naivitatea să creadă că 
Universul poate fi martor mincinos...

Reproducerea unei convorbiri pe 
care am avut-o într-una din serile 
trecute în fața unei cîrciumi sordide 
de la marginea Craiovei ne va face 
să intrăm direct în subiect. Acolo 
l-am găsit, după indicațiile unui ve
cin care ne auzise bătînd zadarnic la 
poarta încuiată („...la barieră, că mai 
mult pe-acolo stă") pe Marin Șocîte, 
Un bărbat de vreo cincizeci de ani, 
mic și gras, deosebit de brunet, îm
brăcat într-un trenci soios, cu o șap
că trasă pe ochi ; „Sînt penzionar pă 
caz dă boală la inimă și tovarășii 
m-au ajutat" — zice domnia sa 
schimbînd sticla de vin din stingă în 
dreapta.

— Domnule Șocîte, fiul dumnea
voastră, Alexandru, a venit la redac
ția ziarului nostru și a reclamat că 
în urma unor abuzuri grave a fost 
despărțit de soția sa care, ilegal, a 
fost mutată la București. Ce credeți 
despre toate astea ? Dumneavoastră, 
un om care, nu-i așa...

— Păi sigur, așa e — se repede 
Marin Șocîte. Eu am zis dă la-nceput 
că ce-i trebuie lui însurătoare că eu 
din leafa mea și din penze de șase 
sute de lei l-am ținut Ia facultate și 
am făcut și casă și am pus mobilă 
dă ob mii în sofragerie și dă paișpe-n 
partea ailaltă și acum cind a ieșit 
inginer el să-nsoară și din leafă 
nu dă-n casă că și-a luat tilivizor...

Și pensionarul monologhează pre
cipitat repetind hipnotic cifre, cifre, 
cifre — bani adică. Bani și bani. To
tul pare a se reduce la sume — pe 

care el le-a cheltuit și de care este 
frustrat.

— Am auzit că ați bătut-o pe 
noră...

— Eu ? A, i-am dat o palmă, așa, 
atunci cînd a plecat de'la noi... Da...

...O palmă... Ulterior aveam să gă
sesc la miliția municipiului Craiova 
confirmarea oficială a faptului că in 
lunile octombrie, noiembrie și decem
brie ale anului trecut, V. era bătută 
aproape zilnic de soț, socru și cum

ȘOCÎTE 
SI

9

AMORUL Eu nu te iubesc, nevastă?! Toată ziua sînt de gîtul tău !
Desen de Eugen TARU

nat. Am întrebat-o pe V. (1,60 me
tri. 45 de kilograme) :

— Și cînd te lovea socrul, soțul 
dumitale ce făcea ?

— ...Ridea..
Prin 1966—67, V., studentă a Uni

versității din București, îl cunoaște 
pe Alexandru Șocite, student la po
litehnică. Acesta o asediază cu amo
rul lui și fata sfîrșește prin a-1 iubi 
și ea. în 1969, tînărul termină facul
tatea și este repartizat la Combina
tul chimic din Craiova, de unde este 
de loc, ca inginer mecanic. O cere pe 
V. în căsătorie, fata obține transfe
rul la Universitatea din Craiova și 
se mută in casa socrilor. Toate pre
misele, deci, pentru ca doi tineri să 
pășească în viață cu dreptul, să se 
bucure de un trai normal, într-un 
cuvînt, să fie o familie ca toate cele
lalte tinere familii.

Ei. nu 1 In calcul nu a fost cuprins 
un factor : clanul Șocîte. încă înain
tea căsătoriei, doamna Șocîte-senior 
vine la facultate și se interesează ce 
poate face pentru ca studentei să nu 
1 se acorde transferul. Evident, ni

mic. Doamna Șocîte-senior pleacă și, 
o dată ajunsă acasă, declară război 
nurorii. Aliați, soțul și cei doi fii. 
Unul dintre fii, soțul lui V., ingine
rul Șocîte. In fața urii părintești, iu
birea s-a topit ca un fulg de nea. 
Au urmat trei luni de coșmar ; tînă- 
ra soție este maltratată de cei trei 
bărbați, care nu-și dau nici măcar 
osteneala să găsească motive imagi
nare, se reped și o lovesc din senin ; 
gătește și face curat pentru întreaga 

familie ; nu i se dau nici băni de 
autobuz ca să vină la cursuri. (Va 
termina semestrul cu note de 8 și 9). 
De ce ? Fiindcă este nedorită în 
casă ; i se impune, ca o condiție a 
împăcării, să renunțe la facultate și 
să-și ia un serviciu. Ca să aducă bani. 
De către toți, inclusiv de către fostul 
iubit romantic, acum soț bătăuș. Apar 
și alte lucruri pe care nu le-ar su
porta nici paginile unui roman sca
bros.

„După două luni de căsnicie — 
scrie Șocîte in memoriul adresat re
dacției noastre — regretînd viața li
bertină din timpul studenției *),  re

*) Aici trebuie să facem o preci
zare : astăzi, inginerul Șocite, cerînd 
întoarcerea soției „răpite" și plîngînd 
la propriu de prea plinul iubirii, nu 
pierde nici un prilej de a terfeli, în 
același timp, onoarea tinerei femei. 
Nenumărate colege care o cunosc bine 
pe V. ne-au vorbit despre ea. fără 
nici o excepție, ca despre o tînără a 
cărei moralitate a stat și stă deasu
pra oricărei bănuieli infamante.

nunță la căsătorie și, intrată în acel 
„cerc viciat" din cadrul Universității 
Craiova format din... (aici, Șocîte, 
care nu a aflat probabil că infrac
țiunea de calomnie se pedepsește as
pru, numește cîțiva universitari), pă
răsește căminul conjugal în ziua de 
18 decembrie 1969, prima zi de va
canță, plecînd la părinți, pentru a 
se reîntoarce, la începerea cursurilor, 
dar în cămin studențesc...".

Pe bună dreptate, conducerea Uni

versității din Craiova sesizată și de 
colegele de an care o vedeau pe V. 
venind la cursuri plînsă și plină de 
vînătăi, i-a aprobat, ca o măsură 
prin care se asigura securitatea ele
mentară a studentei, mutarea în că
min. Dar liniștea pe care ea a cîști- 
gat-o a fost Iluzorie.

Ce face soțul 7 Căutînd-o zilnic la 
facultate și la cămin, el ii repetă 
declarațiile din perioada romantică 
a dragostei lor ; nu trece zi ca să nu 
plîngă și să-i declare că o iubește. 
Dacă tinăra 11 crede și se împacă — 
ceea ce s-a întîmplat de mai multe 
ori — trec cîteva minute de euforie 
după care umoarea i se schimbă, în
cepe să strige și... o ia la bătaie. 
Ca-n vremurile bune de la domici
liul conjugal. Este văzut de mai 
multe ori bătlnd-o sălbatic la cămin 
și la facultate. In general, alege 
locuri ferite, fără martori, dar. cum 
spuneam, în cîteva rinduri este și 
văzut. Colegele, colegii, ba chiar și 
simpli trecători sar și iau apărarea 
celei maltratate. Cum reacționează 
Șocite ? Intre doi pumni, urlă:

— Lăsați-mă în pace, e nevasta 
mea ! Și o iubesc 1

Da, oricit de incredibil pare, ad- 
ministrîndu-1 lovituri ca unui sac de 
box el strigă, în același tim,p, că o 
iubește ! Și, mai cu seamă, lansează 
ca un adevărat strigăt de luptă, ca 
un iluzoriu pașaport pentru tărîmul 
legalității, cuvintele care la el au 
devenit un slogan :

— E nevasta mea !

...Și cu aceasta, intrăm în fondul 
problemei. Societatea, ca un tot or
ganizat, asigură fiecărui membru al 
ei condiții optime de dezvoltare. 
Toate legile noastre, însuși spiritul 
societății noastre, converg spre a 
asigura individului un climat propi
ce deplinei sale realizări și afirmări 
ca ființă umană menită să se împli
nească, să viețuiască în condiții de 
demnitate. Mai poate fi vorba de a- 
ceste lucruri in cazuri asemănătoare 
cu cel descris ? Nici vorbă. Societa
tea nu poate rămine indiferentă în 
cazurile cînd soțiile sînt sistematic 
maltratate, cînd in celula care este 
familia apar moravuri de junglă, 
cind, ca in lumea animalelor, cite 
unul instaurează dreptul brutei. Și 
cu atit mai mult atunci cînd mani
festările huliganice devin publice. 
Prin „E nevasta mea !“, strigat în 
împrejurările nefericite pe care 
le-am amintit. Șocîte voia să-nțe- 
leagă „e nevasta mea și fac ce vreau 

cu ea ; o bat, o omor, asta nu pri
vește pe nimeni ; o proprietatea 
mea și fac ce vreau".

Ei, uite că nu e așa. Și Șocîte s-a 
convins că așa stau lucrurile cînd, 
într-o seară, trecătorii indignați de 
scena sălbatică la care asistau, ne
impresionați de „e nevasta mea 1“ 
l-au condus la miliție. Cercetările 
care au urmat au scos la lumină în
treaga ticăloșie a purtării lui Ale
xandru Șocîte. I s-a interzis s-o mai 
acosteze, i s-au pus în vedere con
secințele purtării lui huliganice. A- 
celași lucru i s-a spus și la Procu
ratura municipiului Craiova. S-a 
astimpărat cîteva zile... Și a luat-o 
iar de la capăt.

Colegele, cadrele administrative 
de la Căminul nr. 3 al Universității 
craiovene tși aduc aminte și astăzi, 
cu repulsie și indignare, de cuvin
tele triviale pe care le ascultau zil
nic din gura lui Șocite — cuvinte 
adresate atît lui V. dt și lor — de 
cele două dățl cînd a spart cu pietre 
geamurile de la dormitorul lui V., 
de amenințările sale cotidiene, de 
lovirea portarului. Dar trebuie să 
spunem că nu înțelegem slăbiciunea 
pe care, în ultimă instanță, au dove
dit-o față de acest huligan înrăit, 
față de manifestările sale. Sîntem 
obișnuiți ca acolo unde apare buru
iana huliganismului, opinia publică 
să reacționeze prompt și eficient, să 
„plivească" terenul social. într-un 
fel, Șocite a avut și el norocul lui : 
V. a obținut retransferarea sa la 
Universitatea din București cu cîte
va zile înainte de apariția Decretu
lui 153, care a avut efecte salutare 
in ceea ce privește ordinea publică... 
Era un caz tipic.

Astăzi, Șocîte își satisface stagiul 
militar. Am avut curiozitatea să cer
cetăm comportarea inginerului Șo
cîte la locul său de muncă. Referin
țele pe care le-am cules sînt catas
trofale. In unanimitate, cei cu care 
am stat de vorbă l-au caracterizat 
drept leneș, incompetent, chiulan
giu, arogant. Iată fraze spuse unuia 
și altuia de către Șocîte. fraze care 
ne ajută să-1 înțelegem perfect :

— Eu sînt inginer, nu mă ocup de 
prostii ! (adică de procesul de pro
ducție — n.n.).

— Pentru leafa pe care o am, fac 
prea mult și-atît î

— Să mi se recunoască meritele ! 
„.ș.a.m.d. Vă par*  cunoscut insul, 

nu-i așa ? Face parte din tagma 
lor care consideră că societatea . 
față de el, toate îndatoririle, iar 
față de societate nici una. Să 
mindră că dumnealui binevoiește 
trăiască în mijlocul ei !

Acesta e Șocite, ca ființă socii 
Și mai are o față, pe care doar 
pomenit-o : pozează în victimă 
unei „mafii" care l-a despărțit 
soție, care i-a zdrobit căsnicia și i 
ma. Iată cum se încheie memoi 
adresat redacției noastre de că 
Al. Șocîte. inginer chiulangiu și 
bătăuș (stilul, normal, îi aparțin»

„Indiscutabil că „eu" nu pot fi i 
versarul unor astfel de personalii 
(adică tovarășii din conducerile U 
versităților Craiova și București, 
varășii din cadrul procuraturii 
miliției care l-au atenționat — n. 
însă mă demoralizează atitudir 
lor de continuare a acestei manif 
țări negative de... (ascultați și mir 
nați-vă !) nesocotire a normelor 
conviețuire socială.

Persistența acestei situații ce 
s-a creat constituie tot o manif» 
tare negativă de a nu se respect 
(ceea ce urmează e fantastic 1 
n.n.) ordinea socială, legile ță 
principiile de echitate și etică".

Și umblă pe la diverse foruri, 
pune oamenii pe drumuri, el. vie 
ma inocentă a unor abuzivi ! In 
să spună „mulțumesc" că n-a fă» 
citeva luni de închisoare pentru ci 
pină acum a „îndeplinit condiții 
cu vîrf și îndesat !

Dacă Șocîte iubește, e treaba 1 
Dacă e sau nu este iubit de ale; 
inimii, e treaba lor. Dar dacă ț 
cite, din preaplinul iubirii își mol» 
tează sistematic soția, terorizet 
luni de zile un cămin studențesc, < 
lomniază și insultă oameni onorab 
el se face vinovat nu de „greșeli i 
iubirii", ci de nerespectarea a ce 
ce numea chiar el „norme de co 
viețuire socială".

E nevasta lui — da ; dar nici 
Șocite nu are drepturi de propriet 
de sclavi. Sint vremuri apuse de mi 
acelea ; și dacă — așa cum se spu
— „a lipsit la lecția" despre rape 
turile normale între soți și a lip 
și la cea despre îndatoririle eleme 
tare ale cetățeanului, Șocîte poate 
făcut să le înțeleagă. Societatea a 
suficiente mijloace și — vorba ceet
— niciodată nu este prea tîrziu.

George-Radu CHIROVIQ
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Cu tot progresul înregistrat în diferite domenii pe plan mondial, 
foametea și subnutriția fac încă ravagii în țările slab dezvoltate. Pe 
de altă parte, creșterea continuă și explozivă a populației globului 
— în anul 2000 vor fi 7 miliarde de oameni I — ridică și ea, cu 
acuitate, problema asigurării și sporirii tiranei. Se caută, deci, noi 
soluții : intensificarea exploatării oceanelor, folosirea proteinelor din 
alge, sau chiar din petrol etc.

Paralel cu aceste preocupări, atenția specialiștilor se îndreaptă 
spre o realitate mai puțin spectaculară, dar nu mai puțin semnifi
cativă : circa 35 la sută din recolta mondială este distrusă de bolile 
plantelor, de dăunători și buruieni. O cantitate imensă de hrană po
tențială iese astfel din circuitul alimentației. Lupta pentru recupe
rarea pierderilor se duce de mai multă vreme. în cadrul unor re
cente manifestări internaționale s-a pus însă problema declanșării 
unei acțiuni largi, desfășurate cu întregul potențial științific și teh
nic, pentru elucidarea principiilor de bază ale acestei iupte și în
globarea într-un sistem armonios a tuturor formelor ei. Sînt lucruri 
despre care ne vorbesc și semnatarii articolelor din această pa
gina.

Acfiune convergentă
a mijloacelor fitosanitare

..

E Bolile și dăunătorii plantelor 
aduc pagube cu adevărat impresio- 

t| nante. Se apreciază, de pildă, că 
J numai pierderile suferite de agri- 
t cultura S.U.A., în anul 1963, echi- 
J valează cu producția de pe 50 mi- 
,j lioane de hectare ; în Franța, pier- 
a denie produse de boli și dăunători 

se ridică, în ultima perioadă, la 
circa 8 miliarde de franci anual.

Care sint cauzele mai importan
te ale acestui fenomen ? Pe de o 
parte, răspîndirea pe glob a para
ziților, ca urmare a dezvoltării 
într-un ritm tot mal accelerat a 
căilor de comunicație, ceea ce a dus 
la intensificarea schimburilor de 
produse agricole. Pe de altă parte, 
creșterea sensibilității plantelor cul
tivate. Trebuie să adăugăm dez
voltarea prea lentă sau inegală, 
din ultimele decenii, a științei și 
tehnicii protecției plantelor și, mai 
ales, neaplicarea sistematică a unul 
sistem eficient de măsuri, sau fo
losirea unilaterală, exclusivă • 
unor măsuri care, deși bune ta 
cadrul sferei lor restrinse de ac
țiune, s-au dovedit — cum era șl 
de așteptat — Incapabile să rezol
ve singure această problemă com
plexă.

Potrivit clasificării curente, mlj- 
loaoele care alcătuiesc arsenalul 
protecției plantelor sînt grupate 
convențional in următoarele 4 mari 
grupe : culturale (agro-fitotehnice), 
fizico-mecanice, biologice și chi
mice. Dacă în primii 40 de ani ai 
acestui secol știința și tehnica 
protecției plantelor au marcat o 
dezvoltare lentă, relativ armoni
oasă, imbrățișind Întreg ansamblul 
mijloacelor de acțiune de care se 
dispunea, în deceniul următor a 
prevalat combaterea chimică a dău
nătorilor și bolilor. Acest fapt se 
datora descoperirii D.D.T.-ului 
(pentru care P. Miiller a primit, în 
anul 1948, premiul Nobel), insecti
cid cu o eficacitate superioară ce
lor cunoscute pe atunci. N-aU in- 
tirziat însă să se arate — cu toa- 

■ tă gravitatea — consecințele apli- 
I cării unilaterale și neraționale a 

mijloacelor chimice : creșterea re
zistenței dăunătorilor față de pre- 

, paratele folosite, modificarea nega
tivă a echilibrului biologic din cu
prinsul ecosistemelor naturale, in
vadarea mediului natural de rezi
duuri dăunătoare sănătății oameni
lor și animalelor etc.

Soluția găsită de specialiști a 
constat în restrtagerea intervenții
lor chimice și integrarea mijloace
lor chimice in ansamblul mijloace
lor fitosanitare. S-a născut astfel 
metoda luptei integrate, adică în
globarea intr-un sistem armonios, 
unitar și totodată diferențiat — 
după parazitul de combătut — a tu
turor tehnicilor de combatere com
patibile și posibile. La congresele 
internaționale de protecția plante
lor de la Viena (1967) și Paris 
(1970) și la alte manifestări științi
fice și consfătuiri tehnice legate de 
acest domeniu s-a remarcat un in
teres orescind pentru impulsiona
rea și intensificarea cercetărilor în 
sectorul combaterii biologice, a 
creării de soiuri rezistente, a apli
cării curente a tuturor măsurilor 
de igienă fitosanitară, a corectării 
neajunsurilor actualelor insecto- 
fungicide.

Șl în țara noastră, în ultimele 
două decenii a fost elaborat un 
astfel de program complex de 
cercetare. Prin aplicarea lui 6-a 
adus o contribuție importantă la 
prevenirea unor pierderi mari de 
produse vegetale.

în ceea ce privește carențele apli
cării operative în producție a unor 
măsuri de protecția plantelor, ele 
se datoresc, desigur, unor cauze nu 
numai obiective, ci și subiective. 
După părerea noastră, este vorba 
în primul rind de aplicarea unor 
tehnologii de cultură incomplete, 
în care măsurile de protecția plan
telor, îndeosebi cele culturale, nu 
au fost îmbinate organic și crono
logic cu celelalte verigi ale proce
sului tehnologic.

In cincinalul care urmează, în 
fața specialiștilor în protecția plan
telor și a inginerilor agronomi stau 
sarcini mari, care vor putea fi re
zolvate cu’ succes numai dacă vom 
ține seama de principiile de bază 
ale luptei integrate. Abordarea 
simplistă și nerealistă a problemei 
combaterii practice a unor boli și 
dăunători poate produce confuzii 
regretabile. Este vorba, în primui 
rînd, de absolutizarea aplicării unei 
rotații exagerate, dimensionată nu
mai după cerințele fitosanitare. 
Iată de ce nu trebuie să atribuim 
— cum s-a încercat — înmulțirea 
peste măsură a lupoalei în cultu
rile de tloarea-soarelui, monocul-

I

acad. E. RADULESCU

Aportul chimiei

turii sau soiului cultivat. E mai 
cinstit să recunoaștem că nu am 
aplicat celelalte măsuri culturale 
cu ajutorul cărora terenul ar fi 
fost apărat de această plantă ne
dorită.

Perspectiva posibilei apariții a 
unor boli și dăunători noi, necunos- 
cuți pină acum în țara noastră, 
pune problema studierii biologiei 
și ecologiei lor, în vederea alegerii 
celor mai potrivite mijloace de 
luptă. Va trebui, de asemenea, să 
se acorde o atenție deosebită stu
diului temelor legate de stabilirea 
sistemelor de rotație a anumitor 
culturi, sisteme care să asigure o 
combatere eficientă a bolilor șl 
dăunătorilor, în condițiile avanta
jelor pe care le oferă concentrarea 
producției agricole.

Pentru a asigura succesul luptei 
integrate, este imperios necesar să 
se accelereze lucrările de creare a 
soiurilor rezistente la boli și dău
nători la principalele plante de cul
tură, să se perfecționeze sistemul 
producerii de sămînță sănătoasă, 
să se extindă cercetările cu privire 
la elaborarea metodelor de prog
noză a apariției paraziților și de 
avertizare a tratamentelor, să se 
studieze acțiunea preparatelor sis- 
temice, a celor mai puțin toxice și 
persistente, ca și problema rezi
duurilor etc. In tine, este necesar 
ca la elaborarea tehnologiilor să 
se prevadă aplicarea pe parcursul 
fluxului tehnologic a tuturor lucră
rilor cu caracter fitosanitar cu ac
țiune convergentă, care Se sprijină 
și se întregesc reciproc, ducînd la 
o prevenire eficientă a atacurilor 
bolilor și dăunătorilor.

selectivitatea preparatelor
și diminuarea toxicității

dr. T. BAICU
directorul Institutului de cercetări pentru proteejia plantelor

4 000 
cos- 

de 
ce

<

rezerva importanta
a bătăliei pentru

recolte bogate

poate fi salvată are o valoare de 
circa 8 500 lei.

Aceste avantaje explică și puter
nicul impuls dat cercetării pentru 
obținerea de preparate tot mai 
selective. Multe din insecticidele 
actuale (D.D.T., H.C.H., ciclodie-
nicele etc.) distrug nu numai in
sectele dăunătoare, ci și pe cele 
folositoare. Este un fapt care poate 
duce la un dezechilibru, respectiv 
la înmulțirea in masă a unor in
secte care mai înainte nu constitu
iau o problemă de combatere. De 
aici se vede importanța obținerii 
unor preparate cu selectivitate 
sporită și, in același timp, specifice 
— asigurând combaterea numai a 
unul grup de dăunători, fără a in
fluența dezvoltarea altor insecte.

Reducerea toxicității pesticidelor 
față de om și animale este un alt 
deziderat urmărit de cercetările în
treprinse în ultima vreme. Se poate 
spune că, prin eforturile colectivu
lui institutului nostru, s-au obținut 
succese promițătoare privind elimi
narea treptată a produselor toxice.

Cu toate realizările incontestabile 
înregistrate pe acest tărîm de către 
ICECHIM și I.C.P.P., nu am reușit 
să asigurăm o producție internă 
care să satisfacă nevoile agricultu
rii. Calculele făcute in cadrul in
stitutului nostru, împreună cu spe
cialiștii din Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, au arătat că, pentru 
a asigura O combatere satisfăcă
toare a principalelor boli (234 la 
număr), dăunători (208) și buruieni 
(205). sînt necesare cel puțin 97 de 
substanțe active, condiționate tn 
minimum 250 de produse comer
ciale (forme de aplicare) care să 
ușureze folosirea lor.

Evident, nu este rațional să fa
bricăm cantitățile mici (dar foarte 
necesare) din unele produse fito-

►

depășite de alte

se datorește sis- 
studiu al prepa- 

asimilare.

farmaceutice, care vor fi deci im
portate în continuare. Dar peste 70 
la sută din substanțele active . 
necesare agriculturii justifică re
nunțarea Ia import și realizarea lor
in cadrul producției interne. Acest 
lucru' este cu atît mai necesar, cu 
cît ritmul de înlocuire a prepara
telor este foarte rapid și există ris
cul de a achiziționa licențe care, în 
scurt timp, să fie 
realizări.

Un alt neajuns 
ternului actual de 
ratelor propuse pentru 
Din momentul sintetizării lor pe 
plan mondial, acestea ajung la noi 
după 1—2 ani. verificarea lor du- 
rind încă 2—3 ani. Abia apoi in
tervin fazele de asimilare a pro
ducției, prin cercetarea tehnologiei 
timp de 2—3 ani, la care se adaugă

Problema speciilor
rezistente

și a adaptabilității
agenților patogeni

Institutul
prof. dr. E. DOCEA

agronomic „Nicolae Bâlcescu-

tn dome- 
să consi-

Toți cei care lucrează 
niul agriculturii trebuie 
dere drept un obiectiv principal al 
strădaniei lor diminuarea la mini
mum posibil a pierderilor datorate 
diverșilor paraziți vegetali. Reali
zarea acestui important țel necesită, 
în primul rînd, combaterea mai 
rațională a bolilor plantelor, calea 
cea mai eficace, mai eoonomică și 
mai puțin nocivă pentru sănătatea 
consumatorilor.

Faptul că o serie de boli (ru
ginile cerealelor, riia neagră a car
tofului etc) nu pot ti practic com
bătute prin mijloacele obișnuite 
(fizice, agrotehnice etc) și că apli
carea unor tratamente exclusiv 
chimice ridică problema reziduuri
lor toxice, a dus la o nouă orien

minimum 2 ani pentru realizarea 
stației-pilot. După 7—10 ani se 
poate trece tn sfîrșit la producția 
industrială.

Consecința ? O rămînere cronică 
tn urmă Eață de nivelul mondial — 
mai ales că unele pesticide sînt 
valabile numai 7—10 ani, fiind înlo
cuite cu altele, mai eficace și mai 
ieftine. Se impune, evident, scurta
rea etapelor susmenționate, care se 
poate realiza numai pe linia spo
ririi posibilităților de cercetare în 
cadrul Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii și Ministerului Sănă
tății. Deocamdată, coordonarea a- 
cestei activități complexe este de
fectuoasă. Comisia interministerială 
de omologare a pesticidelor tre
buie să devină mai activă și să de
termine o accelerare a lucrărilor.

ta cultură a so- 
și liniilor de 
la atacul agenți- 
special în zonele 
produc cu regu- 

pierderi din 
constatat insă că

tare, punîndu-se accentul pe crea
rea și extinderea 
iurilor, hibrizilor 
plante rezistente 
lor patogeni, în 
în care epifitiile 
laritate importante 
producție. S-a 
agenții fitopatogeni se adaptează la 
soiul rezistent și asistăm la apari
ția unor noi rase fiziologice, față 
de care planta devine iar vulne
rabilă ; e un proces care durează 
uneori doar cîțiva ani. Ameliora- 
torii și fitopatologii trebuie deci să 
lucreze foarte 
decit 
rase, 
cursă 
parte 

repede, mai repede 
viteza cu care apar noile 

declașîndu-se o adevărată 
între specialiști, pe de o 

și agentul fitopatogen. pe

de altă parte, cursă în care victo
riile sint încă impărțite.

Cu toate dificultățile obiective 
e-au înregistrat 6uccese importanta 
șl în acest sector. In țările cu a- 
grlcultură avansată, daunele produ
se plantelor de agenții patogeni sint 
reduse astăzi la minimum, ca urma
re a introducerii pe scară largă în 
cultură a unui sortiment variat de 
soiuri de plante, hibrizi și linii re
zistente față de cele mai păgubi
toare boit Din păcate, experiența 
pozitivă nu poate fi preluată inte
gral, fiecare țară avîndu-și soiurile 
ei optime, în funcție de condițiile 
specifice existente.

în țara noastră s-au obținut 
plante rezistente la boli încă din 
anul 1930 cînd prof. E. Rădulescu, 
prin lucrări de selecție, a realizat 
soiuri noi de grîu, rezistente la ru
gina brună. Acest agent patogen 
prezintă, în România, 32 de rase 
fiziologice, variabilitate care face 
cu atît mal dificilă crearea unor 
soiuri rezistente. Fără a ne opri 
asupra tuturor etapelor șl rezulta
telor acestor cercetări laborioase, 
vom aminti că au fost obținute 
unele linii de grîu, care au trecut 
cu succes toate probele, în culturi
le experimentale ale Comisiei de 
6tat pentru încercarea soiurilor, do- 
vedindu-se superioare soiurilor ra- 
ionate in ceea ce privește produc
ția, calitatea și rezistența la di
verse boli. Amintim în acest sens 
soiurile de griu de toamnă Mol
dova, Dacia, Excelsior, Favorit 
foarte productive și în același timp 
rezistente la rugină și tăciune crea
te în cadrul I.C.C.P.Tr-Fundulea.

Tratamentele chimice dovedin- 
du-se neecor.omlce la combaterea 
în special a ciupercilor parazite 
ale porumbului, se impunea, pen
tru evitarea pierderilor, cultivarea 
de hibrizi înzestrați, în afară de 
productivitate, cu o mare rezistență 
față de boli. în acest scop, au fost 
efectuate studii asupra ciupercii 
Helminthosporium turcicum; liniile 
760, 715-p, 345 Fl etc, obținute la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea, s-au dovedit rezistente la tă
ciune (Ustilago maydis).

La culturile de cartof, pierderile 
mari produse de riia neagră și 
mană au determinat pe fitopatolo
gii și amelioratorii din țara noas
tră să alcătuiască un program vast 
de înlocuire a soiurilor sensibile 
cu soiuri și linii rezistente la a-

De la insecticidul biologic
la lupta genetica

dr. A. SĂVESCU
Institutul de cercetări pentru protecția plantelor

Deși ideea combaterii biologice e 
destul de veche, abia in ultimii 
10—15 ani s-au pus bazele prac
tice ale acestei metode de luptă îm
potriva bolilor la plante. Rezultate 
deosebite s-au obținut, pe plan 
mondial, in special în sectorul in
secticidelor biologice și al zoofagi
lor (animale care se hrănesc cu 
specii dăunătoare).

Insecticidele biologice prezintă 
avantajul de a distruge dăunătorii 
in mod selectiv, permițind o inter
venție precis dirijată. Există peste 
30 de sortimente, dintre care cele 
bacteriene (pe bază de Bacillus, 
thuringensis) s-au dovedit a avea 
o mare eficiență in protecția plan
telor, fiind folosite pe scară largă 
in S.U.A., U.R.S.S. etc.

Și in țara noastră a fost realizat 
un insecticid bacterian, „Thuringin 
150 M“, omologat încă din anul 
1965, pentru combaterea omizilor 
defoliatoare din agricultură și sec
torul hortiviticol. Ca și celelalte 
insecticide bacteriene, bioprepara- 
tul românesc este netoxic pentru 
om și animale. în schimb, efectul 
toxic pentru dăunători se menține 
o perioadă de 10—15 zile de la tra
tament. Ar mai fi de spus că pre
paratul poate fi păstrat, fără să-și 
piardă eficacitatea, timp 3—4 ani.

Trebuie să precizez că avanta
jele economice ale folosirii „Tliu- 
ringinului 156 M“ ar fi considera
bile. La o suprafață de 300 000 ha 
cultivate cu legume, pomi și viță, 
sint necesare, pentru cele două tra
tamente de sezon, 200 tone de 
insecticide anual. Cantitatea de 
produse salvată în acest fel ar va
lora cel puțin 8 milioane de lei. 
In 4—5 ani s-ar putea amortiza 
astfel o fabrică special amenajată 
pentru a produce „Thuringin". Dar, 
cu toate aceste avantaje evidente, 
n-am putut convinge nici o uni
tate să se angajeze in producerea 
biopreparalului românesc. Nu s-a 
luat in considerație nici faptul că, 
o dată cu producerea „Thuringinu- 
lui 150 M“, prin același proces teh
nologic s-ar produce și „Thurin- 
tox“, o substanță extrem de eficace 
în combaterea larvelor gindacului 
de Colorado și a altor coleoptere, 
ceea oe ar face ca prețul de cost al 
tratamentelor să scadă la 3/4—1/2 
din costul tratamentelor chimice, 
înființarea unor stații pilot pentru 
realizarea insecticidelor biologice 
sau a zoofagilor ar permite pro
ducerea unor cantități necesare din 
aceste produse, atît pentru necesi
tățile de cercetare, cît și pentru ex
perimentarea lor in unitățile noas
tre socialiste.

Un alt produs românesc, pentru 
care de asemenea s-a elaborat pro
cesul tehnologic, este „Muscardin 
A-45 M“. In amestec cu doze sub- 
letale de insecticide chimice, acesta 
va permite combaterea gindacului 
de Colorado, insectă care aduce pa
gube uriașe culturilor de cartofi. 
Desigur, exemplele nu se opresc 
aici, insecticidele bacteriene con
stituind un vast domeniu de cer
cetare, cu rezultate și aplicabilitate 
imediate.

In U.R.S.S., S.U.A.,
Cehoslovacia și în alte 
extins. în ultimii 10 ani, 
de combatere a larvelor diferiților 
dăunători cu ajutorul zoofagilor, 
dintre care cea mai mare impor
tanță pentru producție o au insec
tele din grupul 
cetătorii noștri 
punct tehnologia 
diții climatizate 

Franța, 
țări s-a 

metoda

trichograma. Cer- 
au pus și ei la 

înmulțirii în con- 
a trichogramelor,

ceste boli. în urma lucrărilor de a- 
meliorare un valoros sortiment da 
soiuri rezistente la riia neagră — 
Voran, Roz de toamnă, Brașovean, 
Mittelfriihe, Merkur etc. — au fost 
înmulțite șl introduse în cultură, în t 
toate zonele contaminate. în ultima 
perioadă au fost mult intensificate 
și lucrările legate de rezistența car
tofului la mană. Experimentele e- 
fectuate au demonstrat că, din 100 
de soiuri, mai rezistente sint patru 
(Agnes, Fitoftoroustoicivîi, Robusta 
și Wohltmann), care au dat rezul
tate bune in producție.

De o mare atenție se bucură șl 
lucrările de cercetare a rezistenței 
sfeclei de zahăr împotriva bolii 
care o afectează cel mal mult ta 
țara noastră, cercosporioza. Din 
observațiile făcute, timp de mai 
mulțî ani, a reieșit că soiurile poli- 
ploide (R. Poly 1, R. Poly 7 etc.) stat 
mai rezistente decît cele diplodde, 
ceea ce a dus la introducerea lor In 
cultură.

Au fost testate, de asemenea, 
sute de soiuri de fasole, ta legă
tură cu rezistența lor la bacteorioză, 
stabilindu-se soiurile cele mai va
loroase.

Pomicultura avtad șl ea de su
ferit de pe urma agenților fitopa
togeni, s-a urmărit crearea unor 
hibrizi intraspecificl și interspeci
fic! rezlstenți față de bolile eripto- 
gamice. Menționăm, de pildă, crea
rea unor hibrizi de măr .mai re- 
zistenți la făinare și la rapăn.

în prezent se lucrează intens la 
obținerea de noi soiuri de viță de 
vie rezistente la mană, la selecția 
și crearea de noi soiuri de tomate 
rezistente la mană, la 
pătarea cafenie etc., la crearea de 
noi soiuri de ardei rezistente la 
viroze etc.

Desigur, nu este posibil să amin
tim, nici măcar în treacăt, în ca
drul limitat al unul articol, toate 
realizările obținute în domeniul 
rezistenței și imunității plantelor — 
ceea ce nu înseamnă că ne putem 
dedara pe deplin mulțumiți. Tre
buie să ținem seama că, așa cum 
am mai spus, perioada de folosire 
a noilor soiuri rezistente este rela
tiv scurtă (4—5 ani), datorită apa
riției unor agenți fitopatogeni mal 
agresivi. Iată de ce acțiunea de 
creare a soiurilor rezistente trebuie 
«ă fie permanentă, continuă, orice 
„pauză" Insemnind o pierdere de 
teren in bătălia dusă de specialiști 
împotriva dușmanilor plantelor.

mozaic, la

/

care sînt lansate apoi tn dmp. Ex
periențele întreprinse de Institutul 
de cercetări pentru protecția 
plantelor au arătat, de pildă, că 
prin două lansări de trlchograma In 
culturile de varză atacate de buhe 
verzcl se realizează distrugerea 
dăunătorilor intr-un procent de 
95—98 la sută. Există 
largi de folosire a tri 
și în culturile de sfeclă, floarea- 
soarelui, mazăre, ta special ta ju
dețele Ilfov și Teleorman, intens 
atacate de buha verzel (Mamestra 
brassicae). Prin calcule estimative 
s-a stabilit că materialul biologic 
și manopera pentru cele două trata
mente, aplicate pe o suprafață de 
20 000 ha, ar costa circa 2 000 000 
lei, față de 4 000 000 lei, cît ar costa 
tratamentul chimic. Avantajul 
economic al metodei este evident.

Printr-un procedeu «semănător 
este posibilă Înmulțirea și a altor 
insecte folositoare, pentru comba
terea strictă a unuia sau mai mul
tor dăunători.

In alte trei sectoare ale comba
terii biologice — autocidie, lupta 
genetică, folosirea Insecticidelor 
hormonale — se lucrează ta pre
zent cu asiduitate, pentru stabilirea 
tehnologiilor acestor metode și 
mijloace. în autocidie (autodistru
gerea individului și a speciei), cu 
toate dificultățile tehnice, Institu
tul de cercetări pentru protecția 
plantelor a izbutit să elaboreze o . 
metodă de combatere a păianjenu
lui galben (Tetranychus altheae) 
care atacă plantele de seră. Metoda 
constă în sterilizarea masculilor șl 
lansarea lor ta seră. Se Înțelege 
că, prin lipsa de urmași, acești 
păianjeni dispar, rezolvindu-se ast
fel în mod radical problema com
baterii lor. Studii asemănătoare se 
întreprind pentru combaterea bu- 
hei verzel, a omizii păroase a du
dului și a altor dăunători.

O metodă biologică nouă, aborda
tă, în ultimi ani, mai ales în Olan
da, este lupta genetică. La Institu
tul de cercetări pentru protecția 
plantelor se lucrează 1" crearea de 
rase de păianjeni de seră cu gene 
incompatibile, forme capabile, prin 
împerechere cu populația normală 
dm culturi, să-1 reducă potențialul 
de înmulțire, pină la o densitate 
numerică lipsită de importanță 
economică.

Tot relativ recent s-a emis șl 
ideea combaterii biologice a dău
nătorilor cu ajutorul insecticidelor 
hormonale, biopreparate pe bază 
de hormoni juvenili, extrași din 
corpul larvelor ta momentul năpir- 
lirii și transformării in adult. Apli
cate sub formă de stropiri, ta cul
turile atacate de specia din ale că
rei larve s-au extras hormonii, 
aceste insecticide provoacă trans
formarea larvelor incomplet dez
voltate in adulți sterili, deci inca
pabili de a mai da urmași.

Foarte importantă este studierea 
aprofundată a biologiei acestor in
secte, a ciclului lor de viață. Nu
mai cunoscind exact momentele 
apariției diverșilor dăunători și 
paraziți, se poate recomanda apli
carea tratamentelor de combatere 
strict in perioadele optime, fiind 
ocrotite astfel insectele folositoare, 
care au un ciclu de viață diferit de 
al dăunătorilor.

Prin integrarea mijloacelor bio
logice de combatere, ta special a 
zoofagilor, în mijloacele chimice, 
ambele categorii pot fi folosite con
comitent și cu efect sporit, lupta 
biologică devenind o armă eficace, 
ieftină și ușor de mînult

Una dintre verigile importante 
ale luptei integrate împotriva duș
manilor culturilor vegetale — boli, 
dăunători, buruieni — o constituie 
folosirea substanțelor chimice, pes- 
ticidele. Se poate spune chiar că, 
practic vorbind, atît în ceea ce pri
vește cercetarea cit și practica 
protecției plantelor, combaterea 
chimică se situează, cantitativ, pe 
primul loc. Ea s-a dezvoltat verti
ginos în special după descoperirea 
D.D.T.-ului, ca urmare a rezultate
lor spectaculoase obținute ta agri
cultură și igienă cu acest insecticid, 
într-un ritm deosebit de rapid au 
fost descoperite apoi numeroase 
alte produse de sinteză destinate 
aceluiași scop : insecticidele orga- 
nofosforice și ciclodienice, fungici
dele organice, lerbicidele selective, 
stimulatorii de creștere și raticidele 
anticoagulants etc.

Cu toate succesele obținute de 
combaterea chimică, absolutizarea 
ei și ignorarea altor metode ar 
constitui o mare greșeală, chiar 
dacă, in multe situații, pesticidele 
reprezintă singura soluție eficientă. 
De pildă, culturile intensive și, în 
primul rînd, plantațiile de pomi 
nu pot fi menținute la un nivel 
corespunzător fără aplicarea măsu
rilor chimice de combatere, care 
sint de neînlocuit ta condiții de iri
gare sau de monocultură. Eficacita
tea ridicată (de regulă, peste 90 la 
sută) și rapiditatea în intervenții 
constituie caracteristici prețioase 
ale acestei metode Pe deasupra, 
rentabilitatea ei este foarte înaltă : 
tratamentul cu sulfat de cupru 
pentru combaterea manei carto
fului costă 200 lei/ha și asigură o 
reducere a pagubelor de circa 
lei/ha ; la mana viței de vie, 
tul tratamentului chimic este 
circa 350 lei/ha. iar recolta



SCINTEIA — miercuri 4 noiembrie 1970 PAGINA 7

ÎNTÎLNIRE

LA C. C. AL P. C. R.
Marți la prînz, delegația P.C. Peru

vian, condusă de tovarășul Jorge del 
Prado, secretar general al partidu
lui, s-a întilnit la Comitetul Central 
al P.C.R. cu tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass,

membra al C.C, al P.C.R., și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C, al P.C.R.

întîlnirea, care a prilejuit o infor
mare reciprocă cu privire la activi
tatea actuală a P.C. Român și P.C. 
Peruvian, a decurs într-o atmosferă 
de prietenie tovărășească.

Primire
la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas, a primit 
marți dimineața pe Alexander Far
kas, președintele firmei „Alexander” 
din S.U.A., și Louis Powell, vicepre
ședinte al aceleiași firme, care se 
află in țara noastră.

La primire au luat parte Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare, 
Nicolae Enea, prlm-adjunct al mi

nistrului industriei ușoare, și Iosit 
Steinbach, director general al Com
binatului de confecții și tricotaje 
București.

Cu aoest prilej au fost abordate 
unele probleme referitoare la cola
borarea și cooperarea între firma 
americană și întreprinderi românești 
de industrie ușoară.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ion Iliescu, prim-secretar al Comi

tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru problemele 
tineretului, a părăsit marți seara Ca
pitala. lndreptindu-se spre Buda
pesta, unde va lua parte la ședința 
festivă consacrată celei de-a 25-a ani
versări a Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți membri ai Secreta
riatului Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

La sosirea pe aeroportul Ferihegyi 
din Budapesta au fost de față Nador 
Gyorgy, secretar general al Consi
liului Național de educație politică 
și instruire a tineretului. Focze 
Lajas, secretar al C.C. al K.I.S.Z., 
precum și Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. ăl U.T.C., și alți membri ai 
delegației Uniunii Tineretului Comu
nist care participă la lucrările celei 
de-a 8-a adunări a F.M.T.D.

Au fost de față, de asemenea, loan 
Boehls, însărcinat cu afaceri ad-ln- 
terim al României la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministrului aface
rilor externe al Republicii Populare 
Polone, Stefan Jedrychowski, o tele
gramă de condoleanțe în legătură cu 
tragica încetare din viață a lui Zyg- 
fryd Wolniak, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone.

*
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Republicii Populare Democrate Co
reene la București, Pak Bon Son, a 
oferit marți la amiază o masă cu

prilejul împlinirii a 22 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Au luat parte Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afaoerilor Externe, Ministerul Co
merțului Exterior, generali șl ofițeri 
superiori.

*
Continuîndu-și vizita in țara noas

tră, delegația Ministerului Turismu
lui și Spectacolelor din Italia, con
dusă de dr. Gianni Usvandi, subse
cretar de stat la acest minister, a 
sosit la Suceava.

în cursul zilei de marți, oaspeții, 
însoțiți de Porfir Negrea, vicepre
ședinte al Oficiului Național de Tu
rism, au vizitat monumente istorice 
și de artă din nordul Moldovei șl au 
avut o întrevedere cu Dumitru Cio- 
banu, vioepreședinte al Consiliului 
popular județean Suceava. Cu acest 
prilej oaspeții au luat cunoștință de 
măsurile privind dezvoltarea turis
mului în această parte a tării.

A
Marți a părăsit Capitala, îndreptîn- 

du-se spre patrie, Iolanda Santander, 
președinta Frontului Femeilor Peru- 
viene, și Tatiana Norka Bustamante, 
secretara Uniunii Populare a Femei
lor din Peru, care, la invitația Con
siliului Național al Femeilor, au fă
cut o vizită in țara noastră.

în timpul șederii in România oas
petele au avut întrevederi cu Suza- 
na Gâdea, președinta C.N.F., precum 
și cu membre ale comitetelor și co
misiilor femeilor, și au vizitat institu
ții economice și social-culturale din 
București și județul Prahova.

(Agerpres)

IN iNTlMPINAREA ANIVERSĂRII

MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

ADUNĂRI FESTIVE
In sala Teatrului din Brăila

Marți seara a avut loc, în sala 
Teatrului „Maria Filotti” din Brăila 
o adunare populară consacrată celei 
de-a 53-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

La adunare au luat parte numeroși 
oamenj ai muncii din orașul Brăila, 
precum și delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, care se află 
in țara noastră pentru a participa la 
manifestările ce vor avea loc cu pri
lejul acestei aniversări.

Despre marea însemnătate a Re
voluției Socialiste din Octombrie,
despre semnificația ei in istoria
omenirii a vorbit tovarășul Mihai
Nicolae, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului jude

țean de partid Brăila, care a trans
mis un călduros salut oamenilor so
vietici, cu prilejul aniversării zilei 
de 7 Noiembrie.

A luat apoi cuvîntul V. I. Kono- 
top, membra al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Regiunii Moscova al 
P.C.U.S., președintele Asociației de 
prietenie sovieto-română, conducăto
rul delegației acestei asociații care 
face o vizită în țara noastră. Vorbi
torul a relevat succesele oamenilor 
sovietici pe frontul vast al construc
ției comuniste. Conducătorul delega
ției sovietice a urat oamenilor 
muncii din orașul Brăila, poporului 
român, noi succese în opera de edi
ficare a socialismului.

La Fabrica de antibiotice din lași
Marți după-amiază, la Fabrica de 

antibiotice din Iași a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
53-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la care au 
participat numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni din cadrul fabricii.

Au fost de față membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

Semnificația acestui mare eveni
ment din istoria omenirii a fost evo
cată de Maria Ghiligor, președinta 
comitetului sindicatului de la fa
brica ieșeană de antibiotice. Ea a 
relevat lupta oamenilor muncii din 
țara noastră, dusă sub conducerea 
partidului, pentru triumful cauzei 
ideilor marxism-leninismului. în nu

mele colectivului fabricii, vorbitoa
rea a adresat un cald salut oameni
lor muncii din țara prietenă cu oca
zia zilei de 7 Noiembrie.

în continuare, V, N. Pașin, consi
lier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, a înfățișat succesele obținute 
de poporul sovietic în construcția 
comunismului. în cuvîntul său, vor
bitorul s-a referit, de asemenea, la 
legăturile tradiționale de prietenie 
dintre poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice, exprimindu-și 
convingerea că ele se vor adinei pe 
baza principiilor marxism-lenlnîs- 
muiui și internaționalismului pro
letar.

(Agerpres)

U. R. S. S.

ELECTRONICA
in conducerea

proceselor economice

3,7 milioane

Î .....................

î vremea
I Ieri In (ară : Vremea s-a men- 
' ținut irumoasâ șl călduroasă tn
l Banat, Oltenia, Muntenia, Dobro-
' gea și sudul Moldovei șl s-a
l răcit ușor in rest, unde cerul a
.' fost mal mult acoperit și au
1 căzut ploi temporare. Vtntul a
, suflat slab, pînă la potrivit. Tem-
ț peratura aerului la orele 14 os-
i clla între 6 grade la Avrămenl
ț șl 23 grade la Calafat. In Bucu-
j rești : Vremea s-a menținut fru-
) moașă șl călduroasă, cu cerul
( variabil, mal mult senin. Vtntul
1 a suflat slab, pînă la potrivit.

Temperatura maximă a fost de 
22 grade.

Timpul probabil pentru silele 
de 5, fi și 7 noiembrie a.e. in 
țară : Vremea se menține re
lativ călduroasă în jumătatea de 
sud a țării, dar se va răci trep
tat In nord. Cerul va fi schim
bător. Innourări mal accentuate 
se vor semnala în Crlșana, Ma
ramureș, Transilvania șl Mol
dova, unde vor cădea ploi lo
cale. în rest ploi Izolate. Vint 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus fi grade, Izolat mal eoborîte 
tn depresiuni, Iar maximele în
tre 10—20 grade. In zona de 
munte lapovlță șl ninsoare. In 
București : vremea se va men
ține relativ călduroasă, mai ales 
tn prima parte a Intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ploi slabe. Vint potrivit.

O noua promoție 
de medici și farmaciști

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
M. Corcacl). In județul Iași, o nouă 
promoție de medici și farmaciști a 
fost repartizată în producție. In 
cursul zilei de luni, cei 51 de medici 
și 11 farmaciști, care se vor prezenta 
tn aceste zile la posturi, s-au întîl
nit cil tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele Comitetului Exe-
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cutiv al Consiliului popular jude
țean, care le-a urat succes în nobila 
lor activitate închinată sănătății o- 
mului. Cu același prilej, tovarășul 
Miu Dobrescu a făcut o prezentare 
a orașului și județului Iași, devenit 
in anii socialismului un important 
centru industrial, cultural și științi
fic, creîndu-se totodată condiții pro
pice pentru dezvoltarea unei asisten
te medicale corespunzătoare.

Printre problemele Impor
tante în domeniul econo
mic aflate la ordinea zilei 
în Uniunea Sovietică se 
numără și optimizarea con
ducerii unităților industri
ale, agricole, de construcții, 
a transporturilor etc cu a- 
jutorul sistemelor automate 
bazate pe utilizarea largă a 
mașinilor electronice de cal
cul. Această preocupare de 
însemnătate majoră, reali
zările obținute de pe acum 
pe acest plan ilustrează cu 
elocvență drumul uriaș par
curs în dezvoltarea econo
miei, științei, tehnicii, cul
turii de către primul stat 
socialist în anii care au tre
cut de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Sisteme automatizate de 
conducere au fost introduse 
pînă acum in numeroase u- 
nități economice din întrea
ga Uniune Sovietică, pe 
pildă, în orașul și regiunea 
Leningrad funcționează 143 
de centre, 91 de stații și 
155 de birouri de calcul, la 
dispoziția cărora se află 
sute de mașini electronice 
și mii de alte mașini ma
tematice. Peste 30 de între
prinderi aparținind princi
palelor ramuri ale indus
triei orașului de pe Neva — 
șantiere navale, întreprin
deri de radioelectronlcă, u- 
zine constructoare de ma
șini grele, de transport și 
energetice, de aparate — vor 
trece, de asemenea, în scurt 
timp Ia ’ introducerea siste
melor automatizate de con
ducere a producției.

Virtuțile economice ale e- 
Iectronicii, eficienta intro
ducerii ei in cele mai di
verse ramuri ale industriei 
sînt bine cunoscute. Să 
luăm citeva exemple con
crete. La întreprinderea op- 
tico-mecanică din Lenin
grad, introducerea unui ast
fel de sistem a permis alcă
tuirea și aplicarea unui pro
gram optim de activitate a 
întregii întreprinderi, i-a 
asigurat o înaltă rentabili
tate. Central de calcul al în
treprinderii alcătuiește pla
nul trimestrial de producție, 
fixează pe decade terme
nele de fabricație a pieselor 
pentru secțiile cu producție 
de serie, stabilește cu preci
zie capacitățile de producție 
și gradul de încărcare a u- 
tilajelor pe secții și pe în
treaga întreprindere, face 
calcule pentru aproviziona
rea tehnioo-materială, ca și 
cele de evidență contabilă, 
precum și complicatele cal
cule inginerești și de proiec
tare. în afară de aceasta, 
cu ajutorul mașinilor elec
tronice se stabilesc în ca
drul producției de serie nor
mativele prețului de cost al 
produselor în raport cu 
cheltuielile directe. Astfel.

aplicarea tehnicii moder
ne de calcul, în afara eco
nomisirii muncii inginerești 
și de conducere, a permis 
ca această muncă să devină 
mai operativă, a scurtat 
termenele de pregătire teh
nică și tehnologică a pro
ducției, a dus la ridicarea 
calității acesteia.

în prezent, în majorita
tea ministerelor cu carac
ter economic ale U.R.S.S. 
se desfășoară lucrări în ve
derea creării de sisteme 
automatizate de conducere 
nu numaj a unor întreprin
deri, ci și a unor întregi ra
muri. La Ministerul con
strucțiilor de aparate, de 
mijloace de automatizare 
și de sisteme de conducere 
a fost elaborat un program 
de realizare a unui sistem 
automatizat de conducere a 
construcției de aparate. S-a 
trecut la înfăptuirea pro
gramului de automatizare a 
conducerii în 13 întreprin
deri ale acestei ramuri. In 
cursul lucrărilor pregăti-

deosebit de variate. Numai 
computerele sînt in stare să 
înmagazineze și să aibă în 
vedere milioanele de infor
mații necesare pentru ela
borarea și propunerea unor 
soluții optime.

Elementele Inițiale ale 
sistemului automatizat de 
conducere a agriculturii vor 
fi sistemele raionale de in
formații și calcul. Primele 
două au și fost create : unul 
la Zelenograd, în regiunea 
Rostov, celălalt în sovho
zul „Drumul lui Ilici” de 
lingă Moscova. în compo
nența lor intră : un punct 
de dispecerat, o stație de 
radio, teletypurl, tehnică 
de calcul. Toată această a- 
paratură este destinată cu
legerii și prelucrării infor
mației care sosește din uni
tățile agricole, pe ramuri 
de producție. în același 
timp, sistemul raional de in
formație și calcul (S.R.I.C.), 
cu ajutorul calculatoarelor 
electronice, dă unităților a- 
gricole din raza «a de acti-
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toare s-a reușit să se reducă 
de circa zece ori cantitatea 
documentației necesare.

La nivelul ramurilor in
dustriale, rolul sistemelor 
automatizate de conducere 
nu se limitează numai la 
obținerea unor rezultate e- 
conomice parțiale mai bune, 
ci ele contribuie la ridicarea 
eficienței generale a acti
vității. Astfel se economi
sește timp, se evită dublă
rile, se delimitează precis 
drepturile și obligațiile lu
crătorilor, sistemul automa
tizat de conducere a ramu
rii ii leagă cu un fir unic 
pe toți participanții la 
producție — de la muncitor 
pînă la ministru. Fiecare lu
crător al ramurii știe exact, 
în orice moment, ce trebuie 
să facă pentru rezolvarea 
sarcinilor ce-i revin.

Recent a fost înființat 
Institutul unional de ciber
netică al Ministerului Agri
culturii al U.R.-S.S. Se lu
crează la crearea unui cen
tru principal de calcul șî a 
unui sistem automatizat de 
conducere a întregii produc
ții agricole a țării. Este cu
noscut faptul că in agricul
tură, într-o măsură și mai 
mare decît în alte ramuri 
ale economiei, pentru a se 
putea asigura o conducere 
științifică, operativă, elas
tică a producției este nevoie 
să se țină seama de un nu
măr enorm de factori. Aici, 
dispersarea unităților este 
cea mal mare, iar condițiile 
pedologice și climatice sînt

vitate sfaturi și recoman
dări optime. în viitor, elec
tronica își va extinde sfera 
de influență și in domeniul 
conducerii unor procese 
biologice. Cultivarea plan
telor în sere, de pildă, se 
face în prezent pe baza ex-' 
perienței practice ciștigate 
de oameni. Grădinarii pro
cedează empiric la stropiri 
sau la îngrășarea solului, 
intrucit ei dispun de un nu
măr redus de informații e- 
xacte. Dar, afirmă specia
liștii sovietici, nu este prea 
departe vremea cind Înre
gistratori minusculi, insta
lați pe frunzele plantelor, 
in sol, în interiorul serei, 
vor informa în permanență 
computerele, iar acestea 
vor stabili științific cind și 
'ce cantități de îngrășămin
te, ce grad de umiditate, 
cită lumină, ce compoziție 
de gaze trebuie să aibă at
mosfera din interiorul se
rei.

Sistemul de informații si 
calcul vor fi create in vii
tor in toate regiunile tării, 
în republici și, în sfîrșit, 
ele vor fi legate de centrul 
principal de calcul al Mi
nisterului Agriculturii, care 
va deveni „creierul” Între
gii producții agricole a ță
rii. Calculele efectuate a- 
rată că sistemele de con
ducere științifică a unități
lor agricole vor ridica pro
ductivitatea acestora cu 
8—10 la sută, iar pe întrea
ga ramură cu 20—30 la 
sută.

„Consilierii electronici", 
își fac apariția și în alte 
sectoare ale economiei na
ționale. Ei vor ușura consi
derabil rezolvarea sarcini
lor care stau In fața lucră
torilor din transporturi. 
Planificarea tuturor genu
rilor de transporturi și co
ordonarea diferitelor mij
loace de transport la punc
tele de transbordare. prog
noza fluxurilor de mărfuri, 
de pasageri și alte proble
me cu caracter global nu 
pot fi rezolvate satisfăcâtor 
fără folosirea tehnicii de 
calcul. Primele sisteme au
tomatizate de conducere a 
transporturilor se introduc 
în prezent la aeroportul 
Vnukovo, la Direcția regio
nală feroviară Moscova, in 
portul maritim Riga. Aceste 
prime înfăptuiri au un efect 
economic care se cifrează 
la zeci de milioane de ru
ble.

Deosebit de eficiente sînt 
sistemele automatizate de 
conducere în construcții. 
Pînă acum au fost puse în 
funcțiune astfel de sisteme 
in cadrai trusturilor de 
construcții din Moscova, 
Leningrad, Kiev, Donețk, 
Kuibișev. Recent, savanții 
estonieni au elaborat pri
mul model matematic care 
permite automatizarea pla
nificării și conducerii con
strucțiilor pe scara unei 
întregi republici — Estonia. 
Aplicarea acestui model la 
toate eșaloanele, de la mi
nister pină la cele 5 000 de 
șantiere din republică, in
tensifică considerabil ritmul 
construcțiilor și reduce sim
țitor consumul de materia
le da construcții și carbu
ranți.

La marele magazin uni
versal „Gostinii Dvor” din 
Leningrad, mașini electro
nice de calcul țin evidența 
valorică a mărfurilor din 
depozite, efectuează con
trolul operativ asupra înde
plinirii comenzilor de către 
întreprinderile industriale 
furnizoare și asupra reali
zării planului de vînzări al 
secțiilor magazinului, țin 
evidența operațiilor finan
ciare. a vînzărilor de măr
furi pe credit etc,

Metodele economico-ma- 
tematice și tehnica electro
nică de calcul pătrund cu 
hotărire in sfera conducerii 
producției. în numeroase 
alte sectoare de activitate. 
In scurtă vreme ele vor 
deveni, fără îndoială, mij
loace de bază, care vor per
mite ridicarea conducerii 
proceselor economice din 
U.R.S.S. la un nivel și mai 
înalt, contribuind în mă
sură tot mai largă la dez
voltarea și înflorirea conti
nuă a economiei sovietice 
pe calea comunismului.
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Actualitatea la handbal
Stăm de vorbă cu tovarășul 

Sava Dobre, de Ia serviciul con- 
structor-șef al Fabricii de rul
menți din Bîrlad. El ne arată că, 
de la primul rulment creat aici, 
în primăvara anului 1953 și pînă 
în prezent, unitatea a ajuns să 
realizeze 500 de tipodimensiuni 
de produse, utilizate atît în con
strucțiile de mașini din tara noas
tră, cît și pentru sarcinile de ex
port, de la un an la altul mai 
mari. Acum, rulmenții de la Bîr
lad se exportă în peste 45 de țări 
ale lumii.

Fabrica disp'ine de utilaje de 
mare produ^’^itate, procesele 
tehnologice sînt meci zate și în
tr-o bună măsură automatizate. 
De exemplu, Instalații speciale 
automatizate sortează bilele din 
oțel, în funcție de diversele di
mensiuni de utilizare, măsurăto
rile fiind aici de cea mai mard 
precizie, de ordinul micronilor. 
Maistrul principal Gheorghe Pro
dan, șef de atelier la montaj, 
unul din veteranii unității, ne pre
ciza că pe cele cinci Unii de 
montaj se obțin rulmenți axiali, 
radiali cu bile, cilindrici, osci- 
lanti și pentru vagoane.

In cincinalul următor, unitatea 
bîrlădeană va cunoaște 
extindere. De pe acum 
curs de construcție spatii 
ducție pentru o modernă 
forjare. Aici l-am întîlnit 
talurgul șef, inginerul Petre Țaga, 
care ne-a informat că în 1970 fa
bricii i-au fost alocate investiții 
de peste 100 milioane lei, în ve
derea dezvoltării capacităților 
de producție. Peste 70 milioane 
lei de la acest capitol important 
de activitate s-au și materializat 
în 9 luni a. c.

în primul an de funcționare fa
brica realizase 99 000 de rul
menți ; capacitatea ei a ajuns a- 
cum la o producție anuală de 3,7 
milioane rulmenți, prevăzîndu-se 
ca în 1975 să fie de peste 30 mi-
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lloane rulmenți. Concomiten), pre
ocupările colectivului s-au orien
tat în direcția continuei îmbună
tățiri a calității produselor fabri
cate. Se fac în acest scop cerce
tări și experiențe atît în cadrul 
laboratoarelor uzinale, cît și în 
colaborare cu alte unități și In
stituții specializate din industrie 
și învățămîntul superior. Chiar în 
ziua cînd am vizitat fabrica, era 
prezent un colectiv de la catedra 
de organe de mașini a Institutu
lui politehnic din Iași, condus de 
prof. dr. Nicolae Popinceanu, șe
ful catedrei. Acest lucru dove
dește încă o dată preocuparea 
conducerii întreprinderii de a 
promova cu consecvență noul în 
producție, cu sprijinul valoros al 
cercetătorilor și specialiștilor din 
fnvătămîntul tehnic superior. 
„Noi colaborăm cu Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad de mai multă 
vreme, ne-a declarat prof. dr. Ni
colae Popinceanu, și trebuie rele
vat că s-au obținut rezultate bune 
în multe privințe, de exemplu în 
direcția măririi durabilității rul
menților”.

Inginerul Mircea Simovici, di
rectorul general al Fabricii de 
rulmenți Bîrlad, ne-a vorbit despre 
hotărirea întregului colectiv de a 
încheia acest an cu realizări cît 
mai frumoase în producție, de a 
transpune In mod exemplar în 
viată prevederile Congresului al 
X-lea al partidului. Se poate re
leva în acest sens faptul că 
de la începutul 
colectivul unității 
nit și depășit lună 
cinile de producție.
că viitoarele realizări vor conso
lida și dezvolta pe noi trepte 
strălucirea rulmentului bîrlădean, 
pentru care oamenii de aici au 
de pe acum o adevărată vocație.

acestui an, 
și-a Indepli- 
de lună sar- 
Cu siguranță

Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Finaliștii celorlalte 6 categorii
De mult nu s-a mai creat o situație specială ca aceea rezultată de pe urma 

primei gale a semifinaliștilor. La încheierea reuniunii de luni se putea con
stata că la două dintre categorii, semimuscă și semiușoară, vor lupta pentru 
respectivele centuri tricolore, boxeri din provincie ! Titlurile vor poposi, prin 
urmare, la Brăila sau Reghin, ori, mai degrabă, la Constanța, fiindcă elevii 
vechiului antrenor Buză de la Farul, adică Mihal Aurel și Aurel Iliescu, 
sînt favoriți în meciurile finale. Aseară, insă, cluburile din București — oraș 
ce continuă să fie, de departe, cel mai puternic centru pugilistic al țării — 
au aruncat în balanță 'boxeri cu renume care au restabilit proporțiile re
prezentărilor în finale la dimensiuni obișnuite. S-au urcat pe ring campioni 
europeni și naționali in 1969, Calisirat Cuțov, Ion Alexe, Aurel Dumitrescu, 
precum și Alee Năstac, Ion Covaci, Vasile Antoniu, Gabriel Pometcii, Con
stantin Gruescu. Vasile Ivan, Pau) Dobrescu. Numai meciul de la categoria 
ușoară, dintre campionul —- 1969, Vasile Antoniu, și Calistrat Cuțov — „urcat” 
după europene la această categorie — putea să constituie singur capul de 
afiș, atracția extraordinară a unei gale întregi ! Nu e de mirare, deci, că sala 
Floreasca a fost plină pină la refuz, publicului oferindu-i-se ieri încrucișări 
de mănuși de o calitate superioară celor din cadrul galei dc luni.

Primii s-au înfruntat aseară candi
date la titlul categoriei muscă. Pe
rechea de tineri boxeri Vasile Ivan 
(Dinamo București) și Vasile Rădu- 
lescu (Metalul Plopeni) s-a angajat 
din primul rund în schimburi de lovi
turi, aproape în exclusivitate, „direc
te". In următoarele trei minute, Ră- 
dulescu a atacat furibund, lmprimînd 
luptei o duritate teribilă și creindu-șt 
un avantaj de un punct. El dovedea 
astfel că precedenta sa victorie asu
pra unui boxer matur și rutinat cum 
e Badiu, n-a fost o simplă întîm'- 
plare. în rundul al treilea, Rădulescu, 
obosit și nemaifolosind avantajul 
alonjei, i-a permis lui Ivan să recu
pereze pierderile. La încheierea me
ciului. juriul l-a preferat pe Vasile 
Rădulescu. Decizia aceasta rămîne 
discutabilă. în cea de-a doua partidă. 
Constantin Gruescu (Steaua) a dis
pus la puncte, relativ ușor, de Marin 
Popescu (A.S.A. Cluj). Prin urmare 
finala va fi C. Gruescu — V. Rădu
lescu.

Cînd a început prima partidă din
tre „cocoși", spectatorii erau foarte 
curioși să vadă cum se va comporta 
campionul Aurel Dumitrescu. Va fi 
la înălțimea renumelui clstigat, pe 
merit, anul trecut sau va boxa iarăși 
sub nivelul calităților cu care este în
zestrat ? Lupta contra lui Adrian Mo
rarii (Metalul București), pugilist cu 
posibilități limitate, a fost aprigă, di
namică. dar dacă, prin absurd, n-am 
fi știut cine e Dumitrescu, nu ne-am 
fi închipuit că a cucerit nu de mult 
titlul european. A învins, la puncte, 
Dumitrescu, dar el a putut constata, 
la anunțarea deciziei, că nu se mai 
bucură, deocamdată, de favorurile 

publicului. Al doilea finalist la cocoși 
este „cel mai grăbit” dintre boxerii 
acestui turneu final, Gabriel Pometcu 
(Voința București). Exact ca în me
ciul contra lui Dan Popescu, el și-a 
făcut k.o. adversarul, Grigore Marin 
(Timișoara), în mai puțin de un mi
nut ! Fusese un violent croșeu de 
stingă la plex. Prin urmare, o finală 
Pometcu—Dumitrescu.

Și a venit rîndul meciului derbi al 
galei. Calistrat Cuțov—Vasile Anto
niu (ambii de la Dinamo București), 
în cadrul categoriei ușoară. Ca și 
cind n-ar fi fost colegi de sală, cei 
doi s-au lovit năpraznlc insă, „in 
parte”, astfel că primul rund s-a în
cheiat la egalitate. La fel de violentă 
și la fel de egală a fost și repriza a 
doua. In ultimele trei minute, Cuțov 
— deși mai mult solicitat în acest 
campionat decît rivalul său — a ata
cat aproape fără întrerupere și, cu 
toată opoziția excepțională a lui An
toniu, a obținut decizia la puncte. Un 
sincer bravo se cuvine ambilor com
batanți. Petre Epureanu, arbitra de 
ring la acest cel mai spectaculos și 
mai greu meci, s-a achitat perfect de 
sarcina sa. în a doua întîlnire la a- 
ceeași categorie și-au măsurat pu
terile doj tineri și talentat! pugiliști. 
Paul Dobrescu (Dinamo București) și 
Augustin lacob (Voința București). 
Lupta a fost frumoasă, pasionantă 
pentru spectatori, deși se producea 
imediat după meciul derbi al galei. 
A învins la puncte vijeliosul Do
brescu, un adversar ce se anunță 
foarte redutabil pentru Cuțov, tn fi
nala acestei categorii.

La mijlocie mică, Ion Covaci (Di
namo București), acest boxer inimos 

dar cu un stil de luptă nu prea a- 
great de spectatori, l-a învins deta
șat la puncte pe Vasile Bute (Oțelul 
Galați). Astfel, Covaci se apropie 
iarăși de centura categoriei, care-1 
fusese luată anul trecut, printr-o de
cizie cvasiunanim socotită nedreaptă, 
în meciul cu Ion Gyorffy. în a doua 
partidă, Gh. Călin (Nicolina Iași), 
boxerul cu garda joasă, cu fente fără 
număr și cu surisul pe buze chiar 
cind primește lovituri grele, a luat, 
ca de obicei, in glumă întrecerea cu 
experimentatul Ermil Constantjnes- 
cu și... a ciștigat-o. la mare diferen
ță de puncte ! Finala Covaci — Că
lin promite să fie un spectacol mai 
puțin obișnuit.

După ce a trecut meciul „mijlocii
lor" Horst Stumph (Metalul Bucu
rești) — Viorel Tecuceanu (Rapid), 
neinteresant și ciștigat la puncte de 
primul boxer, i-a venit rindul lui 
Alee Năstac (Steaua) să ne arate ce 
știe in fața lui Ion Olteanu (Dinamo 
București). Păcat de Olteanu, care 
are atitea cunoștințe pugilistice. însă 
nu se arată mai decis, mai curajos 
împotriva adversarilor cu lovituri 
puternice. De aceea, în trecut el nu 
realiza performanțe în confruntările 
cu Chivăr, de aceea nici în prezent 
nu-1 poate învinge pe Năstac, urma
șul mult mai dur al lui Chivăr. După 
o repriză și jumătate de luptă rela
tiv echilibrată, Năstac s-a detașat 
prin directe și croșee tari, cîștigînd 
la puncte.

Iată-i acum apărînd pe ring pe 
boxerii de la cea mai grea categorie. 
Se înfruntă mai intîi colegii de la 
Dinamo, Ion Alexe, campion euro
pean, și Iile Dascălu, un colos de 
100 de kilograme. Și, trebuie să spu
nem că Dascălu, prin ceea ce ne-a 
arătat ieri, promite să devină un 
boxer de valoare la această catego
rie, la care talentele sînt o raritate. 
Deocamdată, Alexe a învins net la 
puncte, în cealaltă întîlnire — foar
te disputată și de o calitate destul 
de bună — Al. Prohor (C.S.M. Sibiu), 
In neașteptat progres tehnic, a pro
vocat spectatorilor o surpriză, învin- 
gîndu-1 la puncte pe Iancu Anghel 
(Muscelul). Prin urmare, finala va fi 
Alexe — Prohor 1

Finalele la cele 11 categorii vor 
avea loc in sala Floreasca. joi de la 
ora 19.

Valeriu MIRONESCU

• „TROFEUL CARPAȚI*.  La sfir- 
șitul acestei luni, competiția inter
națională de tradiție a handbalului 
nostru, dotată cu „Trofeul Carpați”, 
va reuni la Timișoara și Cluj cite
va echipe reprezentative din elita 
mondială. Turneul masculin, progra
mat la Cluj intre 17 și 22 noiembrie, 
prilejuiește, între altele, o confrun
tare directă între echipele medalia- 
te la ultimele campionate mondiale 
(din Franța, martie a. c.) — Româ
nia, medalie de aur ; R, D. Germană, 
medalie de argint ; Iugoslavia, me
dalie de bronz. Și-au mai anunțat 
participarea echipele reprezentative 
ale Uniunii Sovietice și Ungariei, a- 
flate, de asemenea, in rindul forma
țiilor fruntașe ale handbalului mon
dial. Turneul feminin (Timișoara, 
intre 24 si 29 noiembrie), contează 
pe următoarele șapte echipe națio
nale : Cehoslovacia. R. D. Germană.

Astăzi la fotbal:

U. T. A„ DINAMO 
Șl STEAUA SUSȚIN 

MECIURILE DIN RETUR 
DIN CADRUL CUPELOR 

EUROPENE
Astăzi, pe Stadionul „23 Au

gust" din Capitală se dispută, 
în program cuplat, două partide 
retur eontind pentru cupele con
tinentale. De la ora 12 în „Cupa 
Cupelor" se întîlnesc formațiile 
P.S.V. Eindhoven (Olanda) și 
Steaua, iar cu începere de la ora 
14,15 Dinamo București va da 
replica echipei engleze F.C. 
Liverpool pentru „Cupa euro
peană a tirgurilor”.

Tot astăzi, la Arad, echipa 
U.T.A. susține, de asemenea, me
ciul retur cu Steaua Roșie Bel
grad, în cadrul „Cupei campio
nilor europeni".

Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., 
România, in fapt cam tot ce repre
zintă valoare autentică în handbalul 
internațional. La cele două turnee, 
in afara reprezentativelor de țări a- 
nunțate mai sus. va mai participa și 
echipa de tineret a țării noastre.

• LA TIMIȘOARA s-a încheiat a- 
«eară etapa a treia a primului tur 
de sală al campionatului național fe
minin. Corespondentul nostru Cezar 
Ioana ne-a transmis că în sala „Olim
pia". gazda meciurilor, au fost pre
zenți peste 1 009 de spectatori și că 
nivelul general al celor 5 partide s-a 
ridicat la cote superioare. Universi
tatea Timișoara a întrecut cu 20—15 
pe Rulmentul Brașov. Constructorul 
Timișoara a ciștigat cu 8—4 în fata 
echipei C.S.M. Sibiu, Confecția Bucu
rești a terminat cu avantaj net (14—7) 
meciul cu Mureșul Tg. Mureș. Parti
dele de seară s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : I.E.F.S. — Tex
tila Buhuși II—8, Universitatea Bucu> 
rești — Voința Odorhei 15—10.

Pe primele trei locuri în clasament 
se află acum, in ordine. Universita
tea București, Universitatea Timișoa
ra și I.E.F.S.

A

In citeva rînduii
JUDO. — într-o bună organizare 

a forului federal de specialitate și a 
organelor sportive locale, la Arad 
s-au desfășurat recent finalele cam
pionatelor naționale de judo (juniori). 
Au fost prezenți 270 de judokani. In 
finala juniorilor mari, titlul a reve
nit echipei Voința Sibiu (antrenor 
prof. Ovidiu Bucur). La individual : 
Lazăr Moldovan (63 kg), Toader Pop 
(70 kg). Al. Toth (80 kg), I. Buzic 
(93 kg), L. Molnar (peste 93 kg). La 
juniori mici, titlul pe echipe l-a ciș
tigat Rapid București (antrenor Gh. 
Donciu), iar la individual : FI. Cireș 
(48 kg), M. Badea (58 kg). C. Ro
man (75 kg). C. Melnic (85 kg). Al. 
Dumitru (peste 85 kg).

HANDBAL. — La Budapesta a avut 
loc revanșa intîlnirii internaționale 
de handbal dintre selecționatele fe
minine ale Ungariei și U.R.S.S. în
vinse cu 18—16 in primul meci, hand
balistele sovietice l-au ciștigat pe 
cel de-al doilea cu scorul de 13—12 
(6—5). Cele mai bune jucătoare ale 
învingătoarelor au fost Șubina și 
Jivih. care au marcat cîte 4 goluri 
fiecare.



viața internațională
LA NAȚIUNILE UNITE

Continuă dezbaterile 
in legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

NEW YORK 3 — Trimisul special 
Agerpres Adrian Ionescu transmite : 
Marți a fost făcut cunoscut oficial 
proiectul de rezoluție a 20 de țări la- 
tino-americane în problema situației 
din Orientul Apropiat. Proiectul pre
vede, în esență, exprimarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a spri
jinului său fără rezerve față de rezo
luția Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967, și afirmă necesitatea ca 
aceasta să fie aplicată prompt, în toa
te dispozițiile sale. De asemenea, 6e 
propune ca Adunarea Generală să ex
prime sprijinul 6ău pentru eforturile 
depuse de Gunnar Jarring și se cere 
părților direct interesate să reia con
tactele cu acesta. Totodată, proieotul 
de rezoluție Se pronunță în favoarea 
prelungirii cu cel puțin trei luni a în
cetării focului și eventuale măsuri în 
vederea supravegherii sale.

Tot în cursul dimineții de marți, 
delegatul Nigeriei a prezentat un nou 
text, în urma discuțiilor din Aduna-

rea Generală în cadrul căreia au fost 
propuse amendamente la proiectul de 
rezoluție al grupului de state afro- 
asiatioe. Astfel, noul text reafirmă 
inadmisibilitatea cuceririi de teritorii 
prin forță, precum și faptul că stabi
lirea păcii trebuie să aibă la bază res
pectul suveranității, integrității teri
toriale și politicii independente a fie
cărui 6tat din regiunea Orientului A- 
propiat. Se cere, de asemenea, recu
noașterea drepturilor poporului pa- 
lestinean ca un element indispensabil 
al stabilirii unei păci juste și durabi
le. Proiectul de rezoluție cere în con
cluzie aplicarea urgentă a rezoluției 
Consiliului de Securitate, invită păr
țile aflate în cauză să dea instrucțiuni 
reprezentanților lor de a lua contact 
cu G. Jarring in vederea îndeplinirii 
mandatului său în acest sens, și ape
lează la statele implicate în criza din 
Orientul Apropiat de a respecta înce
tarea focului pe o nouă perioadă de 
trei luni.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la sesiunea jubiliară a O.N.U
comentată în ziarul „Jenminjibao11

PEKIN 3. Corespondentul Ager
pres Ion Gălățeanu transmite : Zia
rul „Jenminjibao" din 1 noiembrie a 
publicat un comentariu al agenției 
China Nouă în care se relevă că pre
ședintele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a exprimat 
in cadrul sesiunii jubiliare a Orga
nizației Națiunilor Unite, ca și repre
zentanții a numeroase țări, o opozi
ție fermă față de intervenția impe
rialistă in afacerile interne ale altor 
țâri.

Ziarul citează, în acest sens, pasaje 
din cuvîntarea la O.N.U. a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

In comentariu se arată, de aseme
nea, că șeful statului român, ca și 
reprezentanții altor țări au manifes
tat sprijinul ferm față de popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoțian in

roma întîlnirea
reprezentanților forțelor

de stingă din țările

Salvador Allende
instalat ca președinte

al Republicii Chile

POPORUL MOZAMBICAN 
HOTAR1T SA-SI CUCEREASCĂ 

INDEPENDENTA•
SASE ANI DE LA DECLANȘAREA 

INSURECȚIEI GENERALE ARMATE 
ÎMPOTRIVA COLONIALIȘTILOR

ALGER 3 (Agerpres) — S-au îm
plinit în aceste zile șase ani de la 
declanșarea în Mozambic, sub con
ducerea Frontului de Eliberare 
(FRELIMO), a insurecției generale 
armate, împotriva colonialiștilor.

Cu acest prilej, reprezentantul la 
Alger al FRELIMO, Jose Oscar Mon
teiro, a avut o convorbire cu cores
pondentul Agerpres C. Benga în 
cunsul căreia a înfățișat o serie de 
aspecte legate de momentul actual 
al luptei de eliberare națională din 
patria sa. Monteiro a arătat că am
pla ofensivă declanșată recent de 
trupele colonialiste asupra zonelor 
controlate de FRELIMO, la care au 
participat 35 000 de militari por
tughezi, s-a soldat cu un eșec 
total ; foi-țele patriotice au res
pins atacurile trupelor portu
gheze în toate zonele și le-au pro
vocat grele pierderi. Această ofensivă 
a constituit pentru FRELIMO un test, 
a demonstrat nivelul de pregătire 
dt luptă al armatei noastre. Faptul că 
am putut face față unei asemenea 
ofensive, a menționat reprezentantul 
FRELIMO, arată că poporul nostru 
este hotărit să-și apere cu orice preț 
cuceririle de pină acum și să conti
nue cu succes acțiunile ofensive.

în încheierea convorbirii, Jose Oscar 
Monteiro a declarat : „Noi acordăm o 
înaltă apreciere poziției țării dum
neavoastră, Republica Socialistă 
România, care, in activitatea sa in
ternațională, apără principii de 
înaltă ținută, aducind astfel o con
tribuție dintre cele mai meritorii la 
rezolvarea marilor probleme care 
frămintă azi comunitatea interna
țională. Țara dumneavoastră a dove
dit prin fapte că a fost și rămine ală
turi de popoarele oprimate, care luptă 
cu arma in mină pentru eliberarea 
lor de sub dominația colonială și 
rasistă. In ce ne privește, simțim și 
ne bucurăm din plin de sprijinul țării 
dumneavoastră, al poporului român 
și al conducătorilor săi. Contactele 
dintre conducătorii țării dumneavoas
tră și ai FRELIMO au fost deosebit 
de rodnice și încurajatoare pentru 
noi“.

Inaugurarea uzinelor 
chimiee de la Vidin 
Cuvîntarea lui Todor Jivkov

SOFIA — 3 Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : La 
Vidin,'-•a avut loc marți dimineața 
inaugurarea noilor uzine chimice 
pentru producția de anvelope și fi
bre poliamidice. La festivitate au 
fost de față Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., președinte
le Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria și alți conducători de par
tid și de stat bulgari, precum și 
Mihail Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

în cuvîntul rostit la festivitatea 
de inaugurare, Todor Jivkov a subli
niat importanța uzinelor de la Vidin, 
arătînd că această realizare constituie 
o nouă dovadă a drumului urmat de 
Bulgaria pe calea industrializării di
namice a tării, a intensificării și 
specializării producției.

Declarațiile ministrului 
de externe al Austriei

războiul lor Împotriva agresiunii a- 
mericane și de salvare națională și 
au cerut ca imperialismul american 
să-și retragă în mod necondiționat 
toate trupele agresoare din Indochi
na, punînd capăt intervenției lor în 
această regiune a lumii. Comentariul 
marchează declarația că trebuie 
retrase trupele agresoare americane 
din Coreea, aceasta fiind singura 
cale pentru a asigura unificarea Co
reei, potrivit voinței poporului co
reean însuși.

„Jenminjibao" relevă, de asemenea, 
atitudinea luată de țara noastră și 
de alte țări împotriva privării ilegale 
a Republicii Populare Chineze de 
drepturile sale legitime în O.N.U., ce
rerea de restabilire a locului legitim 
al R. P. Chineze la O.N.U. și de 
expulzare de la Națiunile Unite a 
clicii lui Cian Kai-și, repudiată de 
către poporul chinez, afirmația că 
există o singură Chină și că aceasta 
este Republica Populară Chineză. 
Este complet ilegal să excluzi din 
Națiunile Unite o mare țară cu o 
populație de peste 700 milioane 
de oameni și această situație trebuie 
schimbată, se arată in încheierea co
mentariului.

Europei occidentale
ROMA. 3 Corespondentul Agerpres 

Nicolae Puicea transmite : La Pala
tul Congreselor din Roma s-au des
fășurat, timp de trei zile, lucrările 
celei de-a doua întîlniri internațio
nale în problema perspectivelor și 
strategiei forțelor de stingă din Eu
ropa occidentală. Tema dezbaterilor 
— la care au luat parte reprezen
tanți ai unor formațiuni politice de 
stîhga din 15 țări vest-europene — 
a fost : „Noile mijloace de organi
zare a clasei muncitoare în faza 
actuală a acțiunilor sindicale".

La deschiderea lucrărilor intîlnirii, 
Riccardo Lombardi (Partidul Socia
list Italian) a subliniat că actuala 
întrunire de la Roma are ca scop 
sintetizarea experienței militanților 
și a luptelor ce s-au desfășurat pînă 
acum — de la bătălia din Franța, din 
mai 1968, la „toamna fierbinte" sin
dicală din Italia.

Următoarea intîlnire a reprezen
tanților forțelor de stingă din țările 
Europei occidentala va avea loc în 
Suedia.

Colocviul international5
„P.C.F. și pătrunderea

ideilor leniniste
in Franța"I

Apropiata aniversare a 50 de ani de 
lă crearea Partidului Comunist Fran
cez, constituit în orașul Tours, la 20 
decembrie 1920, a prilejuit la Paris 
desfășurarea în cadrul Institutului 
„Maurice Thorez" a unui colocviu in
ternațional pe tema „P.C.F. și pătrun
derea ideilor leniniste în Franța". A- 
ceastă primă manifestare de am
ploare, pusă sub semnul apropiatei a- 
niversări, a întrunit la Paris peste 200 
de vechi militanți, membri ai condu
cerii P.C.F., teoreticieni și istorici 
al mișcării muncitorești franceze, care 
au dezbătut principalele rapoarte ale 
colocviului : „Originile P.C.F." (Cla
ude Willard). „învățătura lui Lenin a- 
supra necesității și rolului partidului 
de avangardă" (Victor Joannes), 
„P.C.F. și teoria marxist-leninistă" 
(Etiănne Fajon). „Rolul istoric al Iui 
Maurice Thorez în introducerea leni
nismului în Franța" (George Cognot) 
și „P.C.F. și cultura națională" (Ro
land Leroy).

La colocviul internațional, care s-a 
desfășurat între 31 octombrie și 2 no
iembrie, au participat reprezentanți 
a 28 de partide comuniste și munci
torești. Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat de tovarășul Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șef al revistei „Lupta de clasă", 
care a luat cuvîntul pe marginea te
mei „învățătura lui Lenin cu pri
vire la rolul partidului de avan
gardă". Vorbitorul s-a referit pe larg 
la experiența istorică a P.C.R. care, 
de o jumătate de secol, conduce dasa 
muncitoare din România, constituind 
principală forță motrică a întregului 
popor român în lupta pentru constru
irea societății socialiste din țara noas
tră. Intervenția a fost ascultată cu in-

Pari*

VIENA 3 Corespondentul Ager
pres P. Stăncescu transmite : Luind 
cuvîntul la un dineu oferit în cinstea 
sa de Asociația presei străine din 
Viena, ministrul austriac al afacerilor 
externe, Rudolf Kirchschlaeger, a de
clarat că, după părerea sa, Austria 
trebuie să voteze în favoarea restabi
lirii drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U.

La 21 octombrie, ministrul de ex
terne, Kirchschlaeger, a înaintat Co
misiei de politică externă a Parla
mentului austriac un raport în care 
este examinată problema recunoaște
rii de către Austria a R. P. Chineze. 
In raport se menționează : „Discuția 
asupra stabilirii de relații diplomatice 
cu R. P. Chineză a intrat într-un nou 
stadiu prin reoenta recunoaștere a 
acestei țări de către Canada. De fapt, 
s-a dovedit că, în situația actuală, 
marile probleme politice internațio
nale nu pot fi rezolvate fără R. P. 
Chineză. De asemenea, cercurile eco
nomice austriece cer tot mai mult să 
se țină seama de existența R. P. Chi
neze".

O reafirmare a poziției
R. P. Chineze

dezarmării
Presa internațională manifestă un 

interes deosebit față de propunerea 
R. P. Chineze de întrunire a unei 
conferințe la nivel înalt a tuturor ță
rilor lumii, mari și mici, pentru sem
narea unui acord asupra interzicerii 
totale și distrugerii armelor nucleare 
și, ca prim-pas, ajungerea la un a- 
cord de nefolosire a arnjelor nuclea
re. Această propunere, formulată ini
țial in Declarația guvernului R. P. 
Chineze din 16 octombrie 1964, a fost 
reluată in Comunicatul comun sem-

în problema 
nucleare

nat luni la Pekin, în prezența pre
mierului Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, de reprezentanți 
ai Asociației de prietenie China-Ja- 
ponia și ai Partidului Socialist din 
Japonia. In comunicat se reafirmă că 
niciodată și in nici un fel de cir
cumstanțe, China nu va fi prima care 
să folosească armele nucleare, și se 
reamintește propunerea acesteia de 
convocare a conferinței menționate.

(Agerpres)

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la Phe
nian, Aurel Mălnășan, a oferit un 
cocteil cu prilejul împlinirii a 22 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Demo
crată Coreeană. Au luat parte Li Man 
Sok, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Han Su Gil, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Kim 
Ung, vicepreședinte al Comitetului 
coreean pentru relații culturale cu 
țările străine și alte persoane oficiale.

Hans Peter Tschudi, pre
ședintele Confederației El
vețiene, ?eful Departamentului 
Federal de Interne (învățămînt, cul
tură, știință, sănătate și administra
te), a primit marți pe ministrul în- 
vățămintului al Republicii Socialiste 
România, Mircea Malița, care se află 
în vizită în Elveția. A fost 'trecută 
în revistă colaborarea în domeniile 
invățămîntului, științei și culturii 
între cele două țări, subllniindu;se 
posibilitățile de continuă dezvoltare 
a acesteia»

Ministrul transporturilor 
al Republicii Socialiste Ro
mânia $tefan. Pavel, a avut la 
Moscova o întrevedere cu B. P. 
Bescev, ministrul căilor de comuni
cații al Uniunii Sovietice, In cursul 
convorbirii au fost discutate probleme 
privind intensificarea colaborării între 
cele două ministere.

Convorbirile S.fl.L.T. La 
sediului Ambasadei Uniunii Sovietice 
din Helsinki s-a desfășurat, marți 
dimineața, prima ședință de lucru a 
celei de-a treia runde a convorbiri
lor sovieto-americane privind limita
rea cursei înarmărilor strategice.

La Copenhaga * ,ncePut 
reuniunea primilor miniștri ai Da
nemarcei, Suediei, Norvegiei, Finlan
dei'și Islandei asupra unor probleme 
pe care le ridică pentru țările nor
dice eventuala aderare la Piața co
mună a Danemarcei și Norvegiei.

R. F. A GERMANIEI

------------------
BONN 3 — Corespondentul Ager

pres transmite : Ample acțiuni da 
protest se desfășoară în R. F. a Ger
maniei împotriva creării, la 31 oc
tombrie, în orașul Wurzsburg din 
Bavaria, a mișcării neonaziste „Ac
țiunea de rezistență", care și-a pro
pus ca țel ,Jupta cu toate mijloa
cele" împotriva ratificării Tratatului 
de la Moscova și pentru „înlăturarea 
actualei coaliții guvernamentale".

Purtătorul de cuvînt al Partidului 
Social-Democrat, Jochen Schulz, a 
declarat că lozincile lansate de a- 
ceastă mișcare „constituie o Incitare 
la crimă și ele trebuie tratate ca 
atare".

într-un comunicat oficial, dat pu
blicității luni ceara la Bonn, guver-

Comunicat 
polono pakistanez

Ministrul de externe al 
Olandei, JosePh Luns, care facă 
o vizită oficială de cinci zile în Fin
landa, a declarat intr-un interviu că 
guvernul său are o atitudine favora
bilă față de convocarea unei confe
rințe asupra securității europene, 
subliniind că aceasta trebuie să fie 
pregătită cu multă grijă.

Noi tulburăriau ,Ibucnl‘,unl 
după-amiază în capitala Irlandei de 
Nord, după o acalmie de 36 de ore. O 
manifestație cu părticiparea cîtorva 
sute de persoane, care protestau îm
potriva creșterii tarifelor Ia trans
porturile în comun, a prilejuit o nouă 
intervenție din partea trupelor brita
nice.

In orașul Le Hâvre a luat sfîr- 
șit cea de-a 18-a sesiune a Con
siliului executiv al Federației 
mondiale a orașelor înfrățite. In
tr-o rezoluție este confirmată do
rința federației de a lupta pentru 
o pace trainică între toate popoa
rele lumii, pentru convocarea cît 
mai curînd posibil a unei confe
rințe general europene pentru 
securitate. Delegația română a 
fost formată din Costică Alecu, 
vicepreședinte al Institutului 
Român pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea, și I. Manciuc, 
primarul orașului Iași.

•
Forțele de rezistență 

populară din Cambodgia au 
lansat un puternic atac 
asupra pozițiilor deținute de trupele 
regimului Lon Noi, la numai 16 kilo
metri nord-est de capitala khmeră.

VARȘOVIA 3 (Agerpres) — Un co
municat publicat la încheierea vizi
tei în Pakistan a președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Polone, Ma
rian Spychalski, relevă că în timpul 
convorbirilor cu conducătorii pakista
nezi, desfășurate într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, păr
țile au analizat stadiul relațiilor bila
terale, precum și unele probleme in
ternaționale actuale. Delegațiile celor 
două țări, constatînd că relațiile și 
colaborarea dintre Polonia și Pakis
tan evoluează favorabil, s-au pronun
țat pentru dezvoltarea lor în conti
nuare pe baza avantajului reciproc. 
Cu ocazia vizitei a fost semnat un 
acord cu privire la comunicațiile 
aeriene între Polonia și Pakistan și 
s-a convenit să se studieze posibili
tățile de cooperare în domeniul mari
tim și al construcțiilor de nave. Păr
țile au convenit să continue consul
tările în probleme de interes comun.

La Damasc se desfășoa
ră cel de-al X-lea congres 
extraordinar al Partidului 
ROOS anuntă agenția U.P.I., citind 
postul de radio din capitala Siriei. 
Noureddin El Atassi, președintele Si
riei și secretar general al Partidului 
Baas, a prezentat un raport despre 

. activitatea partidului. Ziarul ' sirian 
„Al-Bass“ informează că lucrările 
congresului au început la 30 octom
brie.

Guvernul canadian a ho- 
tărît să interzică
oricăror vehicule și materiale folo
site în «copuri militare către R.S.A., 
s-a anunțat oficial la Ottawa. Inter
dicția se extinde și asupra motoare
lor de avion cu piston și pieselor de 
schimb, materiale care pînă la aceas
tă hotărîre erau exceptate de la em
bargoul general asupra vînzărilor de 
arme către R.S.A.

nul federal vest-german a declarat 
că „manifestația organizată de miș
carea „Acțiunea de rezistență" și de
clarațiile acesteia împotriva politicii 
de reconciliere și destindere sînt de 
natură să aducă grave prejudicii in
tereselor de stat ale R.F.G. Guver
nul federal — subliniază comunicatul 
— își exprimă convingerea că parti
dele reprezentate în Bundestag vor 
lua atitudinea cuvenită față de a- 
ceastă manifestare și de organizato
rii săi".

în numeroase orașe din Republica 
Federală a Germaniei au avut loc 
mitinguri prin care s-a cerut ca miș
carea neonazistă „Acțiunea de rezis
tență" să fie pusă imediat în afara 
legii-
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• Festivitățile de la Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager

pres) — Corespondență de la Eugen 
Pop :

...Marți, 3 noiembrie, ora 10,45. 
Prin poarta Morande a Senatului in
tră președintele ales al țării, dr. Sal
vador Allende, împreună cu membrii 
viitorului său guvern. Primiți de o 
comisie a parlamentarilor, se în
dreaptă apoi spre sala de onoare a 
Congresului. Aici e reunit plenul de- 
putaților și senatorilor. Președintele 
Senatului, Tomas Pablo, deschide se
siunea festivă a Congresului, în pre
zența președintelui Eduardo Frei 
Montalva și a miniștrilor săi, șl cere 
secretarului Camerei superioare să-1 
invite în sala de onoare pe președin
tele ales, dr. Salvador Allende. Ur
mează momentele culminante ale 
actului de transmitere a funcției pre
zidențiale.

Președintele ales, dr. Salvador Al
lende, jură să respecte articolul con
stituțional — citit de președintele Se
natului — care cere președintelui să 
îndeplinească cu fermitate și fideli
tate funcția sa, să păstreze integrita
tea și independența națiunii, să res
pecte constituția și legile și să asi
gure respectarea lor. în momentele 
următoare, Eduardo Frel scoate în
semnele puterii prezidențiale cu care 
fusese investit cu șase ani în urmă, 
iar președintele Senatului îi înmî- 
nează lui Salvador Allende simbolu
rile funcției supreme. După festivi
tatea instalării, noul președinte al Re
publicii Chile, dr. Salvador Allende, 
numește — prin primul decret pre
zidențial — pe miniștrii cabinetului 
său și primește jurămîntul acestora...

La ceremonialul instalării noului 
președinte al Republicii Chile au a- 
sistat delegații oficiale din zeci de 
țări ale lumii. Din delegația Republi
cii Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, fac parte 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Va-

sile Dumitrescu, ambasadorul țării 
noastre la Santiago de Chile. La in
vitația Centralei unice a oamenilor 
muncii din Chile, la ceremonia insta
lării noului președinte al Republicii 
Chile a participat și o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Ion Cotoț, se
cretar al Consiliului Central al
U.G.S.R.

Tradiționala ceremonie a Instalării 
unui nou președinte dobîndește o 
semnificație politică deosebită, de 
mare rezonanță internă și internațio
nală. Pentru că, o dată cu instalarea 
lui Salvador Allende în funcția de 
președinte al Republicii Chile, înce
pe exercitarea efectivă a puterii de 
stat de către un guvern care, prin 
componența sa și viziunea sa progra
matică, reprezintă expresia unei mari 
victorii politice a maselor populare.

Pregătirile pentru solemnitatea in
stalării noului președinte s-au des
fășurat pe fundalul unei activități po
litice intense, în cadrul căreia de o 
largă aprobare — amplu reflectată de 
presă — s-au bucurat declarațiile lui 
Salvador Allende, în legătură cu li
niile generale ale politicii externe pa 
care o va promova guvernul său. Re- 
levînd atașamentul poporului chilian 
la principiile echității în relațiile in
ternaționale, ziarul „La Nation" scria 
că, în condițiile evidențiate de rezul
tatele recentelor alegeri prezidențiale, 
aceste principii dobîndesc un nou re
lief. Ne referim, subliniază ziarul, la 
reafirmarea dreptului poporului nos
tru de a avea guvernul pe care îl 
consideră cel mai corespunzător — 
fără ca vreun organism din exterior 
sau vreo țară, fie ea cît de puterni
că, să poată interveni în această ho- 
tărîre, care este în exclusivitate de 
competența chilienilor — la neames
tecul în treburile interne ale altor 
națiuni și la voința sa de a menține 
relații prietenești cu toate țările, ori
care ar fi sistemul lor politic".

întrevederi ale delegației române
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Gheorghe Rădulescu, con
ducătorul delegației române, invi
tată de guvernul Republicii Chile 
pentru . a participa la festivități
le care au loc cu prilejul trans
miterii mandatului prezidențial, îm
preună cu George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne și Vasile Dumitrescu, ambasa
dorul României la Santiago de Chile, 
au fost primiți de președintele în 
funcțiune, Eduardo Frei Montalva, 
căruia i s-au înminat deplinele pu
teri de acreditare ale misiunii spe
ciale a Republicii Socialiste România. 
Cu aoest prilej, conducătorul dele
gației române a transmis președinte
lui Eduardo Frei salutări distinse din

partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, precum șl 
cele mal bune urări de prosperitate 
pentru poporul chilian.

Eduardo Frei Montalva a exprimat 
mulțumirile sale călduroase pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pentru urările transmise 
și satisfacția sa pentru evoluția rela
țiilor prietenești existente între cele 
două țări. Intre președintele Frei și 
conducătorul delegației 
Gheorghe Rădulescu, a 
oonvorbire cordială.

Tot cu aceiași prilej, 
covescu a-a întreținut 
de externe chilian, Gabriel Valdea.

române, 
avut loc o

George Ms- 
cu ministrul

spania : Zi națională
MADRID 3 (Agerpres). — Apelul 

lansat de Comisiile muncitorești din 
Spania (Centrala sindicală ilegală) 
de a declara marți o grevă de 24 de 
ore și de a o considera drept zi națio
nală în favoarea amnistiei a avut 
un larg ecou în rîndul muncitorilor 
și studenților. Greviștii și-au expri
mat în felul acesta protestul față de 
represiunile politice, cerind eliberarea 
deținuților politici, legalizarea cen-

• •in favoarea amnistiei
tralei sindicale care reprezintă ade
văratele interese ale muncitorilor și 
majorarea salariilor. In mai multe 
cartiere ale Madridului au avut loc 
marți dimineața adunări muncitorești, 
iar la ora 8 seara a fost organizată 
o demonstrație în centrul capitalei. 
Consemnul lansat de Comisiile mun
citorești a fost, de asemenea, urmat 
în alte centre Industriale cum ar fi 
Tarassa, Bilbao, Sestao, Barcelona.

Convorbiriie polono—vest-germane
Marți au început in capitala poloneză tratativele dintre miniștrii afa

cerilor externe ai R.P. Polone, Stefan Jedrychowski, și R.F. a Germa
niei, Walter Scheel. După cum se apreciază in mod larg, aceste convor
biri — a 7-a rundă de la începerea tratativelor, dar prima la acest nivel 
— sint menite să ducă la finalizarea proiectului de tratat pentru norma
lizarea relațiilor dintre R.P. Polonă și R.F. a Germaniei. Marți dimi
neața, miniștrii de externe au avut o convorbire în doi, după 
legațiile celor două țări au.început tratativele propriu-zise. In 
cu perspectivele noilor convorbiri, corespondenții noștri din 
Varșovia ne-au relatat :

care de- 
legătură 
Bonn și

Firește, aci nu se ig
noră dificultățile și 
obstacolele care sînt 
de învins. „Actualul 
guvern al R.F.G. — a 
scris „GLAS PRACY" 
— este nevoit să facă 
față opoziției acelor 
cercuri care nu spri-

jină politica sa în Ră
sărit. Această poziție 
și-a găsit expresia în 
refuzul U.C.D.—U.C.S. 
de a-și trimite un re
prezentant la Varșo
via". Dar — subliniază 
același ziar — se cere 
avut în vedere că

„progresele care ar 
putea fi realizate la 
tratativele de la Var
șovia, pe linia norma
lizării, vor aduce,- de
sigur, rezultate poziti
ve, atît tuturor celor 
Interesați, cît și între
gii Europe".

VARȘOVIA» BONN
CORESPONDENȚA DE LA I. DVMITRAȘCV

„Sosirea ministrului 
W. Scheel la Varșovia 
dovedește că convorbi
rile politice dintre R.P. 
Polonă și R.F. a Ger
maniei pășesc într-o 
fază hotărîtoare" — 
a apreciat în ca
drul unei conferințe de 
presă, ținută marți, R. 
Poleszczuk, director al 
departamentului presă 
și informații al M.A.E. 
polonez. în declarația 
făcută cu acest prilej, 
acesta a arătat că Po
lonia acordă o mare 
importanță normaliză
rii relațiilor 
a Germaniei, 
cru rezultind 
zele politicii 
poloneze, care se înte
meiază pe principiile 
coexistenței pașnice, 
prin acceptarea reali
tăților din Europa și, 
îndeosebi, a caracteru
lui definitiv al grani
ței Oder — Neisse. Mi
nistrul polonez a ară
tat, în continuare, că 
negociatorii au reușit 
să realizeze o concor
danță de poziții în 
timpul tratativelor des
fășurate pînă în pre
zent, exprimînd, tot
odată, convingerea că 
activitatea celor două 
delegații se va desfă
șura, ca și pînă acum, 
într-o atmosferă deîn-

cu R. F. 
acest lu- 
din ba- 

externe

țelegere reciprocă. In 
legătură cu aceasta 
sint reamintite afirma
țiile tovarășului W. 
Gomulka, care, într-o 
cuvîntare rostită la 6 
septembrie, arăta : 
„Intenția noastră este, 
ceea ce de fapt ani 
mai afirmat în repe
tate rinduri: încheierea 
unui tratat care să 
normalizeze relațiile 
dintre cele două țări, 
pe baza recunoașterii 
caracterului definitiv 
al graniței vestice po
loneze și a renunțării 
de către R.F.G. la orice 
fel de pretenții terito
riale in prezent și în 
viitor".

In cercurile de pre
să și în opinia publică 
de aci, a fost primită 
cu interes declarația 
făcută luni de cance
larul R.F.G., Willy 
Brandt, postului de ra
dio din Koln, în care, 
printre altele, a arătat 
că „ar fi bucuros dacă 
convorbirile pe care le 
va purta la Varșovia 
ministrul afacerilor 
externe, W. Scheel, ar 
duce la încheierea tra
tatului și la soluționa
rea altor probleme, ca
re se cer reglementate 
in interesul bunelor 
relații in viitor dintre 
cele două țări".

Convorbirile politice 
polono—vest-germane, 
începute marți în ca
pitala poloneză, sint 
urmărite cu un deose
bit interes. Sînt pre- 
zenți aci circa 130 de 
ziariști, trimiși speciali 
și echipe ale posturilor 
de televiziune și radio 
din numeroase țări. 
Presa poloneză consa
cră evenimentului nu
meroase articole și co
mentarii. „Prin sosirea 
la Varșovia a delega
ției guvernamentale 
vest-germane, conduse 
de W. Scheel, convor
birile polono—vest-
germane intră intr-o 
nouă etapă importan
tă" — scrie ziarul 
„TRYBUNA LUDU".

Intr-o emisiune con
sacrată convorbirilor 
Scheel — Jedrychow
ski, comentatorul pos
tului de televiziune, 
manifestîndu-și opti
mismul în legătură cu 
rezultatele acestora, a 
declarat : „Este greu 
de spus dacă tratatul 
va putea fi parafat în 
cursul vizitei lui 
Scheel, dar faptul că 
convorbirile vor avea 
loc la nivelul miniștri
lor de externe demon
strează că discuțiile 
preliminare au avan
sat".

In cadrul unei șe
dințe plenare, guver
nul federal vest-ger
man a aprobat, la mij
locul săptămînii tre
cute, propunerile pre
zentate de Scheel în 
legătură cu aceste con
vorbiri. La Bonn s-a 
declarat oficial că gu
vernul federal consi
deră că noua etapă a 
convorbirilor va putea 
marca „un pas înainte 
pe calea reconcilierii 
și stabilirii unui punct 
de plecare spre 
voltarea 
relații 
state". 
Brandt 
ratorul 
arătat 
federal 
recunoaște 
poporului polonez 
a trăi in cadrul 
frontiere sigure și, ca 
urmare, este gata să 
declare că linia Oder- 
Neisse constituie fron
tiera occidentală de 
stat poloneză". Refe- 
rindu-se la convorbi
rile pe care le va 
purta la Varșovia cu 
omologul său polonez, 
șeful diplomației vest- 
germane a subliniat că 
negocierile au fost In 
mod minuțios pregă
tite, dar că nu s-a pu
tut Înregistra un acord

CORESPONDENȚA DE LA M. MOARCAȘ
—
vorbirile de .la 
via a găsit un 
defavorabil în 
publică și în majori
tatea presei vest-ger
mane. „După refuzul 
de a participa la con
vorbirile de la Mos
cova, subliniază ziarul 
„Neue Ruhr Zeitung", 
conducătorii creștin- 
democrați au respins 
din nou invitația ce 
le-a fost adresată de 
a fi informați la fața 
locului asupra efor
turilor ce se depun 
pentru a se realiza u- 
nul dintre pașii foarte 
importanți pentru 
cauza Europei viitoare. 
Ei vor trebui să răs
pundă în fața pro
priului partid și a is
toriei de izolarea pe 
care în mod voluntar 
și-au impus-o“.

Majoritatea opiniei 
publice vest-germane 
așteaptă cu interes re
zultatul convorbirilor 
dintre miniștrii de ex
terne ai Poloniei șl 
R.F. a Germaniei, can- 
siderînd că normaliza
rea relațiilor dintre 
cele două state ser
vește intereselor celor 
două țări, cauzei des
tinderii și păcii 
Europa.

dez- 
unor bune 

între cele două 
Atît canoelarul 
cit și colabo- 
său, Scheel, au 
că „guvernul 

vest-german 
dreptul 

de
unor

asupra tuturor punc
telor, mai răminlnd 
dificultăți considera
bile de depășit. „Nu 
este exclusă — a spus 
el — nici posibilitatea 
unei desfășurări ra
pide a tratativelor, nici 
aoeea a unei pauze de 
gîndire asupra lor".

Exprimîndu-și con
vingerea că tratati
vele polono—vest-ger
mane „vor ajunge la 
concluzia încheierii u- 
nui tratat", Scheel a 
adăugat : „de ambele 
părți există o dorință 
sinceră

După 
coaliția 
tală de 
dresat o invitație opo
ziției creștin-demo- 
crate, cerîndu-i să-și 
trimită un reprezen
tant, în calitate de ob
servator, la convorbi
rile la nivel ministe
rial din capitala polo
neză. Invitația a fost 
însă respinsă de opo
ziție, care, deși s-a 
pronunțat pentru „a- 
dincirea dialogului cu 
Polonia", a reproșat 
guvernului că „se an
gajează în formulări 
care ar anticipa 
tratat de pace".

Refuzul U.C.D. 
U.C.S. de a-și trimite 
reprezentantul la con-

de reușită", 
cum se știe, 
guvernamen- 

la Bonn a a-

un
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