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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a vizitat ieri piețele
Capitalei și a analizat

situația aprovizionării lor

BAZĂ PUTERNICĂ
VIITOAREI PRODUCȚII

AGRICOLE! ’
Pentru a obține recolte mari in anul care vine 
sint necesare efectuarea arăturilor de toamnă 

pe toate suprafețele, executarea exemplară 
a tuturor lucrărilor de sezon

> Lucrările agricole de toamnă — re
coltarea culturilor tîrzli și semănatul 

. cerealelor — se apropie de sfîrșit. 

. Potrivit datelor, furnizate de Minis- 

. terul Agriculturii și Silviculturii, 
pînă pe data de 5- noiembrie, porum
bul a fost strîns de pe 98 la sulă 
din suprafețele cultivate în între
prinderile agricole de stat și 96 ia 
sută în cooperativele agricole de 
producție. Scosul cartofilor, practic, 
s-a încheiat. Sfecla de zahăr a fost 
recoltată de pe 91 la sută din supra- 

. fețe. Există condiții ca, în următoa
rele zile, însămințarea cerealelor de 
toamnă să se încheie peste tot. Strîn- 

, gereâ în întregime a recoltei din 
cimp, depozitarea și păstrarea in 
cele mai bune condiții a produse
lor, precum și înfăptuirea măsurilor 
care să asigure o. producție agricolă 
bună în anul care vine impun mo
bilizarea în continuare a tuturor for
țelor și mijloacelor. Este cu atît mai 
necesară această muncă intensă, cu 
cît, se știe, în acest an, producția a- 
gricolă — cerealieră, legumicolă, zoo
tehnică — a fost diminuată datorită 
ploilor neobișnuit de abundente din 
primăvară, care au dus la întîrzierea 
lucrărilor, inundațiilor, stagnării ape
lor pe semănături, precum și secetei 
din a doua parte a verii. Peste 
tot in agricultură s-au făcut e- 
forturi deosebite pentru a diminua 
efectele negative ale calamităților na
turale. Este necesar ca. aceste efor
turi să continue, execut.îndu-se lucrări 
de cea mai bună calitate pentru ca 
în anul viitor să se obțină producții 
mari. Ce chestiuni urgente se ridică 
în legătură cu desfășurarea lucrărilor 
agricole ?

în unitățile agricole unde semănatul 
l-a făcut mai devreme, griul a râsă-

rit și continuă procesul de înfrățire. 
Intrucit ploile din luna trecută au 
îmbunătățit" umiditatea din sol, în 
cele mai multe locuri griul se dez
voltă normal, ceea ce constituie un 
factor important în obținerea unei 
recolte bune în anul viitor. Condițiile 
climatice din această toamnă, carac
terizate, în sudul țării, prin tempera
turi ridicate, favorizează încă înmul
țirea unor dăunători. Deși se prevede 
că răcirea vremii semnalată în partea 
de nord a țării, se va extinde și în ce
lelalte regiuni ale țării, pericolul ata
cului de dăunători continuă să existe. 
De aceea, suprafețele însămînțate în 
această toamnă cu grîu trebuie să fie 
controlate permanent. Ministerul A- 
griculturii si Silviculturii a atras a- 
tenția asupra răspunderii cu care 
specialiștii din agricultură trebuie să 
depisteze atacul de zabrus și să ia de 
urgență măsuri de combatere. în a- 
cest scop, fiecare solă trebuie par
cursă pas cu pas pentru a se putea 
identifica din vreme fiecare porțiune 
atacată, oricît de mică ar fi ea. S-a 
recomandat, de asemenea, ca acolo 
unde se constată atacuri ale dăună
torilor să se facă prăfuiri 
cide.

Anul acesta, recolta 
a fost diminuată nu 
inundațiile propriu-zise, 
ales de băltirea apei pe
suprafețe de teren, ducînd la su
focarea și distrugerea plantelor. 
Pentru a se preveni situații ca 
cele întîlnite în acest an, este ne
cesar ca, în fiecare unitate socialistă 
agricolă, să se ia măsuri în vederea 
executării de canale și șanțuri care 
să permită scurgerea apelor. în ju-

cu inseoti-
de grîu 

numai de 
cit mai 

mai multe
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dupa-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit cu delegația P.C. Pe
ruan, formată din tovarășii Jorge 
del Prado, secretar general al P.C. 
Peruan, și Felix Arias Schreiber, 
membru al Comisiei politice, șeful 
Secției internaționale a partidu
lui, care vizitează țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cursul întrevederii s-au făcut 
Informări reciproce asupra activi
tății și preocupărilor P.C. Român 
și P.C. Peruan. Cu acest prilej 
s-a manifestat hotărîrea comună 
de a dezvolta relațiile de solidari
tate internațională între cele două 
partide, pe baza stimei și respec
tului mutual. S-a exprimat, de a- 
semenea, dorința de a extinde le
găturile de colaborare între ambele 
popoare, în interesul dezvoltării 
independente, pe drumul progresu
lui social, a celor două țări, în fo
losul cauzei păcii și colaborării in- 

■ ternaționale.
întîlnirea s-a desfășurat într-o 

atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

In cursul dimineții de ieri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a vizitat o serie de piețe 
ale Capitalei. La ora 7,00 dimi
neața, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se afla în piața Dorobanți. A vi
zitat apoi pe rînd piețele Obor, 
depozitul I.L.F. (str. Eliade între 
Vii), piețele —
Traian, Piața Unirii, magazinul 
„Fortuna" din Calea 
piața Ilie Pintilie.

Tovarășul Ceaușescu a exami
nat îndeaproape situația aprovi
zionării cu legume, carne, pește 
și alte produse agroalimentare, 
calitatea mărfii desfăcute, pre
cum și modul de prezentare, a 
stat de vorbă cu numeroși cetățeni 
aflați la cumpărături, cerîndu-le 
părerea asupra situației piețelor 
respective, interesîndu-se îndea
proape de doleanțele lor în legă
tură cu aprovizionarea alimenta
ră. In unele piețe s-a putut con
stata existența unor cantități în
destulătoare de legume de tot fe
lul (varză, conopidă, roșii, ri
dichi de lună, gogoșari, morcovi, 
țelină, sfeclă și altele), aprovizio
narea bună cu came de vacă, 
porc și oaie, cu pește. în același 
timp, în alte piețe, carnea, peștele 
proaspăt, laptele erau în cantități 
insuficiente sau chiar lipseau 
complet, iar desfacerea cartofilor 
era necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ.

La încheierea vizitei de cîteva 
ore prin piețele Capitalei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a convocat 
o ședință operativă de lucru la 
sediul Comitetului Central al 
partidului, la care au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Iosif 
Band, Ion Pățan, Angelo Micu- 
lescu — ministrul agriculturii și 
silviculturii, Gheorghe Moldovan
— ministrul industriei alimentare, 
Nicolae Bozdog — ministrul co
merțului interior, Cornel Onescu
— ministrul afacerilor interne, Va- 
sile Potop — șef de secție la Co-

Pantelimon, hala

Victoriei,

mitetul Central, Alexa Augustin 
procurorul general al Republicii 
Socialiste România, Cornel Nico- 
lau — șeful Departamentului pen
tru valorificarea legumelor și fruc
telor din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

Cu acest prilej s-au analizat în
tr-un ascuțit spirit critic lipsurile 
constatate cu ocazia deplasării în 
piețele, depozitele și magazinele 
Capitalei, cauzele neajunsurilor, 
precum și răspunderea ce revine 
diferitelor ministere și instituțiilor 
de resort.

S-a examinat astfel situația de
fectuoasă a aprovizionării cu lapte 
în piețele Capitalei în ziua de 5 
noiembrie a.c. In cursul analizei la 
care s-a procedat a fost relevată 
deficienta coordonare dintre Mi
nisterul Comerțului, Ministerul 
Industriei Alimentare și Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii în 
asigurarea cantității de lapte nece
sară consumului populației Capi
talei, precum și în aprovizionarea 
ritmică a piețelor și magazinelor 
ce desfac acest produs. S-au indi
cat măsuri pentru îmbunătățirea 
metodei de stabilire a necesarului, 
precum și pentru asigurarea ope
rativă a cantităților de lapte ce
rute de populația Capitalei. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat, 
de asemenea, să se creeze în Ca
pitală un stoc de lapte de rezervă 
care să poată permite în orice zi 
suplinirea rapidă a unor eventua
le întîrzieri ce pot surveni în apro
vizionarea Capitalei.

Constatîndu-se distribuirea ne- 
judicioasă a cantităților existente 
de carne și pește proaspăt în re
țeaua piețelor Capitalei, s-a indi
cat să se ia măsuri pentru organi
zarea unui sistem riguros de re
partizare a acestor produse, în așa 
fel îneît toate piețele Capitalei să 
dispună de carne și pește proas
păt.

O atenție deosebită în cadrul șe
dinței a fost acordată analizării 
situației nesatisfăcătoare a desfa
cerii cartofilor în piețele Capita
lei. Faptul că în diferite piețe car
tofii erau nesortați a fost calificat 
de secretarul general al partidului

ca o gravă lipsă de răspundere 
față de populație a Departamentu
lui pentru valorificarea legumelor 
și fructelor din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, precum și 
a organelor de comerț. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
aplice cele mai severe sancțiuni 
celor vinovați de această situație, 
precum și tuturor salariaților care 
recepționează și pun în vînzare a- 
semenea cartofi.

Secretarul general al partidului 
a hotărît ca organele de resort să 
procedeze la retragerea imediată 
de pe piețele Capitalei a tuturor 
cantităților de cartofi necorespun
zători din punct de vedere al ca
lității. S-a indicat să se treacă ime
diat la selecționarea cartofilor atît 
din centrele de desfacere, cît și 
din depozitele Capitalei șl să se 
înlăture cartofii de calitate proastă 
sau care conțin corpuri străine, 
desfăcîndu-se pe piață numai car
tofii sortați la nivelul calitativ ce
rut de consumul public.

Pe baza hotărîrii conducerii de 
partid și de stat au fost luate mă
suri care permit crearea unei re
zerve suficiente de cartofi pentru 
satisfacerea cerințelor populației a- 
tit în cursul toamnei, cît și în toată 
perioada iernii; s-au importat și 
continuă să se importe cantități 
însemnate de cartofi pentru acope
rirea deficitului provocat de cala
mitățile naturale abătute, în cursul 
acestui an asupra țării noastre. To
varășul Ceaușescu a indicat, tot
odată, ca, pentru sporirea stocului 
de cartofi de care dispune statul, 
cooperativele de consum să desfă
șoare o mai largă activitate de a- 
chiziționare a cartofilor de la pro
ducătorii particulari.

Tovarășul Ceaușescu a criticat 
situația necorespunzătoare a depo
zitelor de legume și fructe pe oare 
le-a vizitat în cursul zilei de ieri, 
indicînd să se efectueze un control 
rapid și organizat în toate depozi
tele similare din Capitală și din 
întreaga țară și să se ia măsuri ur
gente pentru îmbunătățirea situa-
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Noi și largi perspective
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planul cincinal
deschise colaborării

OFTAD
simbol al eroismului

comuniștilorSI SPUNE
>
Legenda Oltului este bine cu

noscută. Mai puțin, cu sigu
ranță, s-a auzit de un oarecare 
cioban Ion Oprea, care, pe la 
sfirșitul secolului al XVIII-lea, 
mînindu-și mioarele pe sub 
poalele muntelui Hășmașul Ma
re, pe firicelul limpede și sub
țirel al Oltului, a făcut o desco-. 
perire pentru care-1 putea in
vidia și un mare geolog : a dat 
la iveală minereurile cuprifere 
de la Bălan. Intîmplarea este 
atestată într-un document al 
vremii, în care se mai mențio
nează că respectivul cioban a 
sfîrșit-o in cruntă sărăcie, in 
timp ce beneficiarii de pe urma 
descoperirii lui s-au îmbogățit.

Și astfel s-a pus capăt liniștii . 
seculare a codrilor de brazi de 
dincolo de Sindominic. Pe valea 
Sipoș au început să tune și să 
detune pulberile și stîncile tost 
togolite (urmele se văd și a- 
cum), brazii au prins să se hu- 
luie, iar tîrnăcoapele să scrîș- 
nească în tăria rocilor subtera
ne. Cu mijloacele rudimentare 
de explorare și exploatare, pă
trunderea in adîncimi nu a fost 
lesnicioasă. între 1836—1940, bu
năoară, se sapă o galerie de 700 
metri, care după actul naționa
lizării — în condiții de moder
nizare și dotare cu tehnica nouă 
— este și acum utilizată.

Propriu-zisa\ localitate a mi
nerilor era un sătuc numărind 
prin anul 1939 — ne-a spus pri
marul orașului Bălan, tovarășul 
Iuliu Andor — nu mai mult de 
16 case din lemn, ajungînd în 
1949 să aibă 70 de familii. Pînă 
in acel an, cam atît. Azi, în 1970, 
în perimetrul celor trei mine 
ale Combinatului minier Bă
lan sint peste 40 kilometri de* 
galerii, care coboară pînă la a- 
dincimi de 185 metri și printre 
care numai galeria Olt, cu gura 
de intrare situată deasupra o- 
glinzii primului baraj construit 
pe acest rîu, la Mestecăniș, are 
mai mult de 1 400 metri. Iar o- 
rașul, cu siluetele blocurilor de

Reportaj de 
Sever UTAN

cinci decenii de laAniversarea a ___  _____ ____
întemeierea Partidului Comunist Ro
mân readuce în conștiințe drumul 
eroic de luptă străbătut de partid in 
fruntea forțelor revoluționare, demo
cratice și patriotice ale poporului 
nostru, pentru împlinirea înaltelor 
idealuri înscrise pe steagul său : li
chidarea oricărei exploatări și asu
priri a omului de către om, făurirea 
socialismului pe pămîntul României.

In înaintarea sa pe acest drum, 
partidul a avut de înfruntat nenu
mărate piedici și greutăți. Este cu
noscut faptul că, la puțin timp după 
crearea sa, clasele stăpînitoare, în 
dorința de a împiedica creșterea lup
tei revoluționare a, maselor munci
toare, de a consolida și menține re
gimul burghezo-moșieresc,1 au trecut 
la aplicarea unui vast plan de deca
pitare a mișcării muncitorești din 
țara noastră prin scoaterea partidu
lui comunist în afara legii, prin dez
lănțuirea unei cumplite terori, prin 
împinzirea țării cu închisori și lagăre 
destinate a-i izola pe militanții re
voluționari de mase și a fringe voin
ța lor de luptă. Dar nici prigoana cea 
mai sălbatică, nici procesele mon
struoase, nici temnițele și nici un fel 
de opreliști nJau putut să abată par
tidul de la slujirea intereselor po
porului.

Plină de semnificații este in acest 
sens istoria tristă a închisorii Dofta- 
na. De-a lungul existenței de mai bi
ne de 40 de ani — pînă la prăbuși
rea sa în noaptea de 9/10 noiem
brie 1940 — Doftana a constituit o în
truchipare vie a urii feroce nutrite 
de regimul burghezo-moșieresc îm
potriva celor mai buni fii ai acestui 
popor, luptători curajoși pentru li
bertate. în același timp, Doftana a 
devenit un simbol al dirzeniei și ne- 
infricării comuniștilor, ai voinței și 
ai capacității lor de a rezista celor 
mai grele incercări, de a păstra, chiar 
și atunci cind aceasta părea cu dc- 
săvîrșire imposibil, legăturile cu po
porul și de a continua lupta revolu
ționară.

N. CIOROIU
Director al Muzeului de istorie 

a partidului comunist, a mișcârii 
revolufionare și democratice 

din România

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Construită în anii 1894—1897, in a- 
propierea orașului Cîmpina, Ia cîteva

sute de metri de salina Telega, în
chisoarea Doftana a fost concepută 
a fi — pe atunci — una din 
cele mai „perfecționate" temnițe 
din țară.. Clădirea închisorii, în
conjurată de două rinduri de zi
duri și șapte turele de pază, cuprin
dea 397 celule, dispuse în 8 secții, 
dintre care numai trei primeau lu
mina direct de afară. Celulele aveau tavanul din . ’ " - - ...
jos ciment, incit să fie friguroase 
iarna și înăbușitoare vara ; dispu
neau de o așa-zisă încălzire, care 
însă nu a funcționat aproape nici
odată, iar ca mobilier — un pat în
gust de fier cu rogojină. Destinată 
a fi în întregime o „închisoare de 
pedeapsă", Doftana avea ea în
săși o „secție de pedeapsă" — vesti
ta secție „H“ — unde nu erau nici 
paturi în celule, iar pe jos se turna 
zilnic apă sărată, pentru ca cimen
tul să nu se usuce niciodată.

Dacă între zidurile Doftanei au fost 
închiși — în primii ani de funcționare 
a acesteia — condamnații la reclu
ziune, recidiviștii si in special deținu- 
ții rebeli din celelalte închisori, ulte
rior au fost întemnițați cu precădere 
luptătorii revoluționari, răzvrătiții 
împotriva regimului burghezo-mo
șieresc. Aci au fost aruncați țăranii 
condamnați după răscoala din 1907, 
pentru „crima", de a fi cerut pămint. 
și soldații condamnați pentru frater
nizarea cu răsculații, militanți 
frunte ai mișcării muncitorești, 
ganizatori ai detașamentelor de 
luntari români pentru apărarea 
terii Sovietice, conducători ai mari
lor lupte greviste din perioada de 
avînt revoluționar 1918—1920, parti
cipant la congresul de creare a 
Partidului Comunist Român din mai

tablă ondulată iar pe

de 
or- 
vo- 
Pu-

în pro-1921. judecați și condamnați 
cesul din Dealul Spirei.

Din anul 1921, Doftana a 
închisoare pentru comuniști, 
luptătorii revoluționari și _____
ciști. în a doua jumătate a anu
lui 1936, clasele stăpînitoare au 
luat hotărîrea de a concentra în-

devenit 
pentru 

antifas-
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Colectivul de muncă a! între
prinderii de construcții 
taje siderurgice Galați 
plinit cu 57 de zile mal 
planul de construcții și 
prevăzut pentru 
1966—1970. Lucrările realizate în 
acest cincinal se concretizează în 
realizarea Combinatului siderur
gic Galați.

în telegrama trimisă cu acest 
prilej pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constructorii gălățeni 
se angajează să mențină în con
tinuare un ritm inten6 de exe
cuție, corespunzător necesități
lor privind punerea în funcțiune 
la. termenele stabilite a lami
norului de benzi la rece și a la
minorului de benzi la cald. Pa
ralel cu dezvoltarea lucrărilor la 
obiectivele noi din etapa a doua 
de construcție a Combinatului 
siderurgic Galați, pînă la sfîr- 
șitul anului acesta se va reali
za un volum de construcții-mon- 
taj de 130 milioane lei peste 
prevederile cincinalului. în a- 
cest fel, valoarea lucrărilor de 
construcții-montaj din acești 
cinci ani va depăși 5 miliarde 
lei, respectiv peste 11 miliarde 
lei valoare de investiții.

și mon- 
a înde- 

devreme 
montaje 

Cincinalul

frătesti multilaterale
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româno iugoslave

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
care ați exprimat 
ale poporului ro-

Am dat o înaltă apreciere amabilului mesaj prin 
felicitările dumneavoastră, ale Consiliului de Stat și 
mân prieten, cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Repu
blicii Arabe Unite.

Transmițîndu-vă cele mai cordiale mulțumiri pentru nobilele 
dumneavoastră sentimente față de poporul Republicii Arabe Unite și față 
de mine, vă pot asigura că legăturile de prietenie care din fericire există 
între țările noastre prietene se vor întări continuu, în avantajul reciproc 
al ambelor noastre popoare și în interesul promovării păcii mondiale.

Am plăcerea să vă exprim considerația mea cea mai sinceră, urînd 
poporului prieten român și pe viitor progres și prosperitate.

ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai sincere mulțumiri pentru ama
bilul dv. mesaj prin care mi-ați adresat felicitări și cele mai bune urări.

împărtășesc speranța dv. că relațiile prietenești dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte în interesul lor reciproc.

MAHMUD FAWZI
Primul ministru al 

Republicii Arabe Unite

Vizita de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, în Iugo
slavia vecină și prietenă, fructuoasele 
convorbiri pe care conducătorul par
tidului și statului nostru le-a avut cu 
tovarășul Iosip Broz- Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, se înscriu 
pe linia unei practici' devenite tradi
ționale de vizite reciproce, de 
vorbiri prietenești, practică ce 
demonstrat pe deplin rodnicia.

Cele două zile ale vizitei au 
bogate și dense, caracterizate 
căldura sentimentelor frățești ce unesc 
popoarele celor două țări socialiste, 
prin deplina satisfacție pentru dez
voltarea ascendentă a relațiilor de 
prietenie, dc bună vecinătate și cola
borare multilaterală dintre România 
și Iugoslavia. Populația din Kranj, 
Bled, Brdo și din alte localități pito
rești de pe frumoasele meleaguri ale 
Sloveniei a ținut să-și exprime prin 
numeroase și vibrante manifestări 
prietenia statornică față de poporul 
român, profunda stimă și prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sint aceleași sentimente de prietenie 
și solidaritate, de respect și conside
rație pe care poporul român le nu
trește față de popoarele Iugoslaviei, 
față de conducătorul lor, tovarășul 
Iosip Broz Tito.

în cadrul convorbirilor de la Brdo, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, deplină înțelegere și 
încredere reciprocă — convorbiri a 
căror cuprinzătoare, substanțială sin
teză o constituie comunicatul comun 
adoptat în încheierea întîlnirii și pu
blicat în ziarele de ieri — s-au efec
tuat un amplu schimb de păreri cu 
privire la relațiile bilaterale, la pro
blemele actuale ale vieții interna
ționale și cele ale mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, 
precum și o informare asupra mer
sului construcției socialiste în cele 
două țări.

Frecventele întîlniri ce au avut loc 
în ultimii ani între tovarășii 
Ceaușescu și Tito — întîlnirea de la 
Brdo este a opta între cei doi pre
ședinți — au prilejuit convorbiri 
rodnice asupra preocupărilor celor 
două partide și guverne pentru 
adincirea colaborării dintre țările 
noastre. Se poate spune, pe drept 
cuvînt, că aceste întîlniri de lucru 
ale președinților Ceaușescu și Tito 
au reprezentat un aport esențial la 
consolidarea relațiilor multilaterale 
între România și Iugoslavia, confe
rind acestor relații un caracter de 
profundă înțelegere reciprocă, așa 
cum sint relațiile între vecini și 
prieteni. „Colaborarea și prietenia

con-
și-a

fost 
prin

dintre țările noastre, dintre noî — 
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în toastul rostit la di
neul oficial de la Bndo —> au la bază 
atît interesele celor două popoare, 
cit și interesele tuturor forțelor pro
gresiste. Mergind pe acest drum, 
servim interesele țărilor noastre, ale 
păcii și socialismului".

Se cuvine subliniat faptul — con
semnat de ziarul iugoslav „Borba" — 
că președinții Ceaușescu și Tito 
s-au întîlnit acum „într-un moment 
in care România și Iugoslavia, cît și 
ei personal, au dobindit rezultate ex
cepțional de bogate, remarcate in 
toată lumea, în sfera activității inter
naționale, activitate inspirată de un 
țel esențial — tendințele pentru asi
gurarea păcii în condițiile unei co
laborări mai largi și bazate pe prin
cipii de egalitate în Europa și pe 
celelalte continente".

Prin perspectivele pe care le des
chid, convorbirile de la Brdo, eviden
țiind încă o dată utilitatea și rodni
cia metodei intilnirilor și discuțiilor 
între conducătorii de state și guver
ne, marchează noi jaloane pe calea 
extinderii relațiilor între partidei^ și 
popoarele României și Iugoslaviei, 
relații bazate pe egalitate în drepturi, 
încredere și respect reciproc.

Pornindu-se de la rezultatele re
marcabile obținute pînă în prezent in 
amplificarea legăturilor multilaterale 
dintre cele două țări, în îmbogățirea 
lor cu noi forme de colaborare, rele- 
vindu-se eficacitatea diferitelor mo
dalități de cooperare în producție și 
în alte domenii economice — aj că
ror simbol îl reprezintă grandioasa 
construcție comună de la Porțile de 
Fier, adevărată punte a prieteniei 
celor două popoare — s-au trasat 
noi căi de intensificare a relațiilor 
politice, economice, științifice, cul
turale, a relațiilor din zona de fron
tieră, precum și în alte domenii, care 
să permită o colaborare stabilă de 
luiigă durată pe toate tărimurile.

într-adevăr, examinînd progresele 
considerabile realizate in dezvoltarea 
colaborării româno-iugoslave pe mul
tiple planuri, nu se poate să nu se 
remarce marile posibilități ce mai 
există încă în această direcție, resur
sele ce se cuvin încă valorificate pen
tru a ridica colaborarea și cooperarea 
economică, tehnico-științifică, cultu
rală la nivelul celei ce se desfășoară 
pe plan politic. Aceasta este', de alt
minteri, dorința comună a celor 
două partide și guverne, a popoare
lor țărilor noastre socialiste, dorință 
ce și-a găsit o importantă concreti-

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a) .



SClNTElA — vineri 6 noiembrie 1970PAGINA 2

I
'1

• RECLAMAȚII • SESIZĂRI

f

/

• RĂSPUNSURI

I în jurul unui 
pardesiu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Octombrie 1969. Platon Dumi- 
trașcu, operator la Regionala 
C.F.R. Brașov, a cumpărat un 
pardesiu soției sale. După cîteva 
zile, observînd că prezenta de
fecte, l-a adus la magazin. 
I.C.S. Textile-încălțăminte Bra
șov l-a expediat cooperativei 
„Tehnica confecției" din Iași, 
care îl executase. Nici un răs
puns. Două reveniri ; două tele
grame ! „Tehnica confecției" tri
mite pardesiul înapoi, respin- 
gind reclamația cumpărătorului 
ca „nefondată". O comisie de 
specialiști din Brașov constată 
că pardesiul prezintă totuși un 
viciu ascuns de fabricație. Re
zultatul analizei e înaintat 
UCECOM. „Tehnica confecției" 
își însușește ooncluziile comisiei 
din Brașov și, la 4 iuilie 1970, se 
angajează să expedieze alt 
pardesiu. Trece vara, vine toam
na. Noi intervenții, noi demer
suri... Cooperativa ieșeană răs
punde că nu va mai expedia 
Fardesiul, ci contravaloarea lui. 
ntre timp, s-a împlinit anul. 

Alte reveniri, alte demersuri, 
convorbiri telefonice, dar 
n-au sosit încă la Brașov.

banii

Păziți-le... 
somnul!

unorHotărit lucru, paznicii 
obiective din Capitală fși se 
pare că nu numai de aici) nu 
vor . să-și dezmintă nici măcar 
imprudența față de ei inșlși. In
tr-uns din nopțile trecute, 
17 paznici civili dormeau in post 
sau.., cine știe unde. Alți șapte 
(de data aceasta, din detașamen
tul nr. 4 al pazei civile contrac
tuale) erau, de asemenea, lipsă 
la apel. In sfirșit, la uzina „Au
tobuzul", n-a putut fi găsit nici 
unul dintre cei șase paznici ai 
săi. De ce nu se îngrijorează 
oare nimeni de... somnul 
soarta dumnealor ?

și de

Medici ?
Elena Militam, din 

Măgurele (Prahova), a 
ternată la maternitatea 
lenii de Munte. Pentru 
ei și a copilului, era nevoie de 
o intervenție chirurgicală 
gentă. Numai că medicii 
'Moisiu și Florin Niculaide 
erau dispuși să o opereze 
„tariful" numărat dinainte, 
grijorată, soacra gravidei 
oferit toți banii pe care îi 
la ea — 250 lei. „Cum, numai 
atît pentru salvarea a două 
vieți ?“ — i-au spus ei bătrînei. 
Să te duci în grabă și să mai a- 
duci cîteva sute". Femeia a ple
cat la Măgurele și a doua zi 
s-a îrrtora cu încă 400 lei, pe care 
a reușit să-1 împrumute de prin 
sat. S-a prezentat la materni
tate și i-a înminat celor doi. 
Abia au apucat însă să-și pună 
banii în buzunar și au fost in
vitați să-i scoată pe masă pen
tru o numărătoare cu... proces- 
verbaL

Pierdut 
cheie... 
muzicală

comuna 
fost in- 
din Vă- 
salvarea

ur- 
Ion 
nu 

fără 
în- 

le-a 
avea

Pe străzile Băii Mari au apă
rut, zilele trecute, numeroase 
aiișe viu colorate care anunțau 
sosirea în oraș pentru a susține 
un spectacol de muzică ușoară 
„în... sol domol alergat" a for
mației clubului studenților din 
Iași care răspunde la modes
tul nume de „Estudiant intercon
tinental quintet". In scurt timp, 
toate biletele pentru spectacol au 
fost vîndute. La ora anunțată, 
spectatorii erau prezenți în sală 
si, nerăbdători, au început să a- 
plaude. Dar cu toate Insistențele 
aplauzelor, pe scenă nici o miș
care. După o jumătate de oră, 
dintr-un alt oraș, organizatorii 
spectacolului au anunțat telefo
nic că „Estudiant" a pierdut tre
nul spre Baia Mare și s-a în
dreptat spre... Timișoara ! Ce să 
mai spunem despre „ingeniozita
tea soluției" ? Poate un singur 
lucru : formația „Estudiant" a 
pierdut nu numai trenul, ci 
...cheia corectitudinii față 
spectatori. Cine o va găsi 7

de

11 ani 
de căutări

Se vorbește mult despre extra
ordinarul simț de orientare al 
porumbeilor călători. Paul Du
mitru din București a lansat mai 
mulți porumbei intr-o cursă 
Varșovia-București. S-au întors 
toți, afară de unul singur. După 
un an, porumbelul pierdut (cu 
nr. 634—01—64) a apărut din nou 
printre ceilalți. Ștampilele apli
cate sub aripă (potrivit unui 
obicei al columbofililor) arată 
că, între timp, el a poposit, prin
tre altele, la Londra și în Italia. 
Pentru a reveni acasă, porum
belul străbătuse deci aproape 
întreaga Europă. O călătorie 
mult mai lungă se pare că a 
făcut un alt porumbel aparți- 
nînd lui Mircea Opriță din Bucu
rești. Lansat într-un concurs la 
Oradea, porumbelul respectiv a 
izbutit să-și găsească cuibul 
abia după... unsprezece ani ! 
Un motiv în plus pentru ca a- 
cești temerari călători să fie 
bine primiți acolo unde po
posesc.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

iși confirmă valoarea
Am participat simultan Ia două 

adunări generale de dare de seamă și 
alegeri din unități economice clujene 
ce au un specific diferit de activitate: 
la uzina „Armătura" avea loc adu
narea generală a organizației de bază 
de la montaj și, în același timp. Ia 
uzina „Metalul roșu" se desfășura 
adunarea comuniștilor de la secția de 
sculărie.

Una din concluziile practice care 
s-au desprins din dezbateri este că 
atunci cind pentru 

surilor preconiza
te au fost stabili
te termene ferme 
de realizare, res
ponsabilități no
minale, cînd au 
fost atrași oameni 
compctenți, ener
gici, acestea au 
fost urmărite cu 
perseverență și s-au înfăptuit in bune 
condiții. Lucrurile au însă și un re
vers. Din dezbateri a apărut foarte 
clar că atit la montaj, cit și la sculă
rie, atunci cind hotărîrile cuprindeau 
prevederi generale, valabile oricînd și 
oriunde, care nu vizau obiectivele ma
jore ale activității colectivelor și a- 
veau ca scadență termenul... „perma
nent", ele au avut destinul unor sim
ple fraze uitate în dosare. Astfel, s-a 
ajuns in situația ca numeroase pre
vederi din hotărîrile anterioare ale 
organizației de bază montaj, formula
te vag, abstract, să fie regă
site din nou, copiate parcă, in 
hotărîrea adoptată de recenta adu
nare generală.

Mai mulți vorbitori au remarcat că 
în ultimul timp s-au luat hotărîri 
bune, s-au făcut propuneri judicioa
se ; cel mai mult se simte acum ne
voia unui control riguros, perseve
rent, pentru aplicarea fondului bogat 
de sugestii și propuneri. Este conclu
dent, în acest sens, faptul că și de a- 
ceastă dată, ca la precedentele adu
nări, aceiași comuniști, între care. 
Eugen Leczfalvl, controlor de calitate, 
Nagy Geza, șef de echipă, maistrul 
loan Șerban au revenit asupra unor 
probleme pe care le-au mai ridicat, 
dar care au rămas mai departe ne
soluționate. Din păcate, nici de data a- 
ceasta probleme majore ale produc
ției din secția montaj nu și-au găsit

îndeplinirea mă-

reflectarea în prevederi întărite prin 
responsabilități dare, care să dea 
certitudinea aplicării lor necondițio
nate.

Semnificativ pentru atenția acor
dată de comuniștii din organizația de 
bază de la sculăria uzinei „Metalul 
roșu" îndeplinirii hotăririlor adoptate 
— și, în general, a tuturor propune
rilor făcute în adunările organizației, 
în ședințele grupelor sindicale ca și 
cu alte prilejuri — este faptul că, în 
cuvintul lor, tovarășii Iosif Enyedi,

se amplifice pe parcursul celor doi 
ani, cit durează mandatul biroului 
organizației de bază nou ales, în pro
iectul de hotărîre sînt formulate nu
mai sarcini curente, a căror scadență 
este fixată la finele anului 1970, și 
mai ales sarcini cu caracter strict 
administrativ. Nu de cît mal multe 
hotârîri ducem lipsă, ci de una cu- 
prinzînd prevederi dare, care să ne 
dea imaginea predsă a ceea ce tre
buie să facem în viitor, să ne în
drepte atentia

ADUNĂRI DE ALEGERI 
ÎN ORGANIZAȚIILE DE BAZĂ 
__________________________ >____________________________

• în aprilie a.c„ am contractat 
cu I.C.R. Giulești efectuarea unor 
reparații și îmbunătățiri la imobi
lul nostru în -valoare totală de 
35 000 lei. Am dat ca acont 9 360 de 
lei, restul reținindu-ni-se din sala
riul meu și al soției. Tehnicianul 
N. Brătescu', care a întocmit docu
mentația, ne-a comunicat că lucra- 

. rea a fost repartizată pentru exe
cuție la grupul II Giulești și va 
începe în maximum o lună de la 
depunerea acontului. De atunci a 
început calvarul. După ce m-a amî- 
nat de la o zi la alta, maistrul 
Negoiță mi-a spus că la 1 august 
pleacă în concediu, timp in care eu 
să demolez ceea ce trebuie refăcut. 
De la 1 aprilie și pină acum nu 
am reușit să obțin decit o echipă 
de tinichigii care mi-au acoperit 
casa cu tablă. M-am tot dus la 
maistrul Negoiță, care, ulterior, a 
fost înlocuit, la tov. Tănăsescu, 
șeful grupului II, la noul maistru. 
De fiecare dată mi s-a promis că 
vor trimite echipa de lucru și res
tul de materiale, dar zadarnic. 
Cine va plăti pagubele materiale 
pricinuite ? Oamenii aceștia ar tre
bui să se gindească că am muncit 
pe banii pe care i-am dat.

a venit o echipă de muncitori să 
execute reparația, n-au mai găsit 
nisipul și au plecat. în urmă cu 
vreo două Săptămîni, s-a făcut o 
reparație asemănătoare pe strada 
noastră, dar vechea spărtură a ră
mas tot ca mai înainte, iar apa 
curge din plin.

Cine plătește această pagubă 
produsă de risipa de apă ?

Gheorghe COȘEI
Sir. Militari nr. 17, sector 6

• Sîntem aproape 1 000 de oa
meni care facem naveta de la Cala
fat la Craiova. Condițiile în care 
călătorim sint total necorespunză
toare din cauza numărului mic de 
vagoane ce ne sînt puse la dispozi
ție. Cu trenul care pleacă din Cra
iova la ora 16,30 călătoresc toți cei 
ce ies din schimbul I. care, oricît 
s-ar strădui, nu încap în vagoane 
și mulți merg agățați pe scări sau 
pe tampoane. Dimineața, trenul cu 
care ajungem la Craiova la ora 6,30 
nu are decît 5 vagoane de clasa a 
Il-a, ceea ce este foarte puțin față 
de numărul mare de muncitori care 
merg zilnic la lucru și ajung înghe
țați de frig și obosiți. Pentru a pre- 
întîmplna îmbolnăvirea sau acci
dentarea celor care fac naveta pe 
ruta Calafat—Craiova, este necesar 
să se adauge cel puțin 5 vagoane 
atît la trenurile de dimineață cît și 
la cel de după amiază.

Eugen DINULESCU 
comuna Cerătu, 
jud. Dolj

• Vă sesizăm un necaz al nostru 
pentru că singuri nu-i mai dăm de 
capăt. Am lucrat în această vară la 
întreprinderea 8 construcții-montaj. 
șantierul nr. 804 Fetești. Cum mai 
aveam de dat niște bani In cadrul 
contribuției pentru electrificarea 
comunei, mi s-a oprit, pe ștat, suma 
de 986 lei, iar consăteanului meu, 
Constantin Unguru. 1 400 de lei. La 
consiliul popular Tg. Frumos, 
eu nu apar cu nici un leu, iar 
săteanului meu i s-au virat 
300 de lei. Nu numai că avem 
mite greutăți familiare și ne 
greu să mai dăm încă o dată banii, 
dar este un drept al nostru și ni
meni nu ni-1 poate lua.

și eforturile spre căile 
de perfecționare 
a muncii".
într-adevăr, con- 

sultînd hotărîrile 
anterioare, cît și 
pe cele adoptate 
cu prilejul recen
telor adunări de 
dări de seamă și 
alegeri din cele 

de bază, se poate

însă, 
con- 
doar 
anu- 
este

Constantin MORARU 
Alexandru MUREȘAN

artă, 
Mi- 
des 
sint 

și în

Lazăr PRUTEANU 
Constantin UNGURU 
satul Buznea,
comuna Tg. Frumos, 
județul lași

20.

Noi construcții in Buzău Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

Constantin SOARE
Intrarea Vălenilor, nr. 2, sector 6
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dla a Teatrului Național 
Caragiale) : Regele moare
o Teatrul satiric muzical 
nase“ (sala Savoy) : La 
„Cărăbuș” — 19,30 : (sala ______
lea Victoriei nr. 174) : 'Sonatul Lu
nii — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un 
mincinos — 19,30.

• Filarmonica din Oradea (la A-
teneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Ervin Acher. Solist : 
Valentin Arcu — 20.
• Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19,30.
• A.R.I.A. prezintă la Sala Pala
tului : Concert extraordinar de 
jazz susținut de formația Dave 
Brubeck și Gerry Mulligan 
(S.U.A.) — 17 : 20.
o Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30. '
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (salg Studio) : Moartea ul
timului golan
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra“ (sala din bd. Schitul 
reanu) : Leonce și Lena 
(sala din str. Alex. Sahla) 
cele in ureche — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30 ; (sala Studio) : Năzdră
vanul Occidentului — 20.
• .Teatrul Giulești : Nunta Iul Fi
garo — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mate- 
iaș giscarul — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver in țara 
păpușilor — 15 ; (sala din sțr. 
Academiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
o Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri" din Iași (la Sala Palatu
lui) : Catihețli de la Humuiești — 
9 : (la Teatrul de Comedie) : Ca- 
tihcțll de la Humuiești — 20.
• Teatrul de Nord — Satu-Mare
— secția maghiară (în sala Come-

.. .............. „I. L.
—. 19,30.
„C. Tâ- 
grădlna 
din Ca-

Nicolae Pavalache, Alexandru Pop, 
Carol Szilagi s-au referit nu numai 
la însemnătatea principială a îndepli
nirii hotăririlor, ci și la obligația bi
roului organizației de bază de a ra
porta nu ocazional, ci periodic, cu 
prilejul fiecărei adunări generale, 
cum se înfăptuiesc măsurile preconi
zate, cum își îndeplinesc membrii de 
partid, indiferent de funcția pe care 
o ocupă, sarcinile ce le-au fost încre
dințate. în acest context, a fost reți
nută sugestia tovarășului Alexandru 
Pop, prin care cerea biroului organi
zației de bază să asigure un control 
riguros,exigent, al indeplinirii măsu
rilor nu numai după expirarea ter
menului de rezolvare a sarcinilor, a- 
tunci cînd se pot doar constata res
tanțele, ci mai ales pe parcurs, incît 
să se poată interveni eficient.

Și la sculărie, ca de altfel și la 
montaj, comuniștii au supus unei cri
tici îndreptățite unele tendințe de 
formalism în adoptarea și îndeplini
rea hotăririlor, faptul că numeroase 
sugestii, observații critice ale comu
niștilor nu se bucură de solicitudinea 
cuvenită. în altă ordine de idei, am 
reținut observația făcută de tehnicia
nul Anton Drohobețki de la sculărie, 
care remarca, în legătură cu proiectul 
de hotărîre ce urma să fie adoptat de 
adunarea generală: „în loc să se pre
vadă și acțiuni de perspectivă — apre- ■ 
cia vorbitorul — care să se desfășoare 
temeinic, organizat, cu continuitate, să

două organizații 
constata abundența unor prevederi cu 
caracter strict administrativ și teh
nic : „Vor fi închise geamurile de pe 
acoperiș", „organizația de bază montaj 
va lua măisuri pentru instalarea per
nei de aer la intrarea în secție", „se 
vor lua măsuri urgente, prin demer
suri corespunzătoare, pentru rezolva
rea separării secției șl etanșării ilu
minatoarelor din hala monobloc", „se 
va îndruma conducerea secției sculă
rie în vederea desemnării unui trata- 
mentist, care să se ocupe exclusiv cu 
tratamentul termic al S.D.V.-urilor" 
și altele. în detrimentul măsurilor cu 
caracter politic, specifice activității 
organizațiilor de partid, care să de
termine. in ultimă instanță, creșterea 
capacității de organizare și de mobi
lizare a acestora în rîndul salaria- 
ților.

Prin combativitatea de care au . dat 
dovadă, prin observațiile judicioase și 
numeroasele soluții de perfecționare 
a muncii, dezbaterile din cele două 
organizații de bază au reliefat posi
bilitățile largi de care dispun aces
tea pentru a-și exercita în cele mai 
bune condiții rolul de conducător, de 
dinamizator al eforturilor colective
lor celor două secții.

• în urma unei sesizări privind 
abuzurile comise de Florea Stoche- 
rici, șeful depozitului de combusti
bil Piatra Olt. Inspectoratul Miliției 
județului Olt ne-a răspuns că „la 
efectuarea verificărilor s-a consta
tat că aspectele semnalate sint 
reale". El a vîndut mari cantități de 
combustibil fără forme legale, a 
trecut combustibilul de la o cate
gorie la alta. întocmind acte false, 
a revîndut cărbunii pe care i-au 
plătit cetățenii și pe care au refu
zat să-i ridice, iar sumele de bani 
încasate și le-a însușit. De aseme
nea, a vindut combustibil cu lipsă 
la cîntar și a întocmit procese ver
bale false de primire a combustibi
lului pe C.F.R., trecînd cantități mai 
mici sau schimbîndu-le categoria 
etc.

Lucrătorii postului de miliție 
l-au întocmit dosar de cercetare 
penală, iar pentru stabilirea valorii 
pagubelor produse avutului obștesc 
s-a dispus efectuarea unei revizii 
contabile asupra gestiunii, care se 
află in curs de efectuare.

• Se Împlinește un an de cînd 
tot facem reclamații și sesizări la 
ICAB, dăm telefoane și tot nu se 
iau nici un fel de măsuri. De cc-i 
„dei-anjăm" atît de des 7 Pe strada 
noastră este o țeavă spartă și apa 
curge încontinuu. Au venit niște 
lucrători de la ICAB și au adus o 
grămadă de nisip pentru a face re
parații. Nisipul a stat cîteva luni 
de zile în stradă, după care oame
nii l-au cărat acasă la ei și i-au dat 
alte întrebuințări. Cînd. în sfirșit,

• Neculai Traci, din satul Si- 
năuți, comuna Mihăileni, județul 
Botoșani, ne-a scris că, deși Comună 
are un cămin cultural spațios, cu 
multe săli, pentru construirea că
ruia s-au cheltuit mulți bani, de un 
timp nu se mai desfășoară nici un 
fel de activitate culturală. Comi
tetul pentru cultură și artă al jude
țului Botoșani, căruia redacția i-a 
adresat această sesizare, ne-a răs
puns că „s-au luat măsuri concrete 
de impulsionare a activității cul
turale prin deplasarea la Sinăuți a 
unui număr mai mare de intelec
tuali de la centru, care să organi
zeze activități cît mai variate și 
legate de cerințele concrete ale 
satului. în privința activității cu 
filmul s-au luat măsuri ca opera
torul de la centru să respecte în
tocmai graficul de deplasări. De 
asemenea, inspectorul comitetului 
județean pentru cultură și 
care răspunde de comuna 
hăileni, se va deplasa mai 
aici, urmărind felul cum 
respectate măsurile luate 
același timp va organiza personal 
activități în satul Sinăuți".

• în urma sesizării privind unele 
abateri săvirșite la C.A.P. Stoicani, 
Comitetul județean de partid Galați 
ne-a făcut cunoscut următoarele : 
„Prin verificarea de fond efectuată 
de către comisia de revizie spriji
nită de Banca agricolă, s-a consta
tat, printre altele, următoarea lipsă 
în gestiune : 848 kg vin nobil. 4 934 
kg varză, și 3 722 kg cartofi in 
valoare de 11 277 lei. Aceste pagube 
s-au produs din vina magazineru
lui Nanu Constantin, Care a dovedit 
lipsă de răspundere în gestionarea 
averii obștești. Ca urmare, s-au 
luat măsuri de scoatere din funcție 
a sus-numitului, iar dosarul de veri
ficare a fost înaintat organelor de 
urmărire penală pentru soluțio
nare... în ce privește apli
carea legii 61/1968 cu privire la 
impozitul pe venituri realizate de 
membrii cooperatori, în mod ero
nat s-a calculat reducerea impozi
tului cu 100 la sută la 4 persoane, 
printre care și lui Nicu Dănăilă, 
președintele C.A.P. Față de această 
situație, i s-a imputat sus-numitiilui 
suma de 1 911 lei, reprezentînd im
pozit pe veniturile realizate în 1969. 
întrucit brigadierul legumicol Ifrim 
Pavel a fost normat ilegal pe lu
nile ianuarie și februarie cu 50 
zile-muncă, a fost obligat să resti
tuie cooperativei suma de 1 190 lei".

0 nouă formulă 
tehnică la tragerea 
excepțională Loto
La 10 noiembrie 1970, Admi

nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează o tragere ex
cepțională Loto la care se apli
că o nouă formulă tehnică, prin 
care 6e creează mari avantaje 
pentru participanți, acordindu-se 
7 categorii de premii. La aceas
tă tragere excepțională se atri
buie în număr nelimitat auto
turisme „Dacia 1300", „Moskvici 
408“ cu caroserie 412 sau „ 
850“ plus 11900 lei, precum 
excursii în Austria (8 zile), 
R.D. Germană (circa 12 zile). 
De asemenea, se atribuie ex
cursii de 2 locuri la Mangalia 
cu petrecerea revelionului 1971 
la hotelul-restaurant „Neptun" 
(circa 5 zile). Se acordă și nu
meroase premii in bani. Ultima 
zi pentru procurarea biletelor 
este 9 noiembrie.

Ca o noutate. Administrația 
Loto-Pronosport anunță că se 
vor efectua 4 extrageri în 3 fa
ze, în total 26 de numere.

Doftana 
a co- 

____ ,__ , • con
damnați. Aici au ispășit ani înde
lungați de detențiune militanți de 
frunte ai partidului nostru. Așa cum 
este cunoscut, la Doftana a fost întem
nițat, deși numai in virstă de 18 ani, 
în anul 1936. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par. 
tidului nostru, care, din Însărcinarea 
partidului, activa pe atunci în condu
cerea Uniunii Tineretului Comunist.

Comuniștii au fost supuși la Dofta
na unui regim cumplit de detențiune. 
Am cunoscut direct, prin propria ex
periență, acest regim, numărindu-mă 
printre cei din grupul antifasciștilor 
condamnați de Tribunalul Militar din 
Constanța în anul 1936.

în ciuda condițiilor neasemuit de 
grele, comuniștii au găsit mijloace 
pentru a continua lupta și In închi
sori, pe care lc-au transformat in 
puternice unități de luptă și de căli- 
re a cadrelor. Nici o măsură, oricît 
de drastică, nu i-a putut împiedica pe 
comuniștii întemnițați la Doftana 
sâ-și aibă organizația lor revoluționa
ră. Sub conducerea organizației de 
partid, lupta colectivului deținuților 
politici — muncitori, țărani, intelec
tuali comuniști și fără partid — a că
pătat țeluri precise : obținerea unui 
regim politic, apărarea vieții și dem
nității celor inchiși, educarea lor re
voluționară, întărirea puterii de re
zistență și a spiritului lor de luptă.

Nenumărate fire de legătură, stră
juite' de cea mai adîncă conspirati
vitate, străbăteau zidurile Închisorii, 
ducind și aducînd pulsațiile neobosi
te ale luptei organizate a partidului. 
Documente de partid, pagini întregi 
din diferite opere ale clasicilor mar- 
xism-leninismului, știri mai impor
tante erau transcrise mărunt pe foițe 
de țigară, care erau strecurate din 
celulă în celulă. La Doftana erau ci
tite și studiate, în condiții grele, 
„Capitalul" de Karl Marx, „Anti-DU- 
hring", de Friedrich Engels, „Imperia
lismul — stadiul cel mai Înalt al capi
talismului" și „Statul și revoluția" de 
V.I. Lenin, lucrări ale lui Nicolae Băl- 
cescu, C. Dobrogeanu-Gherea, A. D. 
Xenopol ș.a., articole din reviste ca:

tr-un singur loc
— cea mai mare parte 
muniștilor și antifasciștilor

Viața românească". „Convorbiri lite- 
are“, „Cultura proletară", „Era nouă" 

și multe altele. Tot aici au circulat 
numeroase ziare și reviste editate de 
P.C.R. : „Scînteia", „Lupta de clasă", 
„Descătușarea" ș.a. Organizația de 
partid din închisoare a editat ziare 
proprii — scrise de mină, între care 
„Doftana roșie", „Antifascistul încă
tușat", „Buletinul" ș.a. Totodată, erau 
studiate diferite discipline de cultură 
generală, ca geografie, istorie, mate
matică, se învățau limbi străine. Mun
ca politică-culturală se desfășura zil
nic.

Ca rezultat al activității revoluțio-

voluționare. Tăria, combativitatea, 
dirzenia cu care înfruntau ei regimul 
terorist din închisoare își aveau un 
puternic sprijin în solidaritatea cal
dă, frățească cu care masele largi ale 
poporului, opinia publică progresistă 
susțineau lupta lor grea pentru regim 
politic. Referindu-se la această soli
daritate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta în cuvîntarea rostită cu prilejul 
unei vizite în regiunea ploiești : ,,C» 
unul care am stat cîțiva ani in Dof- 
tana, îmi amintesc de sprijinul pe 
care noi, deținuți! comuniști, l-am 
simțit întotdeauna din partea munci
torilor și cetățenilor din Cimpina, așa

tătorii revoluționari închiși — întru
niri, audiențe colective la autorități, 
publicarea de scrisori și articole în 
presă prin care se cerea îmbunătățirea 
regimului de viață-în închisori. Aces
te acțiuni au fost susținute de nume
roși intelectuali de frunte ai țării. Pe 
multe memorii de protest față de re
gimul inuman la care erau supuși 
deținuții politici la Doftana și în alte 
închisori se află semnăturile Dr. 
Petru Groza, C.I. Parhon, Radu Cer- 
nătescu, N. D. Cocea, Tudor Arghezi, 
Iorgu Iordan, Geo Bogza, Victor Ef- 
timiu, dr. Gh. Marinescu și mulți 
alții.

cinema

'1

El

A N
un simbol al eroismului

comuniștilor
nare intense ce s-a desfășurat în în
chisoare, al studiului aprofundat, al 
exigenței comuniste ce se manifesta 
între deținuții politici, administrația, 
aparatul de opresiune burghezo-mo- 
șieresc n-au reușit nici o dată să-i 
înfrîngă moralicește pe comuniști ; 
dimpotrivă, aici, la Doftana, s-au for
mat cadre de partid oțellte, dîrze, 
pătrunse de devotament și spirit re
voluționar, atașate profund cauzei 
clasei muncitoare și poporului român, 
hotărîte să nu precupețească nimic 
în lupta pentru doborîrea regimului 
de exploatare și asuprire, pentru vic
toria socialismului în patria noastră, 

între
Doftana
partid a 
manentă 
n-au putut fi izolați de tovarășii lor 
de afară, de fluxul viu ai luptei re-

comuniștii întemnițați la 
și activitatea întregului 

existat o puternică și per- 
legătură. Deținuții politici

cum l-am simțit din partea intregii 
clase muncitoare și a tuturor forțe
lor democratice, progresiste din Ro
mânia. Sprijinul dv. ne-a ajutat să 
înfrîngem regimul de teroare instau
rat de burghezie în închisoare, a con
stituit un imbold in munca și Iuțită 
noastră pentru a ține sus steagul 
luptei revoluționare, pentru a învăța 
și a ne pregăti spre a putea să ser
vim mai bine interesele clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
ale întregului nostru popor, cauza li
bertății și independenței naționale".

Astfel, la chemarea partidului co
munist. a organizațiilor de masă, — 
Liga drepturilor omului, Comitetul 
central de ajutorare de pe lîngă sin
dicatele unitare, Comitetul de amms- 
tie și altele — mii de muncitori, ță
rani, intelectuali au fost antrenați în 
diferite acțiuni de solidaritate cu lup-

Acțiunile desfășurate în întreaga 
țară pentru apărarea vieții deținuți- 
lor de la Doftana și din celelalte în
chisori au fost puternic sprijinite de 
către mișcarea muncitorească inter
națională, de personalități progresis
te ale vieții politice și culturale din 
numeroase țări ale lumii. în Franța, 
Germania, Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Danemarca, Belgia, Brazilia, 
S.U.A. și multe alte țări au avut loc 
mitinguri, au fost publicate articole, 
scrisori de protest, s-au organizat ac
țiuni pentru strîngerea de ajutoare 
destinate deținuților politici antifas
ciști din temnițele romanești. Unita
tea șî hotărîrea de luptă a deținuților, 
solidaritatea maselor largi cu cei în
chiși au silit organele de represiune 
burghezo-moșierești să aducă în u- 
nele perioade îmbunătățiri regimului 
din închisoare.

în cursul anilor, deținuții comuniști 
au cerut în repetate rînd.iri evacua
rea închisorii Doftana, ale cărei zi
duri șubrede amenințau să se prăbu
șească. înșiși reprezentanții organe
lor de stat au recunoscut pericolul pe 
care-1 reprezenta permanent pentru 
viața deținuților șubrezenia clădirii. 
Dar guvernele burghezo-moșierești, 
în mod premeditat, nu au luat nici 
o măsură. în noaptea de 9 spre 10 
noiembrie 1940 un cutremur a făcut 
să se năruie zidurile Doftanei. Sub 
conducerea organizației de partid, 
deținuții au acționat cu eroism pen
tru salvarea răniților și scoaterea de 
sub dărîmături a celor uciși, printre 
care. Ilie Pintilie, membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Gheorghe Paloș, Iar.oș Her- 
bac. Vasile Pop, Andre Prot, Ion 
Galuzinschi și alții. Numele lor se a- 
daugă la cele ale multor deținuți 
politici revoluționari care au murit 
la Doftana în anii precedenți, ca ur
mare a torturilor și regimului ' * 
mete.

Transformată în muzeu în 
după eliberare, Doftana este __
în prezent de mii și mii de oameni. 
Ea evocă lupta eroică a P.C.R. în anii 
ilegalității, devotamentul său neclin
tit față de cauza fericirii poporului, 
față de nobilul țel al eliberării oa
menilor muncii de exploatare și asu
prire. Amintirea jertfei luptătorilor 
-comuniști este puternică, vie în ini
ma poporului nostru. Pagina eroică 
înscrisă de comuniștii închiși la Dof
tana în istoria partidului comunist, a 
poporului român, ilustrează nemărgi
nitul spirit de abnegație cu care cei 
mai buni, fii ai națiunii noastre au 
apărat interesele sale fundamentate.

Jertfele date de comuniști, de alți 
luptători revoluționari de-a lungul 
bătăliilor de clasă purtate cu bur
ghezia și moșierimea în cei cinci
zeci de ani de existență a P.C.R. nu 
au fost zadarnice. Pe pămîntul Româ
niei, datorită luptei maselor largi 
populare, conduse de partid, a învins 
deplin și definitiv socialismul. Cel 
mai înalt omagiu adus amintirii revo
luționarilor care au contribuit prin 
lupta lor plină de sacrificii la făuri
rea României socialiste îl constituie 
înfăptuirea obiectivelor luminoase 
stabilite de Congresul al X-lea al par
tidului pentru înflorirea României 
socialiste, pentru ridicarea ei pe trep
te tot mai înalte ale progresului și ci
vilizației socialiste.

de foa-

anii de 
vizitată

*

*

î

• Departe de lumea dezlănțuita
(ambele serii) : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15, FEROVIAR — 
9; 12,30; 16; 19,o0, GLORIA — 
9,45; 13; 16,15; 19,30.
• ivietucul ae la asigurări : LU- 
oEAFahuL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
li; 18; 20,15.
• Cauavrul viu : CAPITOL — 
MO; 12,30; 16,30; 20.
• Sechestru ue persoană: BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
10,4u; 19; 21,15.
a Ultimul mohican : FESTIVAL 
0,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA — 9; 11,45; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Valea păpușilor : VICTORIA
— 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15.
• In arșița nopții : CENTRAL —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
Glii VIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• In umbra coltului : LUMINA
— 9—16 în continuare; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Anul trecut la Marienbad : 
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Can-can — 10; 12; 14,15; Vră
jitorul din Oz — 16,30; 18,45; Vi
sul unei nopți de vară — 21: CI
NEMATECA (sala Union).
• Renașterea, Vera Kirova. Ra
cheta de Argint, Spre soare zbu
răm, Minivoiei, Triunghiul perfor
manței : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• De șapte ori șapte : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45. AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOM1S — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20 30.
• Mayerling : DACIA 8,45—20 în 
continuare.
• Petrecerea : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Greșeala regelui : BUZEȘTI — 
15.30; 18; 20,30.
• lOo de carabine : BUCEGI — 
10; 15,30; 18; 20,30, ARTA 
15,30; 18; 20,15.
• Dragoste și viteză :
— 15,30; 18; 20.
• La nord prin nord-vest • LIRA
— 16.
• Impostorii : LIRA
• Dreptul de a te naște : DRU-
........ ---- 15.30; 18; 20,30.

FERENTARI — 
CRÎNGAȘI —

io;
UNIREA

20.

MUL SĂRII —
• Intllnirea : 
15,30; 17,45; 20, 
15,30: 18; 20,15.
• Hibernatus :
15,30; 18; 20,30,
12,15; 15; 17,30; 20.
e Jandarmul se însoară : 
TROCENI — 15,30; 17,45;
POPULAR — 15,30; 18; 20,15. 
e Sentința: FLOREASCA
15,30; 18; 20,30, FLAMURA — 
18,15; 20,30.
• Agonie 
15^30; 19.
• Tigrul :
20.
• Această
11; 15,30; 18; 20,15.
• Patricia și muzica t MUNCA 
— 16; 18; 20.

GIULEȘTI 
MIORIȚA — 10;

CO-
20,

16;

și extaz : VOLGA

VIITORUL — 16; 

femeie : MOȘILOR

t V

18;

17,00 Teleșcoală.
18,00 Căminul.
18,50 Revista economică TV.
19.15 Publicitate. Transmisiune di

rectă de la tragerea rezul
tatelor LOTO.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Creanga de aur". Omagiu 

Iul Mihail Sadoveanu — 
Illm documentar.

20.15 Reflector.
20.30 _

22,00

„Prin foc nu se trece" — 
film artistic sovietic.
Mai aveți o întrebare ? 
Luna, Marte, Venus... 
știm astăzi despre ele 7 
Telejurnalul de noapte.23,00 ___ ________ ___ _____„

23,10 închiderea emisiunii.

ce
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Unitate relativ tînârâ, Uzina de aluminiu din Slatina este dotată cu echi
pamente și instalații de mare precizie, ce conferd produselor fabrioats 
siguranța unor caracteristici tehnice superioare. în imagine, un aspect din 

obișnuitul control de calitate la care sînt supuse barele de aluminiu 
Foto : O. Plecau

AZI PUTERNICĂ
VIITOAREI PRODUCȚII

AGRICOLE!
(Urmare din pag. I)

dețul Ilfov, din inițiativa comitetului 
județean de partid, direcția agricolă, 
împreună cu specialiștii din coopera
tivele agricole, a întocmit o documen
tație privind lucrările care trebuie 
efectuate în vederea scurgerii apelor 
de pe terenurile agricole. Acum, o 
dată cu încheierea semănatului și re
coltărilor, se trece, cu toate forțele, 
la executarea canalelor și a altor lu
crări necesare evacuării apelor. Este 
necesar ca în fiecare județ să se trea
că la executarea unor asemenea lu
crări, folosindu-se atit utilajele exis
tente, cit și forța de muncă dis
ponibilă în această perioadă. Pe 
această linie, organizațiile de partid 
și de tineret să antreneze pe lo
cuitorii satelor la săparea de șan
țuri și canale, la executarea altor 
lucrări menite să preîntîmpine băl
tirea apei.

Tot în aceste zile se pun bazele 
viitoarei recolte la culturile care se 
însămînțează în primăvară : porumb, 
cartofi, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, legume etc. Pentru a se asigu
ra obținerea unor recolte mari la 
hectar, este necesar ca pe toate tere
nurile destinate însămînțărilor de 
primăvară să se execute arături de 
toamnă. Care este stadiul acestor 
lucrări 7 în ultima situație centra
lizată la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii rezultă că ele au fost 
executate în proporție de 45 la sută, 
ceea ce, evident, este puțin. In decurs 
de o săptămînă au fost arate doar 
281 400 ha. Or, în majoritatea jude
țelor forțele mecanice au fost elibe
rate ca urmare a încheierii semănatu
lui și recoltărilor și pot fi folosite din 
plin la arat. In unele județe, nu au 
fost făcute arături de toamnă decit pe 
suprafețe mici, care reprezintă doar 
circa 30 la sută din plan. Este nece
sar ca, în zilele următoare, toate 
tractoarele să fie folosite la arat, în- 
cît această lucrare să fie 
în 
o 
din 
care asigură obținerea unor re
colte mari. Experiențele întreprin
se în stațiunile agricole, ca și rezul
tatele unităților de producție au de
monstrat că la porumb arătura de 
toamnă aduce un spor de recoltă de 
pînă la 50 la sută față de terenul 
unde această cultură a fost însămîn- 
țată în arătură de primăvară. Acest 
fapt se explică prin aceea că arătura 
de toamnă permite acumularea în 
pămînt a unei cantități mari de ume
zeală provenită din ploi sau topi
rea zăpezilor, îmbunătățește struc
tura solului și distruge buruienile. 
Se știe că anul acesta ploile abun
dente din primăvară au favorizat în
mulțirea puternică a buruienilor, ceea 
ce a diminuat, în multe cazuri, ni-' 
velul recoltelor la plantele cultivate. 
Or, principala măsură care asigură 
stîrpirea buruienilor o constituie e- 
xecutarea arăturilor de toamnă cu 
îngroparea în sol a tuturor resturilor 
vegetale. Iată de ce trebuie acordată 
cea mai mare atenție executării ară
turilor de toamnă pe toate suprafe
țele. Organele agricole, specialiștii 
din unități să ia asemenea măsuri 
Incit, în aceste zile, tractoarele să 
lucreze din plin, să nu considere în
cheiată campania agricolă de toamnă 
pînă nu va fi trasă ultima brazdă.

în aceste zile se pun și bazele 
viitoarei producții de legume. Potri
vit calculelor Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, în această toam
nă trebuie însămînțate sau plantate 
10 000 hectare cu spanac, salată, 
ceapă verde șl alte verdețuri, care

încheiată 
mal scurt. Este 

de mare însemnătate
timpul cel 

lucrare
lanțul măsurilor agrotehnice.

Care este stadiul realizării planului
pe anul 1970 în întreprinderea dv.? CONTRASTE

să fie livrate pentru aprovizionarea 
populației în primele zile ale pri
măverii. Or, pînă ieri, 5 noiembrie, 
in cooperativele agricole, însămința- 
tul acestor culturi s-a făcut pe numai 
85 la sută din suprafețe. Lucrările sînt 
întîrziate îndeosebi în unele județe 
din nordul țării, unde s-a depășit epo
ca optimă de plantat și semănat în
deosebi la ceapă și salată. Condițiile 
climatice din această toamnă sînt 
favorabile, îneît, după aprecierile 
specialiștilor, aceste lucrări pot 
continua. Există și condiții ma
teriale. Pentru ceapă verde, de 
exemplu, au fost asigurate cantități 
suficiente de arpagic, dar care din 
cauză că nu este preluat de către 
cooperativele agricole stă în stoc in 
magaziile „Agrosem". Intîrzierea 
plantării și tnsămînțării acestor cul
turi atît de necesare pentru aprovi
zionarea populației in primele zile 
ale primăverii se datorește faptului 
că unitățile I.L.F. nu au încheiat 
contracte pentru toate suprafețele 
care urmează să se cultive și pentru 
producția ce se va obține. De aceea, 
direcțiile agricole și întreprinderile 

legumelor și 
și 

legumelor-verdețuri și 
contractarea ăcestor pro-

pentru valorificarea 
fructelor să urgenteze plantatul 
semănatul 
să asigure 
duse.

In aceste zile, timpul continuă să 
fie favorabil pentru executarea lu
crărilor agricole în cîmp. De aceea, 
acest timp trebuie folosit din plin 
pentru Încheierea grabnică a tuturor 
lucrărilor agricole de toamnă, condi
ție hotărîtoare pentru obținerea unor 
recolte mari în anul viitor.

(Urmare din pag. I)

trei-cinci etaje, privit de la 
cota 1 230. din virful noii 
Instalații de extracție de la 
mina nr. 2, se dezvăluie 
ochiului ca o dimensiune 
urbanistică modernă.

Dezvoltarea de la un an 
la altul a capacității de 
producție a combinatului 
minier s-a răsfrînt și s-a 
sincronizat cu emanciparea 
tinerei urbe. Condiționarea 
a fost reciproc tonică pen
tru făuritorii acestei creații 
a orînduirii noastre socia
liste. în timpul vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in august 1966, 
la Bălan, se arăta că, date 
fiind nevoile tot mai mari 
de cupru ale industriei 
noastre socialiste în plin 
avint, producția de minereu 
de aici trebuie să ajungă 
în 1970 la peste 1 milion de 
tone, urmînd să se facă în 
acest scop importante in
vestiții în direcția deschide
rii de noi mine, dotării cu 
utilaje de mare randament 
și dezvoltării flotației. 
O dată cu dezvoltarea po
tențialului industrial, ur
mau să se construiască în 
oraș noi locuințe și obiec
tive de larg Interes social 
și cultural, ceea ce avea să 
contribuie la ridicarea ge
nerală a bunăstării, a con
dițiilor de muncă șl viață 
ale locuitorilor de aici.

Tot cu acel prilej, secre
tarului general al partidu
lui nostru i-a fost oferită o 
cheie, care simboliza închl-

La sfîrșitul primului tri
mestru al anuluij, Uzina de 
vagoane din Turnu-Seve
rin prezenta o nerealizare 
a planului la producția 
marfă in valoare de peste 
30,5 milioane lei. Contrar 
așteptărilor, în luna ime
diat următoare, restanțele 
au crescut, ridieîndu-se la 
44,4 milioane lei. ceea ce, 
firește, punea sub semnul 
întrebării înseși posibili
tățile de îndeplinire a pla
nului pe întregul an. Cu 
atit mai grave apăreau toa
te aceste nerealizări dacă 
avem în vedere că nu este 
vorba de produse oarecare, 
ci de mărfuri destinate în 
bună parte exportului.

Cum s-ar apune, uzina 
severineana pășise cu stân
gul chiar de la începutul 
anului. Punînd în discuție 
neajunsurile existente atit 
în uzină, cît și în re
lațiile de colaborare cu 
alte întreprinderi con
structoare de mașini — în 
mod deosebit cu Uzina de 
vagoane din Arad și uzina 
„Progresul" din Brăila — 
într-o anchetă efectuată de 
ziarul nostru (vezi „Scîn- 
teia“ nr. 8 407 din 25 
aprilie a.c.) se atrăgea aten
ția și asupra sprijinului in
suficient primit din partea 
grupului de uzine din Arad 
care coordonează și îndru
mă activitatea acestei u- 
nități.

Ce s-a întîmplat în lunile 
următoare 7 Care este si
tuația concretă a realizării 
planului la Uzina 
goane 
acum, 
puțin 
acest 
natele 
tre făcute recent la u- 
nitatea severineană. Din 
capul locului, notăm o con
statare promițătoare : pla
nul producției globale a 
fost realizat, pe zece luni, 
în proporție de 100,3 la 
sută. Este urmarea firească 
a măsurilor organizatorice 
luate de colectivul uzinei, a 
sprijinului primit din par
tea organelor locale de 
partid, care au analizat 
activitatea uzinei și au ini
țiat o serie de măsuri. De 
asemenea, sprijinul primit 
din partea ministerului de 
resort și a consiliului de 
administrație al Grupului 
de uzine pentru construcția 
de vagoane din Arad s-a 
dovedit a fi mai concret și 
mai eficient.

Cu toate eforturile depu
se insă, uzina nu a reușit 
să ajungă la unii indicatori 
cu planul „la zi". Așa, de 
pildă, planul * producției 
marfă a fost realizat pe 
zece luni numai în propor
ție de 96,9 la sută. Ca atare, 
în noiembrie și decembrie, 
colectivul întreprinderii mai 
are de recuperat o pro
ducție de 12,5 milioane lei. 
Numai la vagoanele de 
transportat ciment în vrac, 
tip ZKZ, destinate exportu
lui, există o restanță de 121 
de bucăți. Iată de ce discuți
ile avute cu cadre din con
ducerea uzinei, la comitetul 
de partid, cu o serie de 
muncitori, au fost axate in 
mod deosebit asupra posi
bilităților existente pentru 
lichidarea rămânerilor în 
urmă, pentru realizarea in
tegrală a planului anual. 
Din capul locului, directo
rul uzinei, ing. Vasile Ba- 
calu, ne-a dat toate asigu
rările că la sfârșitul anului 
uzina de vagoane se va pre
zenta nu numai cu planul 
îndeplinit, ci că se vor în
registra chiar și depășiri.

— Pe ce vă bazați acest 
optimism 7

— In primul rînd. pe noi, 
pe colectivul pe care îl 
conduc și îl cunosc. Comi
tetul de direcție 
un plan special

de va- 
din Tr. Severin 
cind au rămas mai 

de două luni din 
an 7 Iată coordo- 
investigațiilor noas-

derea Oltului la primul dip 
barajele construite pe 
cursul său. la Mestecăniș. 
Pe acest ritr, după cum se 
știe, se află acum în cons
trucție și alte baraje, mult 
mai mari.

Și prevederile formulate 
în urmă cu 4 ani s-au în
făptuit. Directorul general 
al combinatului, inginerul

a Întocmit 
de măsuri.

a cărui traducere în prac
tică o urmărim pas cu 
pas. Aceste măsuri vi
zează devansarea realizării 
unor sortimente pentru 
care avem condiții de fina
lizare, urmărirea operativă 
pe ateliere și pe .schimburi 
a sarcinilor zilnice pentru 
realizarea programului în
tocmit la începutul lunii ; 
îmbunătățirea tehnologiei 
de fabricație și a fluxului

colectivul acestei uzine este 
antrenat cu toate forțele 
pentru recuperarea produc
ției restante, un asemenea 
ritm de livrare nu este 
de natură să contribuie la 
intensificarea ritmului fa
bricației în uzina severi
neana.

Pornind de ia această 
realitate, se desprinde con
cluzia că la Uzina de va
goane din Tr. Severin, în

»

Trebuie făcut totul,
pentru ca Uzina

de vagoane din Ir. Severin
să recupereze restanțele!

DES

la toate tipurile de vagoa
ne, lucru ce ne-a permis ca 
in unele perioade să depă
șim capacitatea proiectată 
de 12 vagoane pe zi, ajun- 
gînd zilnic la 14—15 vagoa
ne ; extinderea gradului de 
echipare cu scule și dispo
zitive, care va avea drept 
consecință creșterea pro
ductivității 
tinderea 
ture ia construcția vagoa
nelor de transportat ciment 
în vrac, destinate exportu
lui și altele.

Hotărirea fermă a aces
tui colectiv de a reoupera 
restanțele, felul in care s-a 
muncit în ultimele luni, 
cum se lucrează în prezent 
reprezintă tot atîtea garan
ții ale succesului final. A- . 
ceasta din punctul de ve
dere al uzinei. Dar nu tre
buie să fie uitat faptul că 
unitatea severineana lu
crează in cooperare cu alte 
întreprinderi din țară pen
tru producerea unor piese 
și subansamble. Or, cauza 
principală a înregistrării 
restanțelor din prima parte 
a anului constă tocmai in 
deficiențele manifestate in 
această cooperare. Este 
drept, față de primul tri
mestru, lucrurile sînt mult 
schimbate în bine. Totuși, 
mai sint multe de făcut 
pentru ca toate să meargă 
așa cum dorim.

Grupul coordonator de 
uzine din Arad a întocmit 
pentru Fabrica de osii și 
boghiuri din Balș — una 
din unitățile care a creat 
..probleme" în relațiile de 
cooperare — un grafic se- 
midecadal de livrare a osii
lor, a trimis un delegat per
manent la această fabrică 
pentru a impulsiona livră
rile. Au fost perioade lungi 
cînd această măsură a dat 
rezultate bune. De la o vre
me însă, aprovizionarea cu 
osii de la Balș s-a înrău
tățit din nou. Așa, de pil
dă, în prima decadă a lunii 
octombrie. Uzina de 
goane din Tr. Severin 
buia să primească 230 
osii, dar a primit 
30. *

muncii ; ex- 
lucrului în trei

va- 
tre- 

de 
numai 

Or, mai ales acum, cînd

muncă, în aspirații și 
rii, minerii români, 
ghiari și de alte naționali
tăți de aici au mărit în 
nivelul producției la 
mult decit dublu față 
realizările anului 1965, 
mînd ca in 1975 producția să 
crească — raportată la a- 
nul în curs — cu încă 35 la 
sută. Din numai producția

bucu- 
ma-
1970 
mai 

de 
ur-

ciuda eforturilor care se 
depun în întreprindere, a 
măsurilor care s-au luat 
pentru impulsionarea apro
vizionării cu subansamble, 
s-a creat din nou, la ora 
actuală, o situație critică 
în legătură cu realizarea 
planului din cauza golului 
produs în livrarea osiilor 
fabricate la Balș. Cum se 
explică această inconsec
vență a furnizorului de osii 
și care este perspectiva re
dresării in timp util a li
vrărilor acestor subansam
ble de către Fabrica de osii 
și boghiuri din Balș 7 —
l-am întrebat pe ing. Teo-

dor Iercan, directorul fa
bricii.

— Da, este adevărat că 
încă nu am putut să ne 
onorăm propriul angaja
ment luat față de uzina de 
la Tr. Severin. Intirzierile 
survenite în darea în func
țiune a noilor capacități de 
producție, datorită deselor 
defecțiuni apărute la utila
jele livrate de furnizorul 
extern, ne-au pus în impo
sibilitate să ne respectăm 
sarcinile de plan.

Rugindu-1 să se refere la 
situația actuală a produc
ției, dacă vor fi onorate în 
lunile următoare obligațiile 
față de Uzina de vagoane 
din Tr. Severin, acesta ne-a 
răspuns :

— Cu aproape două săp- 
tămîni în urmă am reluat 
producția. Pentru început 
realizăm 15—20 osii pe zi. 
Dacă promisiunile făcute 
de firma furnizoare în le
gătură cu remedierea de
fecțiunilor ivite vor fi res
pectate, cred că în citeva 
zile vom ajunge la o pro
ducție de 50 de osii pe zi, 
ritm care -va permite recu
perarea in timp util a ră- 
mînerilor în urmă. Există 
în uzină un colectiv de 
specialiști din minister, de 
la Grupul de uzine pentru 
construcția de vagoane din 
Arad și din partea proiec
tantului. La această concen
trare de forțe mai adăugăm 
și entuziasmul tânărului 
nostru coleotiv de munci
tori, care vine să întăreas
că convingerea că rămîne- 
rile în urmă pot fi lichi
date pînă la sfîrșitul aces
tui an.

Așadar, ajunși la capătul 
firului, la Fabrica de osii și 
boghiuri Balș, acolo unde 
se hotărăște, într-un fel, 
producția uzinei severinene, 
înlăturarea golurilor de 
producție la vagoanele de 
marfă, consemnăm o largă 
mobilizare pentru normali
zarea producției. Totul este 
ca specialiștii chemați să 
rezolve anumite probleme 
legate de funcționarea ma
șinilor să persevereze, să 
folosească din plin pricepe
rea lor pentru a crea o 
bază tehnică și organizato
rică sigură de realizare a 
planului acestei fabrici.

Viorel SALAGEAN

LA SAVINESTI

Idei a căror utilitate se măsoară
in milioane lei economii

Anul acesta, la Uzina de fibre sintetice de la Săvinești 
s-a înregistrat un mare număr de propuneri de invenții, 
inovații și raționalizări, menite să contribuie la dezvolta
rea continuă a producției, la creșterea calității sortimen
telor realizate, la folosirea cu eficiență mărită a tehno
logiilor, materiilor prime și materialelor. Multe din aceste 
idei valoroase au fost însușite pentru studiu, experimen
tare și aplicare în producție. Un calcul făcut de către spe
cialiștii de pe platforma industriei chimice a Săvineștiului 
relevă că de pe urma valorificării în producție a noilor 
soluții tehnice propuse s-au obținut economii de peste 
3 milioane lei. Bunăoară, numai prin aplicarea inovației 
intitulate „îmbunătățirea tehnologiei de recuperare a car- 
bonatului de etilena", semnată de către inginerii Ion Tătaru 
și Augustin Mihaly și operatorul chimist Vasile Argint, 
uzina consemnează o economie anuală de aproape 
800 000 lei.

Măsurile luate în direcția perfecționării proceselor teh
nologice s-au materializat prin realizarea în cursul a 9 
luni din acest an, peste plan, a unei producții suplimen
tare de 2 000 tone fibre melană și altele. Concomitent, s-au 
asimilat în fabricație noi sortimente de fire și fibre sin
tetice, cu însușiri de întrebuințare sporite, îmbogățindu-se 
astfel nomenclatorul de produse al uzinei cu sortimente 
care își găsesc o tot mai largă utilizare în industria ușoară, 
în producția de anvelope etc.

Ion PREDA
corespondentul „Scînteii*

tot mal înalt resursele și 
mijloacele existente în uni
tate. Bineînțeles, ridicarea 
calificării a avut aici un 
rol important. Dar. în pri
mul rind, a hotărit voința 
întregului colectiv de a 
munci 'cît maî bine pentru 
folosul patriei socialiste, 
pentru îndeplinirea sarcl- mijloace tehnice_ fabricate 
nilor trasate de cel de-al

ducție s-a 
metoda de 
minereului 
Tehnologiile 
ciate ' cu 
proporție de peste 80 la 
sută a lucrărilor din sub
teran (mașini de încărcat, 
locomotive Diesel și alte

aplicat și 
exploatare a 
în subetaje. 
moderne, aso- 

mecănizarea în

Orașul își 
împrospă- 
trăsăturile 

Sînt mulți 
la Bălan 
personalita-

la uzina „Unio" Satu-Mgre

Du-te, Oltule, și spune...
Marin Cristi, ne-a pus la 
îndemlnă citeva date reve
latoare în acest sens. De 
pildă, Combinatul minier 
Bălan are circa 4 900 de 
salariați, al căror număr va 
ajunge în 1975 la circa 
6 000. în cadrul activității 
de aici se urmăresc două 
direcții principale : de pros
pecțiuni și explorări geo
logice, și de extragere și 
preparare a minereurilor 
care se livrează sub formă 
de concentrate cuproase și 
piritoase. Pirita este indis
pensabilă. este „hrana" de 
toate zilele pentru marile 
unități ale industriei chi
mice de Ia Năvodari, Valea 
Călugărească, Turnu-Mă- 
gurele, unde servește la fa
bricarea acidului sulfuric. 
Ni s-a spus că cincinalul 
viitor va crea noi piste și 
posibilități de valorificare 
superioară a piritei.

înfrățiți în gînd și în

lor pe anul curent s-ar 
putea realiza un fir de cu
pru gros de 1 milime
tru, cu care să se în
conjoare apoi pămîntul de 
20 de ori. La sfîrșitul celor 
trei trimestre a.c., indicato
rii de plan privind produc
ția globală și marfă, pro
ductivitatea muncii și sarci
nile de investiții au fost 
îndepliniți și depășiți, exis- 
tînd toate condițiile — ne-a 
declarat directorul general 
al combinatului — ca uni
tatea să-și realizeze mai 
devreme cu o lună sarcini
le ce-i revin în actualul 
cincinal. ’■

Două au fost „motoarele" 
principale ale acestor suc
cese : 1) infuzia puternică de 
tehnică modernă, extinde
rea continuă a razei ei de 
eficiență și 2) capacitatea, 
competența profesională a 
întregului’ colectiv, de a 
pune în valoare la un nivel

X-lea Congres al partidu
lui. Avea multă dreptate 
tovarășul Victor Neag, se
cretarul comitetului de par
tid, cind ne spunea că cele 
mai perfecționate utilaje și 
mașini vor funcționa în 
chip ireproșabil, numai da
că mal întîi oamenii care 
conduc astfel de utilaje vor 
ști să le mînuiască fără gre
șeală, vor fi pătrunși 
de înalta conștiință a utili
tății muncii lor pentru bi
nele întregii societăți.

Așadar, se poate afirma
— și au remarcat-o chiar 
specialiștii străini care au 
vizitat minele de la Bălan
— că tehnica nouă este 
aici la ea „acasă". Pentru 
prima dată în minele de a- 
cest fel din țară s-a in
trodus și apoi extins me
toda de 
rambleere 
golurilor excavate, 
bună eficiență în

exploatare cu 
hidraulică a 

Cu o 
pro- •

sau aduse din import), cu 
punerea în funcțiune mai 
devreme, cu un trimestru 
sau mai mult a unor linii 
tehnologice de flotație — 
iată citeva din mijloacele 
care au stat la îndemîna 
colectivului pentru a mări 
de la un an la altul pro
ducția, pentru a spori efi
ciența activității de aici.

Trebuie spus că, de pe 
acum, colectivul mineri
lor de la Bălan este pre
gătit bine pentru a lua 
„startul" în noul cincinal. 
Se lucrează de zor la des
chiderea unor 
care in 1972 
producție.

Munca la 
minier Bălan 
în trei schimburi, 
cele două uzine de prepa- 
rație a minereului — „foc 
nestins", ca la furnale. Ce
lor mai vechi salariați ai 
unității li se adaugă anual

orizonturi 
vor intra în

Combinatul 
se desfășoară 

iar la

generații noi. 
lărgește și își 
tează mereu 
arhitectonice, 
acșia care 
și-au definit 
tea, și-au întemeiat familii, 
au cunoscut omeneasca 
bucurie de a deveni 
rinți.

— Eu am sosit aici 
1953, în același an 
maiștrii Ioan Kerekes T. 
Cezar Scriba, cu tehnicia
nul Ioan Lendecky și alții, 
își amintește tovarășul 
Marin Cristi.

O dată cu creșterea nu
mărului de salariați de la 
mină a sporit și numărul 
locuitorilor Bălanului. In 
1953 avea 700 de locuitori ; 
în 1967, ne-a spus prima
rul orașului, erau 5 640 lo
cuitori, pentru ca în acest 
an numărul lor să ajungă 
la aproape 12 000. Mai tre
buie arătat că din 1967 în
coace s-au construit aproa
pe 2 000 de apartamente, 
din care 720 numai în a- 
cest an. Se prevede ca în 
perioada 1971—1975 să se 
mai construiască circa 
1 500 de apartamente.

Gîndindu-ne la 
legenda lui, la 
unde întîia dată 
l-au zăgăzuit, ne 
minte niște stihuri 
într-o seară de 
le-am auzit intr-un 
harghitean, cîntate de un 
glas subțirel, frumos : 
,.Du-te, Oltule, și spune / 
Că trăim alt trai pe 
lume". Iar Oltul, ni se pă
rea,, repeta la vale acest 
cintec și-l amplifica.

k

pă-

în
cu

Olt, la 
locurile 
oamenii 
vin în 
pe care 
toamnă 

sat

din gară...
(și-a rămas sfecla pe jos)

O imagine de sezon 
in multe stații de cale 
ferată o dau „munții" 
de sfeclă de zahăr care 
așteaptă să fie trans
portați. Desigur, este 
normal, să se adune 
grămezile de sfeclă, 
dar tot atit de firesc 
este ca acestea să nu 
staționeze excesiv de 
mult in gări sau în de
pozitele intermediare. 
In prezent, insă — 
după cum ne scrie co
respondentul voluntar 
Florian Ene — se află 
mii de tone de sfeclă 
de zahăr netransporta
tă ăe mult timp in ba
zele de la Girbovi,

Crevedia și multe al
tele, din județul Ilfov. 
Un delegat ai fabricii 
de zahăr din Giurgiu 
s-a deplasat la baza 
din Girbovi fără să 
poată mișca nici u- 
nul din cei 3 „munți" 
de sfeclă. Și cum să-i 
miște dacă prin gară 
trec trenuri cu vagoa
ne goale, dar nu se o- 
prește nici unul, lntru- 
cit in multe coopera
tive agricole recoltatul 
sfeclei continuă, este 
nevoie ca, in aceeași 
măsură, să se efectue
ze și transportul. Alt
fel, din dulceața zahă
rului nu mai rămine 
mare lucru.

• Stane de calcar
Uzina de produse 

sodice din Ocna Mu
reș a suferit mari pre
judicii în urma inun
dațiilor din luna mai. 
Hotărit să diminueze 
pierderile, colectivul 
uzinei s-a angajat cu 
toate forțele pentru 
recuperarea produc
ției restante. Dar... 
„Aprovizionarea cu 
calcar decurge extrem 
de greu — ne comu
nică, alarmat, ing. Au
rel Lazăr, directorul 
uzinei. înregistrăm 
pierderi de producție 
și sîntem in fața peri
colului de a opri fa
bricația !“

Principalul furnizor, 
cariera Cuciulat, care 
face parte din Cen
trala industrială a mi
nereurilor de fier și 
nemetalifere din Cluj, 
în luna trecută, din

27 000 tone prevăzute 
în contract, a livrat, 
pînă la 21 octombrie, 
abia 9 000 tone. Cariera 
din Jibou (Sălaj) a li
vrat în aceeași perioa
dă 5 300 tone din 12 500 
tone contractate. Al 
treilea furnizor, ca
riera Poiana Aiudului 
(județul Alba) este și 
el restanțier. Sesizat, 
Ministerul Industriei 
Chimice a intervenit 
la Ministerul Indus
triei Miniere și Geo
logiei. de care aparțin 
unele din carierele 
furnizoare. S-au sta
bilit măsuri concrete 
pentru impulsionarea 
livrărilor, dsr care nu 
se aDlică. Să fie vorba 
doar de simple promi
siuni formale 7 Ori 
factorii răspunzători 
au devenit 6tane de 
calcar 7

• Misterul din cufăr
...era de aluat

Cineva, absolut din 
intîmplare, ne scrie co
respondentul nostru Al. 
Mureșan, a descope
rit in curtea uzinei 
„Tehnofrig" din Cluj 
126 lăzi mari, înnegrite 
de ploaie. Cineva a 
ivut ideea să le des
facă pentru a vedea 
ce conțin. „Nu pune 
mina, fiule — s-a răs
tit un tovarăș din 
conducerea uzinei. Nu 
observi, lăzile arată 
prea rău ca să fie ale 
noastre. Dacă... știi 
chestia aia cu farfuriile 
zburătoare". Imediat 
s-a dat sfoară-n țară 
și s-au adunat aici la 
„Tehnofrig" tot felul 
de oameni : mai mari 
in ale astronauticii. 
specialiști cu renume 
și fără renume, chiar 
și un psiholog. S-au tot 
învirtit in jurul lăzilor 
misterioase, dar n-au 
indrăznit să forțeze

mina toartei. Poate că 
nu s-ar fi decis așa de 
ușor pină la urmă, dacă 
cineva nu se-mpiedica 
și cădea peste una din 
lăzi. Înăuntru, ce să 
vezi : numai mașini. O 
sută douăzeci și șase de 
mașini. „A, sint mașini 
de frămintat aluat, fa
bricate de noi și cum
părate de „Uzinex- 
porț". De doi ani stau 
aici. E o chestiune pă- 
minteană". Numai că 
mașinile ar costa — 
zice-se — vreo 3 mi
lioane de lei. Și toi 
așa se spune că pă- 
mintenii ceilalți s-au 
făcut foc pe cei de la 
„Uzipexport" pentru e- 
moțiile prin care au 
trecut. Acum s-au 'ho
tărit să le „coacă" ce
va. Un fel de cozonac 
mai mare. Dar nu in 
mașinile cu pricina Cu 
ele cine știe cum mai 
crește aluatul 7

• Luați umbrele,
vine
care aduce ploaia

Oameni prevăzători, 
specialiști din Ministe
rul Agriculturii și Sil
viculturii au solicitat 
pentru anul care vine 
Centralei industriale 
pentru mașini agricole 
o cantitate de 7 700 
tone de instalații pen
tru irigat. Și mai pre
văzător, producătorul 
— întreprinderea me
canică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț — și-a 
procurat toate cele ne
cesare in vederea a- 
cestui lucru : docu
mentație, materii pri
me, materiale etc. Nu
mai că cei de la agri
cultură, ne informează 
t.Preda, corespondentul 
„Scînteii", au renunțat 
in ultimul moment la 
3 700 tone din totalul

prevăzut. „Cărați apa 
cu găleata sau in cău
șul palmei 7“ — a
întrebat nedumerit 
furnizorul. „Am găsit 
ceva și mai și : am a- 
chiziționat un om care 
aduce ploaia — a venit 
prompt răspunsul. Așa 
că nu avem nevoie de 
toate mașinile dv.. dar, 
in schimb, avem ne
voie de bani ca să ne 
cumpărăm umbrele". Și 
așa se face că fostul 
viitor furnizor s-a tre
zit peste noapte cu o 
producție neacoperită 
valorind 200 milioane 
de lei. Omul cu ploaia 
a adus deocamdată aii- 
ția nori, că precis va 
urma o mare furtună. 
Care, sperăm, să 
treacă doar ca apa 
ploaie.

• Contabila 
zburătoare

Intr-o scrisoare pri
mită din partea coope
rativei agricole de pro
ducție din Chitila, a- 
parținînd de munici
piul București, ni se 
semnalează că această 
unitate a angajat 
postul de 
principal pe 
solventă a 
de contabili agricoli 
C.A.P., Toma Ele
na. Cooperativa i-a fa
cilitat completarea stu
diilor și obținerea bu
letinului de identitate. 
Cind s-a văzut cu Ii

tn 
contabil 
o ab- 

școlii

nu 
de

bu-ceul terminat și cu 
letinul in buzunar 
contabila (principală) 
și-a părăsit munca și 
s-a angajat la Direcția 
de drumuri a județului 
Ilfov. Voia să cir
cule „mai pe asfalt", 
dind cu tifla obliga
țiilor asumate. Ar fi 
cazul ca cei care i-au 
acordat. încrederea și 
(buletinul) să i le re- 
traaă — și pentru cazul 
in sine, si pentru a 
servi drept învățătură 
de minte celor cu men
talitate asemănătoare.

VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVG



PAGINA 4 SClNTElĂ •— vineri 6 noiembrie 1970

ISTORICĂ SOCIOLOGICĂ

Mica bibliotecă JJ Metode și tehnici ale sociologiei

RADU BOGDAN

„ANDREESCU - Artistul în epocăvz H

de istorie
Lucrările de istorie 

au în țara noastră nu
meroși și pasionați ci
titori in afara cercu
rilor de specialiști. 
Pornind de la faptul 
că marile tratate, ma
nualele sau monogra
fiile din acest domeniu 
prezintă, pe lingă va
loarea și utilitatea lor 
recunoscută, și unele 
dificultăți, pentru ci
titorul nespecialist — 
care caută în cartea de 
istorie fie numai da
tele principale ale u- 
nei probleme, fie o 
tratare mai puțin în
cărcată de elemente 
științifice, dar bogată 
în fapte — unele 
foruri specializate se 
străduiesc să gă
sească modalități noi 
care să satisfacă setea 
firească a cititorilor 
pentru lectura istorică. 
Pe această linie. Insti
tutul de studii istorice 
șl social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. a 
inaugurat, nu demult, 
în colaborare cu Edi
tura politică, tipărirea 
unei noi colecții — in
titulată „Mica bibliote
că de istorie", colecție 
ce apare sub coordo
narea prof. univ. dr. 
Titu Georgescu (res
ponsabil), Georgeta 
Oancea și Stelian Nea- 
goe.

Tematica acestei noi 
colecții se dovedește a 
fi — după cum o ates
tă cele șase volume a- 
părute pînă în prezent 
— variată și de larg 
Interes. Ea își propune 
să reliefeze unele din 
momentele cruciale ale 
luptei poporului nostru 
pentru libertate, inde
pendență națională și 
progres social, și cu 
deosebire evenimen
te însemnate din is
toria contemporană a 
României. Consem
năm, în acest 6ens, 
prima lucrare apărută 
în noua colecție sub 
titlul : Revoluția ro
mână de la 1848. Sem
nată de Constantin Că- 
zănișteanu, Dan Be- 
rindei, Marin Florescu 
și Vasile Neculae, lu
crarea reușește să în
fățișeze succint și tot-

odată cuprinzător, cau
zele și desfășurarea re
voluției, curentele de 
idei ale epocii, perso
nalitatea principalilor 
conducători pașoptiști.

Deși colecția este a- 
bia la început, de pe 
acum este evidentă 
atenția deosebită ce se 
acordă lucrărilor con
sacrate luptei eroice 
a clasei muncitoare din 
România și a partidu
lui ei comunist, care 
a continuat și ridicat 
pe o treaptă superi
oară bogatele tradiții 
revoluționare ale po
porului român. Astfel, 
un volum semnat de 
Gh. Unc și Constantin 
Mocanu este consa
crat marii ridicări la 
luptă a muncitorimii 
din Capitală din 13 de
cembrie 1918, înecată 
în sînge de apara
tul de opresiune bur- 
ghezo-moșieresc, evi
dențiind în lumina da
telor cele mai recen
te ale cercetării istori
ce semnificația acestui 
important moment din 
perioada de avînt re
voluționar în, care s-a 
plămădit Partidul Co
munist Român. în ace
lași context se înscrie 
și lucrarea semnată de 
Olimpiu Matichescu și 
Elena Georgescu con
sacrată istoricului săr
bătoririi zilei de 1 Mai 
in România.

O notă interesantă a- 
duce colecției lucrări
le aparținînd genului 
memorialistic, 
tim între acestea 
lumul Am 
(uit lagărului 
rist, de Iosif 
care evocă veridic, e- 
moționant, unul din 
episoadele rezistenței 
antifasciștilor închiși 
în lagărele naziste de 
exterminare din timpul 
celui de-al doilea răz
boi mondial : lupta e- 
roică, plină de sacrifi
cii a comuniștilor în
temnițați la Buchen
wald pentru a rezis
ta și a supraviețui.

Demn de semnalat 
este și faptul că aceas
tă colecție și-a propus 
să readucă în actualita
te valoroase texte anto-

Consem-

99

Amin- 
vo- 

supravie- 
hitle- 
Micu,

logice cu caracter so- 
cial-istoric aparținînd 
unor autori de renume 
din trecut.
năm, astfel, publicarea
unei selecții de „Scri
eri social-politice" din 
bogata operă a teoreti
cianului marxist Con
stantin Dobrogeanu- 
Gherea, — precedată 
de un valoros studiu 
semnat de Damian 
Hurezeanu — cuprin- 
zînd cîteva din prin
cipalele studii și ar
ticole scrise în de
cursul a circa patru 
decenii de activitate în 
cadrul mișcării socia
liste din țara noastră. 
De asemenea, vibran
tele pagini din „Jurna
lul" lui N. D. Cocea 
prezintă, în viziunea 
unui profund cunoscă
tor al oamenilor și al 
vremurilor, perioada 
deosebit de zbuciuma
tă pe care au consti
tuit-o, în istoria pa
triei, primii ani ai ce
lui de al doilea război 
mondial. Succinta tre
cere în revistă a lu
crărilor apărute pînă 
acum în această co
lecție demonstrează cit 
de binevenit și de 
promițător în diversi
tatea sa poate fi acest 
gen de lucrări. Infor
mația bogată, uneori 
inedită, ținuta științifi
că nealterată, accesi
bilitatea ce le este pro
prie recomandă lucră
rile acestei colecții u- 
nor largi categorii de 
cititori.

Folosirea unei game 
mai ample și, mai ales 
originale de modalități 
de tratare științifică și 
grafică ar conferi co
lecției o mai distinctă 
aersonalitate în contex
tul bogat al literaturii 
istorice românești. So
cotim, de asemenea, că 
respectarea unei mai 
certe periodicități de 
apariție, ca și numero
tarea volumelor pen
tru a se sugera ide
ea de continuitate — 
ar contribui, neîndoiel
nic, la asigurarea unui 
și mai mare succes a- 
cestei noi și utile co
lecții.

Dr. N. COPOIU •

Dezvoltarea cercetărilor sociolo
gice, sporirea contribuției lor la 
conturarea unor soluții eficiente 
pentru problemele complexe pe 
care le ridică conducerea șj orien
tarea diferitelor sectoare ale vieții 
noastre sociale depinde. în mare 
măsură, de perfecționarea continuă 
a instrumentelor de investigație, de 
adoptarea unei metodologii de lucru 
avansate, moderne. în această pri
vință, se impune a face clar dis
tincția, intre anumite practici ținînd 
mai mult de empirism și diletan
tism și cercetarea 
autentică, științifică, 
zează metode de 
riguroase, apte să-1 ajute pe socio
log în dezvăluirea semnificațiilor 
majore ale realităților sociale, a 
sensului evoluției unor fenomene 
și procese aflate azi într-un stadiu 
încă incipient.

Tocmai la realizarea unor aseme
nea cerințe imperioase ale cercetă
rii în domeniul sociologiei slujește 
volumul „Metode și tehnici ale so
ciologiei" apărut recent in Editura 
didactică și pedagogică — volum 
coordonat de prof. univ. Miron Con- 
stantinescu și conf. univ. Octavian 
Berlogea și care înmănunchează 
principalele comunicări prezentate 
la Simpozionul de sociologie orga
nizat în 1969 de catedra de sociolo
gie și Laboratorul de sociologie de 
la Universitatea din București și de 
Institutul de expertiză și recuperare 
a capacității de muncă. Este o apa
riție salutată de toți cei ce practică 
investigația sociologică în țara noas
tră.

Interesul față de lucrare este 
suscitat de faptul că aceasta prile
juiește trecerea în revistă a prin
cipalelor metode, tehnici și pro
cedee, particulare sau interdiscipli- 
nare, cantitative și calitative, așa 
cum se aplică ele în mod concret 
in domenii atît de variate ca : so
ciologia urbanizării, sociologia 
muncii, sociologia medicinii, socio
logia familiei, a educației, a cultu
rii, sociologia juridică etc. Din pa
ginile volumului se reliefează net 
ideea că cercetătorii sociologi din 
țara noastră concep teoria, episte
mologia și metodologia sociologică 
ca o generalizare nemijlocită a 
practicii de investigare exactă a 
realităților noastre sociale, fapt ce 
face ca și metodologia să apară în
tr-o sudură indisolubilă cu aceste 
realități.

Reliefăm meritul multora dintre 
autorii studiilor înmănuncheate în 
volum de a folosi în cercetările lor 
metode și tehnici de investigație 
situate în planul parametrilor celor 
mai moderni ai sociologiei mon
diale, ca : aplicarea teoriilor și me
todelor matematice la analiza fe
nomenelor sociale — de pildă, apli
carea teoriei matematice a grafe- 
lor la analiza corelației dintre pro
cesul de industrializare și procesul 
de urbanizare în țara noastră —, 
utilizarea procedeului selecției pro
babilistice, a tehnicilor de investi-

sociologică 
care utili- 
investigație

gație statistică și statistică mate
matică, a modelării matematice, 
extinderea posibilităților de forma
lizare și de utilizare a limbajelor 
artificiale, ca și a cuantificării în 
cercetarea sociologică ș. a.

Calitățile științifice ale acestui 
volum reflectă, de fapt, avansurile 
vizibile inregistrate de înseși cer
cetările sociologice din țara noas
tră pe linia creșterii rigurozității, 
a unei validități științific sporite. 
Așa cum și unele din minusurile 
sale sint generate de carențe pro
prii investigației însăși. De exem
plu, în cuprinsul volumului nu 
există materiale dedicate cunoașterii 
eficienței, diferitelor metode și teh
nici, în strînsă legătură cu dome
niile realității sociale asupra căreia 
ele se aplică.

în ansamblu, volumul la care ne 
referim convinge- cititorul că cerce
tarea sociologică din țara noastră 
înaintează pe direcții fertile, me
todele și tehnicile de lucru supe
rioare contribuind, desigur, la ac
celerarea acestui progres.

Elena FLOREA

Dacă, după cum spune 
Paul Valery, „entuziasmul 
nu este o stare sufleteas
că de scriitor" (ceea ce 
desigur nu trebuie luat 
într-un înțeles absolut) 
un entuziasm inteligent 
este necesar atunci cind 
este vorba de un studiu 
consacrat operei unui ar
tist. Admirația e de mai 
multe feluri. Există o ad
mirație rece, întemeiată 
pe stimă și la care grija 
de a pricepe și de a ex
plica moderează entuzias
mul ; există o admirație 
în care înțelegerea și ex
plicarea nu lqsă prea mult 
loc unei expresii mai _ 
dînci a sentimentului ; 
mai este o admirație 
care căldura dragostei 
cumpănește cu adîncimea 
înțelegerii, cu rigoarea 
informației și cu folosirea 
a cît mai multor puncte 
de vedere, cu scopul de a 
lumina și de-a descoperi 
cît mai multe 
ale operei.

Lucrarea lui Radu Bog
dan despre
(vol. I Artistul în epocă, 
Editura Meridiane, Bucu
rești, 1969) înmănunchea
ză fără exces tot ce e mai 
bun în însușirile înșirate 
mai sus. Iți dai seama ci
tind paginile acestui stu

PEDAGOGICĂ

„Tineretul

la tineret, la rolul ele- 
pedagogico-formativ și 

consolidarea unor relații 
stabile și optime pentru

ȘTIINȚIFICĂ

Hipertensiunea arterială și ateroscleroza11
Monografia publicată recent de 

Editura medicală, sub semnătura 
acad. A. Moga și a colaboratorilor 
săi, pune la îndemînă medicilor o 
sinteză a vastei experiențe a autori
lor și o prezentare completă și sis
tematică a literaturii de specialita
te in domeniul abordat. Pe lingă in
teresul teoretic, lucrarea satisface 
astfel o reală necesitate practică, cu 
«tit mal mult cu cit ea apare în
tr-un moment în care ultimele date 
statistice arată că, în țările dez
voltate, bolile cardio-vasculare — 
dintre care cele mai răspîn- 
dite sînt tocmai ateroscleroza 
și hipertensiunea arterială — pre
zintă în continuare o creștere sem
nificativă.

Utilizînd o terminologie modernă, 
recomandată de Organizația Mon
dială a Sănătății, lucrarea capătă 
și un caracter de îndreptar practic 
pentru definirea diagnosticului și 
evoluției formelor acestor boli, pre
cum și pentru tratarea aterosclero- 

"zei, domeniu în care, lipsind o sis
tematizare în literatură, contribuția 
autorilor este remarcabilă. Prin a- 
ceasta, monografia asigură difuza
rea unei terminologii mai precise, 
necesară atît bilanțului statistic, cît 
și medicului care, examinind un pa
cient bolnav de mai multă vreme, 
trebuie să știe cît mai exact în ce

stadiu se afla boala la o exa
minare precedentă. în acest scop — 
așa cum arată autorii, pledînd pen
tru o metodologie unitară - 
maî trebuie utilizați termeni 
diagnostic insuficient definiți (ca 
„hipertensiune neurogenă" 
„visceralizată", „miocardită croni
că" sau „insuficiență coronariană", 
fără altă precizare), oare creează 
confuzie, nepermițînd o continuita
te de studiu și generalizarea unor 
date tocmai în domeniul celor mai 
frecvente boli cardio-vasculare.

Devine din ce in ce mai evident 
că lupta împotriva acestor două 
boli se bazează pe profilaxia de 
masă, iar pentru aceasta este nece
sară stabilirea factorilor ce le favo
rizează. Mai mult de jumătate din 
monografie tratează deci problema 
factorilor predispozanți la hiperten
siune și ateroscleroză, iar ultimele 
două capitole ale lucrării se ocupă 
de măsurile de organizare a epide- 
miologiei și profilaxiei acestor boli 
— ca probleme majore de sănătate 
publică — și de principiile generale 
de tratament.

Este de remarcat că, aproape pe 
tot parcursul lucrării, autorii aduc 
contribuții originale la problemele 
discutate, insistînd in mod justificat 
asupra relațiilor dintre ateroscleroză 
și hipertensiune și asupra necesită-

nu 
de

sau

ții „unei abordări multilaterale a 
relațiilor organism-mediu și a unui 
studiu sistematic al condițiilor de 
apariție și dezvoltare a bolilor".

Am lăsat intenționat la urmă 
prima parte a lucrării, pe care, dm 
punct de vedere al perspectivelor de 
studiu, o considerăm a fi cea mai 
originală. Ea se ocupă de unele 
probleme generale de patologie și 
metodologie, ca : valori „normale" 
și „patologice" în biologie și clini
că, relația „normal-fiziologic", tre
cerea de 1a „normal" la „patologic" 
și relațiile „boală-bolnav" și „orga
nism-mediu". Punînd accentul pe 
valoarea orientativă a datelor sta
tistice, care trebuie apreciate in 
funcție de parametrii in care au 
fost obținute, pe semnificația și ca
racteristicile dinamice ale unei mo
dificări patologice și pe importanța 
definirii stadiului incipient al bo
lilor cronice degenerative, în ve
derea depistării lor precoce, această 
parte a lucrării — absentă din alte 
cărți de specialitate, dar reprezen- 
tînd un subiect de reflecție și o 
ipoteză de lucru — individualizea
ză în mod deosebit și face și mai 
valoroasă monografia „Hipertensiu
nea arterială și ateroscleroza".

Dr. Valeria IONESCU

înscrisă in ansamblul lucrărilor 
de prospectare sociologică, pedago
gică sau psihologică a realității so
ciale, așa cum .se prezintă în aceste 
momente de intens efort construc
tiv național, cartea „Tineretul și 
familia", pe care Editura Politică 
o prezintă cititorilor, se distinge 
printr-o problematică de stringentă 
actualitate : integrarea familială a 
tineretului ca formă specifică a in
tegrării sociale. Cele trei părți ale 
lucrării evidențiază, într-o logică 
firească, mai întîi modul de struc
turare a familiei ca mediu educa
țional, apoi rolul școlii, ca insti
tuție educativă în integrarea fa
milială, pentru ca în fingl să 
se releve aspecte ale procesului 
de instituționalizare a educației â- 
dulților într-o veritabilă „școală a 
părinților". Prin fiecare studiu stră
bate constant preocuparea pentru 
testarea obiectivă a aspectelor re
feritoare 
mentului 
moral în 
familiale
o activitate socialmente utilă. Ală
turi de interesantul studiu referitor 
la „funcțiuni și tendințe ale fami
liei contemporane" (semnat de O- 
vidiu Badina și Fred Mahler), pu
tem remarca competența cu care se 
relevă aspecte ale conflictului din
tre generații în grupul familial 
(Costin Ștefănescu), sensul educativ 
al idealului despre,căsătorie și fami
lie (Gh. Berescu), pregătirea tinere
tului școlar pentru viața de familie 
(Leon Topa).

Predominanța elementului finali- 
zator operațional, de soluționare a 
unei anumite probleme reale, prac
tice, a făcut ca lucrarea să nu aibă 
numai un caracter constatativ, ci și 
conduziv, prin referire la stările 
deja existente și la direcțiile de e- 
voluție ale acestora, fiecare studiu 
urmărind să îmbine constatativul 
cu operaționalul. Cartea iși justi
fică astfel utilitatea atît pentru spe
cialiștii în științele sociale, cît și 
pentru aotiviștii culturali sau pen
tru activiștii organizațiilor de pio
nieri, U.T.C. și de partid.

Lucrarea in ansamblu îndeamnă 
la reflecție, pentru că se dă putința 
unei veritabile lecturi la care citi
torul participă efectiv, problemati- 
zîndu-i opinia. în acest sens ne 
gîndim clacă nu ar fi fost indicată 
și folosirea unor metode de stu
diu nu numai transversal, d și 
longitudinal, urmărindu-se, deci, 
atit modul de însușire a unor con
cepte, convingeri sau deprinderi 
morale care să ducă la o consoli
dare a cuplului familial, cît și pro
cesul de geneză a unor noi relații 
familiale. Interesantă ar fi fost și 
o sinteză în care să se prezinte nu 
numai propuneri, ci și rezultatele 
formative ale factorilor educativi

UNIVERSALĂ FRANZ WERFEL ,,Cele patruzeci de zile de pe Musa Dagh“

a-
și 
in 
se

înțelesuri

Andreescu,

diu ilustrat din belșug cu 
reproduceri excelente, 
foarte multe în culori, că 
autorul a fost animat de 
un adînc devotament față 
de opera lui Andreescu și 
In același timp și-a spri
jinit într-una admirația 
cu informație severă, cu 
pricepere tehnică și, mai 
cu seamă, cu interesante 
idei, pe care I le-a prile
juit tocmai această infor
mație riguroasă și această 
pricepere, ceea ce în
seamnă că a avut grijă 
să exprime cu strictețe 
numai ceea ce apare cu 
necesitate din însăși firea 
artistului și a operei sale. 
Acest lucru se vede foarte 
bine în felul în care Radu 
Bogdan (ca să dau un 
exemplu dintre altele 
multe) cercetează și de
finește expresia senti
mentului naturii în pictu
ra Iui Andreescu. Urmînd 
și dezvoltînd „unele su
gestii" ale lui Gaston Ba- 
chelard din a sa Poetică 
a spațiului, Radu Bogdan 
constată că peisajele lui 
Andreescu cuprind în ele 
mai mult decît exprimă 
strict pictura. In aceste 
peisaje se face simțită 
„năzuința spre ceea
într-Oi, succesiune fără 
sfîrșit, e mereu dincolo de

ce.

ceva, evocînd un 
ce se pierde, un 
niciodată cu desăvîrșire 
închis, nici chiar atunci 
cînd aparența realității lui 
fizice se limitează privi
rii, cum se întîmplă în 
mijlocul codrului. Dimen
siunile simplului spațiu 
geografic, local, sînt hiper- 
bolizate de sentimentul 
care le evocă". Ideea a- 
cestui spațiu elastic este 
interesantă. Natura e în
totdeauna misterioasă, 
chiar (sau poate topnai 
și mai cu seamă) la' șes 
unde linia orizontului care 
fuge mereu înaintea ochi
lor ține trează și plăcut 
nesatisfăcută lăcomia pri
virii. în pădurile lui An
dreescu obstacolul co
pacilor este străpuns me
reu de voința de infinit a 
pictorului: „Pe măsură ce 
spațiul este pătruns cu 
privirea, o perdea tot mai 
deasă de arbori îl circum
scrie. (...). Privirea se a- 
fundă, dar nu se oprește. 
Ai impresia unei adîn- 
cimi fără limite șj tot
odată a unui spațiu a că
rui infinitate s-a concen
trat, s-a adunat la un loc 
în inima codrului, de 
unde și sentimentul unei 
tensiuni a imensului".

Este la Andreescu un 
sentiment al misterului

Editura „Eminescu

spațiu 
spațiu

și familia"
propuși 
scopului 
tinerilor.
care sint integrați indivizii, prin 
care trec . în activitatea social-pro- 
ductivă, concură la structurarea 
unei anumite experiențe de viață, 
într-un anume fel individualiza
toare și prin care se realizează de 
fapt ceea ce autorii denumesc „pă
trunderea conștiinței educaționale 
în viața de fiecare zi".

și dirijați spre realizarea 
de integrare familială a 

Sistemul relațional în

Asist, univ. Lazâr VLASCEANU
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Dacă există cărți 
despre care se spune 
că cititorul „nu le 
poate lăsa din mină", 
romanul lui Franz 
Werfel „Cele patru
zeci de zile de pe Musa 
Dagh" este unul din
tre acestea. Ce ne se
duce într-o asemenea 
operă ? Acțiunea bo
gată în întorsături ne
prevăzute, mulțimea 
făpturilor vii care fo
iesc prin lumea fic
țiunii, pitorescul, exo
tismul acestei lumi ? 
Cred că, mai presus 
de toate acestea, sur- 
prînzînd omul în si- 
tuațiile-limită ale con
diției sale, un aseme
nea roman trezește in 
noi pasiunea pentru 
uman.

Uneori, această pa
siune este o compa
siune. Citind romanul 
lui Franz Werfel — de

curînd apărut în ex
celenta traducere a lui 
H. Matei — partici
păm la tragicele eve
nimente care au zbu
ciumat existența unei 
mici comunități opri
mate, pînă la salvarea 
ei prin rezistența la 
opresiune. Atunci dnd 
scriitorul și-a publicat 
romanul, în 1933, norii 
grei ai amenințării 
fasciste se lăsau dea
supra Germaniei. A- 
buzurile tiraniei sînt 
structural similare, fie 
că e vorba de un mic 
sat armenesc, din A- 
natolia, ori de un 
mare stat din Europa 
occidentală. Istoria pă
timirilor și luptelor 
celor cîteva mii de oa
meni pe muntele 
Musa Dagh, pe care le 
urmărim în romanul 
lui Franz Werfel, pre-, 
figurau — la data a-

pariției cărții — sufe
rințele și luptele lumii 
libere împotriva fas
cismului cotropitor.

De altfel, romancie
rul însuși a avut de 
suferit de pe urma o- 
presiunii. Născut la 10 
septembrie 1890 la 
Praga, unde avea să-1 
cunoască și pe Franz 
Kafka, Werfel se sta
bilește mai tîrziu la 
Viena. Anexarea bru
tală a Austriei, în 
1938, la Reich-ul hitle- 
rist îl obligă pe scrii
tor să ia calea exilu
lui. El trăiește un 
timp în Franța, dar 
invazia nazistă, in 
1940, îl silește să se 
refugieze in Portuga
lia. apoi în America. 
Aici, în mica locali
tate Beverly Hills, din 
California, se stinge 
la 26 august 1945.

Scriitor fecund, Franz

Werfel a urmat o 
cale sinuoaâă — de 
la expresionismul în
ceputurilor poetice, 
prin dramele tinereții 
sale, pînă la romanele 
ample ale maturității. 
Crezul artistic al ro
mancierului este ex
pus în eseurile sale — 
precum „Realism și 
inferioritate", din
1930 ; este crezul unui 
om care preconizează 
înțelegerea simpatetică 
a faptului uman. Ro
manul devine, în a- 
ceastă perspectivă, o 
vastă parabolă și o 
pledoarie. în „Cele 
patruzeci de zile de pe 
Musa Dagh" o comu
nitate restrânsă închi
puie parabolic o în
treagă omenire. „Musa 
Dagh se află în afara 
lumii" — consideră la 
un moment dat unul

din personajele roma
nului. Dar el se va 
convinge că masivul 
muntos atît de izolat, 
aparent „în afara lu
mii", poate să devină 
un centru viu al celei 
mai pasionante aven
turi a omului amenin
țat în ființa lui. E a- 
devărat că numai o- 
mul care-și are rădă
cinile înfipte în solul 
natal poate să-și a- 
pere viața și solul, cu 
înverșunarea luptăto
rilor din romanul lui 
Franz Werfel. „Cînd 
un animal crede că nu 
se mai poate apăra, 
moare. Așa se petrec 
lucrurile în natură și 
în istorie" — spune 
Gabriel Bagradian, e- 
roul „Celor patruzeci 
de zile de pe Musa 
Dagh". Peripețiile a- 
cestei apărări de sine

a omului, într-o luptă 
pe viață și pe moarte 
sint cele care ne pa
sionează în romanul 
lui Werfel, nu mai 
puțin decît în „Război 
și Pace" al lui Tolstoi 
ori in „Ciuma" lui Ca
mus.

Interesanta colecție 
consacrată de Editura 
Univers „Romanului 
secolului XX" — co
lecție care numără 
printre ultimele sale 
apariții „Țărmul Syr- 
telor" de Julien Gracq 
ori „Belarmino și A- 
polonio" de Rambn 
Pârez de Ayala — s-a 
îmbogățit prin publi
carea romanului lui 
Franz Werfel cu o o- 
peră valoroasă, inves
tită cu adinei semnifi
cații umane.

Nicoiae BALOTA

mereu înnoit al naturii, 
pe care Sadoveanu îl ex
primă în descripțiile sale, 
și îndeosebi în Țara de 
dincolo de negură, una 
din cărțile sale in care 
acest sentiment își află 
expresia cu întindere și 
cu adîncime. Paralela în
tre pictorul în culori al 
naturii și pictorul în fraze 
scrise al naturii ar fi in
teresantă de făcut. Cerce
tarea ar descoperi la a- 
mindoi un sentiment au
tohton al naturii, în care 
se cuprinde dorul de „țara 
de dincolo de negură" 
precum și prietenia adîn
că cu natura (atît de 
deosebită de delectarea 
excursionistică des întîl- 
nită la mulți scriitori și 
artiști ai lumii). Cartea 
lui Radu Bogdan sugerea
ză astfel de apropieri și 
acesta este încă unul din 
meritele sale. Iar faptul 
că este bine scrisă, fără 
găunoasa tinichea poleită 
cu care se simt obligați, 
nu știu de ce. să-și încarce 
fraza unii critici de artă, 
dă textului acestui stu
diu, din care volumul de 
față este primul dintr-o 
serie de trei, marele a- 
vantaj că este plăcut de 
citit.

Al. PHILIPPIDE

Marln Bucur : „C. A. RO
SETTI" (seria „Universitas"). 
Dumitru Pop : „FOLCLORIS
TICA MARAMUREȘULUI".
Gabriel Tepelea : „STUDII 
DE ISTORIE ȘI LIMBA LI
TERARA".

Editura „Militară"
Ion'Ghica: „DIN TIMPUL 
ZAVERII" (colecția „Co
lumna").
Radu Theodoru : „ESCADRI
LA A PATRA" (colecția „Co
lumna").
E. Busuioceanu, M. Iacob: 
„AUREL VLAICU".
Ion Gh. Pană : „260 DE ZILE 
IN FAȚA MORȚII" (seria 
„Memorii de război").

AL. ROSETTI

„NOTE DIN GRECIA. DIVERSE. CARTEA ALBĂ
Printr-o excelentă inițiativă, în 

colecția „Biblioteca pentru toți“ (nr. 
577) au fost recent tipărite scrierile 
literare ale cunoscutului om de ști
ință, profesorul filolog Al. Rosetti. 
Personalitate remarcabilă a culturii 
românești, pe care a slujit-o cu un. 
devotament rareori întîlnit, savant 
de reputație’ mondială, profesorul 
Al, Rosetti este, totodată, o figură 
ilustră a literaturii noastre mo
derne.

Scrierile sale memorialistice — 
note de drum din Grecia, India, Is
rael, însemnări despre Leningrad, 
Paris, Londra, Oxford, Roma, evo
cările consacrate unor cunoscuți oa
meni de litere și artă — au astfel 
darul de a consfinți această aparte
nență.

Cele mai pătrunzătoare opinii a- 
supra operei literare a profesoru
lui Al. Rosetti sînt datorate lui G. 
Călinescu: „Un lingvist aproape 
general — afirma criticul — are 
asupra lumii o viziune eternă, pri
cepe viața prin cîteva rădăcini fun
damentale". Ce impresionează în 
însemnările de călătorie ale profe
sorului Al. Rosetti este tocmai a- 
ceastă capacitate de a merge drept, 
fără ocolișuri, către esențe, de a 
cuprinde în cîteva propoziții de o 
mare aparentă simplitate întreg 
freamătul unei lumi. Călătoria în 
Grecia, contactul direct cu vesti
giile antichității are de aceea în

țelesul unei înălțări în orizontul 
calm al ideilor eterne. Templul gre
cesc este un catalizator al contem
plației, de unde opinia aproape se
veră asupra catedralei creștine : 
„oontemplarea ei nu te ridică în 
slavă, ci te reține pe pămînt". Iată, 
în schimb, rezonanța sufletească a 
templului lui Zeus : „In incinta a- 
ceasta strimtă, uitind ora și clipa, 
căutam să. prind, atunci cind foșne
tul crăcilor amuțea, însuși freamă
tul sferelor". Voiajul devine, în 
acest chip, prilejul unei profunde 
investigații sufletești, dătătoare de 
o emoție înaltă și pură, eliberată 
de balastul livresc : „Sint pelerini 
care parcurg colina sacră cu textele 
in mină și caută emoția in cunoștin
țele arheologice. Este preferabil ca 
Partenonul să fie lăsat să vorbeas
că singur, fie in focul soarelui de 
amiaz, cind coloanele sale sint de 
un alb strălucitor, fie la asfințit, 
cind e inveșmintat in purpură, in 
mov și in violet". Vibrația adîncă 
este mereu reprimată, acoperită cu 
stratul protector al unor fraze voit 
reci, care ascunde tumultul inte
rior : „Niște telegrame sugrumate 
de emoție" — numea G. Călinescu 
notele de drum din Grecia...

Dacă sufletul etern al Greciei este 
căutat în ecoul afectiv și intelectual 
al artei elene, perspectiva asupra 
Indiei poate fi surprinzătoare. Aici 
nu monumentele de artă sînt purtă

toarele însemnelor unei spirituali
tăți specifice, ci acestea sint de gă
sit în ființa oamenilor și a locuri
lor : „Nimic nu poate fi mai reve
lator, pentru călătorul care dorește 
„să înțeleagă" civilizația indiană, 
decit o peregrinare îndelungată pe 
ulițele strimte ale orașelor, in car
tierele care și-au păstrat caracterul 
de autenticitate".

Cu aceeași acuitate și cu remar
cabilă plasticitate sînt surprinsa 
notele dominante ale tuturor peri- 
metrelor de cultură și civilizație 
care fac obiectul însemnărilor de 
călătorie ale profesorului Al. Ro
setti.

De un interes cu totul special 
sînt schițele memorialistice închi
nate unor scriitori și artiști de pri
ma însemnătate, scrise într-un stil 
sobru, nu însă și lipsit de căldură, 
unde se fac observații pătrunzătoa
re asupra operei și temperamentu
lui scriitorului în chestiune, obser
vații care nu pot fi omise da nici 
un cercetător serios.

Puterea evocatoare și arta de 
portretist ale profesorului Al. Rosetti 
fac din aceste tablete unele dintre 
cele mai bune pagini ale memoria
listicii românești. In totul, volumul 
„Note din Grecia. Diverse. Cartea 
albă" este o mărturie a unei pre
zențe literare active.'

M. IORGULESCU

GHEORGHE TOMOZEI

„Poezii de dragoste"
Lirica lui Gheorghe To- 

mozei, din recentul volum 
„Poezii de dragoste", apă
rut la Editura Albatros, se 
impune nu atît prin tensi
unea sentimentului erotic, 
prin intensitatea emoției, 
cît mai ales printr-o de
rulare adeseori calmă a u- 
nei experiențe lirice soli
citată în egală măsură de 
trăirea directă ori de cea 
mediată, intelectuală.

înclinația către confesi
une dintr-o perspectivă, 
cel mai adesea meditati
vă, fără accente sfîșietoare 
și, în general, cu o parti
cipare cenzurată cerebral, 
este cultivată printr-un 
larg registru de motive și 
tonalități afective, cum ar 
fi reflexia asupra locului 
iubirii în. existență, dra
goste și timp, puritate și 
dăruire, surprinzînd ade
seori cu acuitate momen
tele solemne, fericite ale 
dragostei, dar și îndoiala, 
surpările interioare.

Întrepătrunderea poeziei 
dominată de frămîntarea 
și participarea directă, cu 
poezia de esență livrescă 
este nu numai semnul in
vestigării lucide a unei 
zone umane pînă nu de 
mult în posesia exclusivă 
a creatorilor romantici

mistuiți lăuntric, domi
nați cu fervoare de pasi
uni obsesive, dar și ges
tul, uneori iconoclast, 
prin care poetul refuză idi
lismul, sentimentalismul 
desuet, cultivînd obsti- 
nant versul sentențios, 
concis, cu mesaj morali- 
zant sau filozofic : „să in
trăm in dragoste, perechi 
— I prea mult intrăm sin
guri, prea des cite trei / 
să nu mai rupem foaia 
din ceasornic, / să punem 
calendarul să sune / cu 
un sfert de oră înaintea 
toamnei viitoare. / (Le
genda îndrăgostiților).

într-o bună parte lirica 
lui Gheorghe Tomozei se 
hrănește din motfve culte, 
de preferință vechi, în 
stare să sugereze atmos
fera iubirilor frenetice 
„de altă dată", parfumul 
lor discret ca în poeziile 
„Lui Dimitrie di zugravu, 
închinare" sau „Amor de 
beizadea". Imaginea vapo
roasă a iubirilor de de
mult este obținută printr-o 
iscusită broderie de ele
mente de viață istoricește 
concrete, dezvoltate într-o 
atmosferă rarefiată de le
gendă.

Evident, pentru un tem
perament liric, așa cum și-l 
manifestă Gheorghe To

mozei, poezia de dragoste 
rămîne o tainică ceremo
nie învestită cu puteri mi
raculoase, în stare să re
veleze și să tămăduiască; 
ea este invocată oracular, 
fără a fi numită, ca o- 
biecteie tabu : „Cazi pe 
fața arsă-a lumii, / prin
tre fulgere cobori / și-n 
înecurile humii / sintele 
smerit, ți-l mori. / Curg 
pădurile spre frunză ) 
trunchiu-mprăștiat ți-l 
urci I spre culoarea nea
junsă, / mut, către cuvinte 
curgi..." (Curgi pe fața 
ansă-a lumii). Aceeași cre
dință hrănește caracterul 
șoptit al poeziei, discreția 
sentimentului, valențele 
lui incalificabile : „Să 
iubești fără vorbe, fără 
prezență chiar, / pentru ca 
nimic / să nu ateste tre
cerea ta prin dragoste. 
(Dedicație). Esența tai
nică a sentimentului iz
bucnește uneori, ca în 
poeziile „Oglindă", „Cînd 
mă surp", „Foame de nă
ruire" în adevărate trăiri 
patetice, dominate de ab
sența iubirii. Imaginea u- 
nei iubiri trăite este însă 
prea des înlocuită cu chi
pul unui eros configurat 
cerebral, rodul unei ex, 
periențe gîndite. Așa se 
face că, uneori, vensuri de

un lirism pătrunzător, <n 
cele din „Casa oamenilofr 
de zăpadă", se risipesc în 
lungile alcătuiri dominate 
do discursul poetic prea 
încărcat. Altor poezii 
(„Așteptarea primei iu
biri", „Căderea de la tra
pez", „Departe de lună") 
le lipsește vibrația uma
nă datorită unei confe
siuni lirice cu sincerități 
atenuate.

In tot ce are mai bun 
poezia de dragoste din a- 
cest volum reprezentativ 
pentru una din temele li
rice preferate și apropia
te sensibilității poetului se 
dovedește animată de pa
siunea purității, a evită
rii convenționalismului. 
Diversă ca structură și 
ritmuri, izvorîtă — în ce 
are mai împlinit — din 
straturile adînci ale trăi
rilor autentice, aspirînd 
cu fervoare la puritate, 
din care face nu o dată 
profesiune de credință, 
erotica lui Gheorghe To
mozei este în esență 
confesiunea lucidă, po- 
tențiată într-un bogat 
registru poetic de către un 
artist sedus de vibrația o- 
menească a unor motive 
lirice eterne.

Emil VASILESCU
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Tovarășul Nitolae Ceausescu Plecarea delegației IN INTIMPINAREA ANIVERSĂRII

Partidului Comunist Francez MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

a vizitat ieri piețele 
Capitalei și a analizat

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Fran
cez, alcătuită din tovarășii Rene Pi
quet, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.F., Henri Mar
tin, membru al C.C. al P.C.F., Eti
enne Dominici. secretar al Federa
ției P.C.F. din Hautes Alpes, Henri 
Malberg, membru al Biroului Fede
rației P.C.F. din Paris, și Louis Le 
Floch. activist la C.C. al P.C.F., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a tăcut 
o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Exeoutiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. ai P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Ghișe, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și Dan 
Marțian, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., de acti
viști de partid.

ADUNĂRI FESTIVE

(Agerpres)

situația aprovizionării lor T

(Urmare din pag. I)

ției în acest domeniu, 
cina să se alcătuiască 
de construire a unor depozite sim
ple, dar igienice, în întreaga țară, 
pentru păstrarea în cele mai bune 
condiții a legumelor și fructelor 
pe timpul sezonului rece.

în legătură cu măsurile ce se im
pun pentru perfecționarea continuă 
a desfacerii produselor agroalimen
tare de larg consum, secretarul ge
neral al partidului a indicat să se 
acționeze cît mai urgent pentru ex
tinderea desfacerii mărfurilor pre- 
ambalate. Această practică, a- 
doptată în toate țările avansa
te ale lumii și care repre
zintă un indiciu important al ci
vilizației în materie de comerț, o- 
feră infinite avantaje atît pentru 
organele de desfacere, cît și pentru 
consumatori. Preambalarea oferă 
condiții igienice deosebite și po
sibilități de aprovizionare rapi
dă, putîndu-se introduce pe scară 
largă sistemul autoservirii ; pe a- 
ceastă cale se ridică productivita
tea muncii în comerț, micșorîn- 
du-se numărul personalului an
gajat într-o unitate de desfacere, 
în același timp, desfacerea pream- 
balată dă putința consumatorilor 
să se aprovizioneze continuu cu 
cantitățile necesare consumului 
zilnic, marfa prezentîndu-se în

S-a dat sar- 
un program

i

acest fel în tranșe mici, în canti
tăți reduse ) aceasta îi permite în 
același timp cumpărătorului să a- 
leagă totul după gustul său, pro
dusele oferindu-se la vedere în 
sortimente mai variate.

In- strînsă legătură cu această 
problemă s-a pus în evidență o 
altă anomalie existentă la noi în 
desfacerea mărfurilor agroali- 
mentare, și anume, tendința unor 
cetățeni de a se supraaproviziona. 
Trebuie spus că această tendință 
— care reprezintă un anacronism 
în relațiile cu piața, complet lichi
dat în multe alte țări — este 
dăunătoare atît pentru cumpărător, 
cit și pentru economia națională. 
Pe de o parte, produsele alimen
tare, în general perisabile, se alte
rează repede în condițiile în care 
cetățeanul poate să le depoziteze 
în propria sa gospodărie, aducîn- 
du-i pierderi materiale, iar pe de 
altă parte, îl deposedează de po
sibilitatea de a consuma în fiecare 
zi produse proaspete. Totodată, un 
asemenea mod de aprovizionare, 
extins la o scară mai largă, poate 
duce, și duce de fapt, la pertur- 
bații în aprovizionarea ritmică a 
pieței, creează goluri periodice în 
unitățile de desfacere și gene
rează o anumită psihoză, profund 
negativă, în rîndul cetățenilor, 
în plus, realitatea dovedește că 
unii dintre cetățenii care fac su-

praaprovizioțiare au ca mobil 
nu asigurarea consumului propriu, 
ci specularea produselor alimenta
re, pe piață, cu suprapreț. Este ne
cesar ca organele de resort, cit și 
cetățenii înșiși să combată această 
mentalitate, să sprijine tendința de 
aprovizionare continuă cu produse 
agroalimentare proaspete a tuturor 
consumatorilor.

în încheierea ședinței s-a subli
niat că dispunem de cantitățile ne
cesare pentru asigurarea aprovizio
nării corespunzătoare a populației 
cu produse agroalimentare în tot 
timpul anului. S-a trasat sarcina să 
se adopte măsuri imediate pentru 
îmbunătățirea activității ministere
lor și a Consiliului popular al mu
nicipiului București, astfel ca re
sursele de care dispunem să fie 
desfăcute pe piață în mod ritmic 
și rațional repartizate. Secretarul 
general al partidului a indicat ur
mărirea riguroasă, zilnică, a situa
ției desfacerii pe piață a acestor 
produse, astfel îneît orice deficien
ță să fie remediată operativ. Orga
nele și organizațiile de partid au 
sarcină să supravegheze îndeaproa
pe modul în care se traduc în via
ță indicațiile și măsurile stabilite, 
acționînd cu toată energia, perse
verenta și fermitatea pentru satis
facerea în condiții cît mai bune a 
cerințelor de consum ale populației.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol 
privind relațiile turistice
intre România și Italia

In urma convorbirilor care au avut 
loc intre delegația Oficiului Național 
de Turism, condusă de Porfir Negrea, 
vicepreședinte al O.N.T., și delegația 
Ministerului Turismului și Spectaco
lelor din Italia, condusă de Gianni 
Usvardi, subsecretar de stat la acest 
minister, joi a fost semnat la Bucu
rești un protocol privind relațiile tu
ristice între România și Italia.

Protocolul prevede, printre altele, o 
mai strînsă colaborare intre organis
mele de turism din cele două țări, 
schimburi de materiale de propagan
dă, colaborarea în domeniul perfec
ționării cadrelor care activează în tu
rism.

partea română, documentul a
iar

Din __ __ __  _ __ _____
fost semnat de Porfir Negrea, 
din partea italiană de Gianni Usvardi.

★

Joi a părăsit Capitala, plecînd spre 
patrie, delegația Ministerului Turis
mului și Spectacolelor din Italia, care, 
la invitația Oficiului Național de Tu
rism, a făcut o vizită în țara noastră. 
Pe aeroportul Otopeni, membrii dele
gației au fost salutați de Porfir Ne
grea, vicepreședinte al O.N.T., pre
cum și de Niccolo Moscato, ambasa
dorul Italiei la București.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne chilian, Clodomiro Almeyda. cu 
prilejul numirii sale in această func
ție.

i

(Agerpres)

Noi și largi perspective deschise

★
Joi dimineață a părăsit definitiv 

țara noastră Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Iranului în Republica So
cialistă România.

★
Ambasadorul Statelor Unite la 

București, Leonard C. Meeker, a ofe
rit joi seara o recepție la reședința 
sa, cu prilejul spectacolelor pe care 
le va prezenta in Capitală formația 
americană de jazz „Dave Brubeek 
Trio", însoțită de saxofonistul Gerry 
Mulligan.

Ministrul învățămîntului, Mircea 
Malița, s-a înapoiat joi seara din El
veția, unde a participat la lucrările 
unui colocviu internațional organizat 
de Universitatea din Geneva. Minis
trul român a întreprins, la invitația 
oficialităților elvețiene, vizite în in
stituții de învățământ superior și 
institute de cercetare.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,~ 
erau prezenți adjuncți ai ministrului 
învățămîntului și alte persoane ofi
ciale.

colaborării frătesti multilaterale
(Urmare din pag. I)

șir de măsuri 
convorbirilor, 

dineul oficial,

La uzinele „Semănătoarea"
Colectivul uzinelor de mașini agri- , 

cole „Semănătoarea" din Capitală a 
participat, joi, la o adunare festivă 
consacrată celei de-a 53-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc- 
tombriț.

La adunare au luat parte, de ase
menea, membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română în frunte 
cu V. I. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetu-' 
lui regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Asociației de prietenie so
vieto-română, care se. află în țara 
noastră cu prilejul manifestărilor 
consacrate acestui eveniment.

Despre însemnătatea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie și despre 
înrîurirea ei asupra luptei poporului 

partidului 
mai bună, 
pe tărâmul 
vorbit ing. 
uzinelor de 

în

român, sub conducerea 
comunist, pentru o viață 
despre munca desfășurată 
edificării socialismului a 
Ion Căpățînă, director al 
mașini agricole „Semănătoarea1*.

numele colectivului întreprinderii, el 
a transmis poporului sovietic un salut 
frățesc.

A vorbit apoi V. V. Voronin, direc
torul fabricii „Ernst Thălmann" din 
Moscova, care a înfățișat pe larg 
succesele dobindite de poporul sovie
tic în construcția comunismului și a 
subliniat relațiile de colaborare din
tre Uniunea Sovietică și țările socia
lista. Vorbitorul și-a exprimat satis
facția față de dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre U.R.S.S. și România, pe toate 
planurile, în spiritul respectării inte
reselor ambelor țări. Conducătorul 
delegației sovietice a împărtășit tot
odată impresiile asupra locurilor vi
zitate, salutînd, în numele oamenilor 
sovietici, succesele obținute de po
porul român îrt construcția socialis
mului.

După adunarea festivă a avut loc 
un spectacol artistic.

La uzinele „Carbochim" din
CLUJ (corespondentul „Scînteii").— 

Joi a avut loc în sala de festivități a 
uzinei „Carbochim" din Cluj o aduna
re festivă consacrată celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. La adunare au parti
cipat Gheorghe Giurgiu, secretar al 
comitetului municipal de partid, prof, 
univ. loan Gliga, membru al Consi
liului județean A.R.L.U.S., numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
uzinele „Clujana", „Unirea" și „Car
bochim*’.

Despre însemnătatea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, despre 
prietenia româno-sovietică a vorbit

(Agerpres)

ing. loan Negrea, directorul uzinei 
„Carbochim".

A luat apoi cuvintul I. K. Tomșiti. 
'consilier al Ambasadei sovietice lu 
București, care ■ a înfățișat tabloul 
succeselor obținute de oamenii mun
cii sovietici in edificarea societății co
muniste. Popoarele Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, a arătat vor
bitorul, se bucură din inimă de rea
lizările poporului frate român în con
strucția socialistă.

Participanții la adunare — munci
tori, ingineri și tehnicieni din între
prinderile cartierului industrial al mu
nicipiului. — au vizionat în încheiere 
filmul „Paginile trecutului".

La Șantierele nâvale din Oltenița

zare Intr-un Întreg 
preconizate în cadrul 
,în toastul rostit la 
președintele IOSIP BROZ TITO — 
după ce a subliniat că, in ultimii 
ani, Iugoslavia și România au obți
nut in dezvoltarea colaborării succese 
mai mari decit au fost realizate in 
decenii întregi — a arătat că trebuie 
perseverat pe această cale, respectiv 
să se dezvolte și maț mult schim
burile reciproce, cooperarea, precum 
și colaborarea pe plan internațional.

Tabloul conlucrării rodnice, reci
proc avantajoase, dintre România și 
Iugoslavia demonstrează elocvent că 
relațiile edificate pe asemenea teme
lii trainice corespund pe deplin in
tereselor celor două popoare, operei 
de construcție a socialismului, con
tribuind, totodată, la sporirea influ
enței și prestigiului sistemului so
cialist in ansamblu, la cauza gene
rală a păcii și socialismului.

Convorbirile româno-iugoslave de 
la Brdo au prilejuit o cuprinzătoare 
trecere în revistă a situației inter
naționale actuale, evidențiind o dată 
în plus identitatea sau marea apro
piere a pozițiilor și punctelor de ve
dere ale celor două guverne în pro
bleme e^nțiale cu care este con
fruntată omenirea contemporană, cum 
sînt făurirea unui climat de destin
dere, înțelegere și colaborare pe con
tinentul european ; depășirea actua
lei divizări a Europei și a lumii în 
blocuri militare ; sprijinirea luptei 
eroice a poporului vietnamez și a 
popoarelor din Indochina ; găsirea

unei soluții politice crizei din Orien
tul Apropiat pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967 ; realizarea dezarmării generale 
și totale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare ; lichidarea subdezvol
tării ; înfăptuirea universalității 
O.N.U. prin restabilirea drepturilor 
R.P. Chineze și admiterea altor țări 
care nu sînt membre. Se poate afirma 
fără teama de a greși că cei doi pre
ședinți au abordat, în spiritul con
structiv caracteristic politicii țărilor 
noastre, întregul eșichier al proble
maticii politice internaționale — și a- 
ceasta nu este deloc întimplător, de
oarece România și Iugoslavia, ca 
state socialiste, ca membre ale ma
rii comunități mondiale a națiunilor, 
se simt profund responsabile, laolaltă 
cu celelalte națiuni, mari și mici, 
pentru evoluția situației politice pe 
arena internațională, pentru soarta 
păcii și a civilizației. înseși convor
birile de la Brdo — ca și numeroase 
alte manifestări recente, atit ale 
Republicii Socialiste România, cit și 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia — evidențiază In chip 
convingător, mai ales prin ecoul 
larg pe care l-au avut în întreaga 
lume, prin comentariile de care s-au 
bucurat în presa mondială, rolul tot 
mai activ pe care state ca ale noas
tre îl pot avea în viața politică in
ternațională.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia, preocuparea 
pentru întărirea prieteniei dintre 
România și Iugoslavia reprezintă o 
expresie elocventă a politicii externe

a partidului și statului nostru, po
litică activă, plină de inițiativă, în 
centrul căreia se situează statornic 
prietenia frățească, alianța și co
laborarea cu toate țările socia
liste. De altminteri, și cu acest prilej 
a fost reafirmată hotărîrea de a dez
volta și în viitor relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală cu toate 
țările socialiste, precum și cu cele
lalte țări ale lumii, pe baza respec
tării neabătute a principiilor suve
ranității și independenței naționale, 
integrității teritoriale, egalității de
pline în drepturi, avantajului reci
proc și neamestecului sub nici un 
motiv în treburile interne. Țara noas
tră este decisă să-și aducă și mai 
departe contribuția activă la cauza 
apărării și întăririi păcii, militînd 
pentru instaurarea unui climat de 
destindere, de înțelegere și de largă 
colaborare internațională, pentru a- 
firmarea dreptului la viață liberă al 
fiecărui popor.

Situate pe făgașul larg al tradițio
nalei colaborări multilaterale din
tre România și Iugoslavia, recenta 
vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și convorbirile ce au avut loc cu 
acest prilej la Brdo cu tovarășul 
Iosip Broz Tito reprezintă un nou 
aport remarcabil la întărirea prie
teniei și unității popoarelor noastre, 
deschiderea de noi perspective in 
dezvoltarea colaborării rodnice ro- 
mâno-iugoslave spre folosul con
struirii cu succes a socialismului în 
oele două țări, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale a priete
niei și unității țărilor socialiste, al 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Numirea ambasadorului
Republicii Socialiste 

România in Republica 
Africa Centrală

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Popescu a foăt 
numit în calițate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Republica 
Africa Centrală.

★
Intre 24 octombrie și 5 noiembrie, 

președinta Uniunii Internaționale a 
Femeilor Arhitecte, Solange d’Her- 
bez de la Tour, a fost oaspetele Uniu
nii arhitecților din țara noastră. Cu 
acest prilej au fost vizitate monu
mente arhitecturale și urbanistice din 
București. Brașov, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Piatra Neamț, Suceava și 
de pe litoral. De asemenea, președinta 
U.I.F.A. a vizitat Institutul proiect 
București, Institutul de studii și 
proiectări pentru sistematizare, arhi
tectură și tipizare, precum și insti
tute de proiectare județene.

★
La invitația Ministerului Sănătății, 

joi după-amiază a sosit in Capitală 
dr. Roger O. Egeberg, secretar al 
Departamentului sănătății, învăță- 
mintului și prevederii sociale al 
S.U.A., care , va face o scurtă vizită 
in țara noastră.

(Agerpres)

Joi după-amiază, la clubul Șantie
relor navale din Oltenița a avut loc 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 53-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, la care 
au luat parte numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni, funcționari și 
alți oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile orașului.

Cu acest prilej, Petre Pavel, secre
tarul Comitetului de partid de la Șan
tierele navale Oltenița, a subliniat 
însemnătatea Marii Revoluții din 
Octombrie. Vorbitorul a adresat un 
salut frățesc poporului sovietic cu 
ocazia măreței aniversări.

în cuvintul său, N. A. Iakovlev.

consilier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, a vorbit despre 
sprijinul acordat de poporul român 
revoluționarilor ruși Și a trecut în 
revistă succesele obținute de poporul 
sovietic sub conducerea P.C.U.S. în 
construcția comunismului. Vorbitorul- 
a exprinftit satisfacția oamenilor so
vietici față de realizările obținute de 
poporul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român în construc
ția socialismului, pentru întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Uniunea 
Sovietică în interesul ambelor po
poare.

ALTE MANIFESTĂRI
sediul Asociației oamenilor de 

din instituțiile teatrale și mu- 
joi dimineața a avut loc o* 
; a colectivului Teatrului „So

diu Moscova, aflat în

La 
artă 
zicale, j 
intilnire „ 
vremennik* 
turneu în țara noastră, Cu membri ai 
conducerii A.T.M., cu regizori de tea
tru și actori, cu ziariști din Capitală.

Oaspeții au fost salutați de artistul 
poporului Costache Antoniu. președin
te. și Dina Cocea, vicepreședinte al 
A.T.M. A răspuns directorul Teatru-

z

(Agerpres)

lui „Sovremenmk". Oleg Pavlovici 
Tabakov, artist emerit al R.S.F.S.R.. 
laureat al Premiului de stat al 
U.R.S.S.

în continuare, răspunzind numeroa
selor întrebări, membrii colectivului, 
teatral sovietic au împărtășit din ex
periența lor, au dat lămuriri asupra 
repertoriului și a activității teatrului 
„Sovremennik" în Uniunea Sovietică 
și peste hotare.

(Agerpre')

Cu prilejul aniversării a 
90 de ani de la nașterea 

lui Mihail Sadoveanu
în cadrul manifestărilor prilejuite 

d<5 aniversarea a 90 de ani de la naș
terea lui Mihail Sadoveanu, joi di
mineața la Pașcani a avut loc depu
neri de coroane la bustul scriitorului 
din parcul orașului, la mormîntul pă
rinților lui Sadoveanu, precum și Ia 
mormîntul învățătorului marelui scri
itor, Mihai Busuioc, rămas în amintire 
sub numele de Domnu’ Trandafir. în 
aceeași dimineață, la casa de cultură 
din Pașcani s-a desfășurat o sesiune 
de comunicări științifice la care au 
participat prof. univ. dr. docent Con
stantin Ciopraga, prof. univ. dr. do
cent Gavril Istrate, prof. univ. dr. I. 
D. Lăudat, prof. Ion Nichita și prof. 
Neculai Buruiană. George Lesnea. 
Veronica. Porumbacu și învățătoarea 
Elena Catrinaru au evocat figura ma
relui povestitor.

Cei prezenți au participat apoi la 
un pelerinaj la Verșeni, în 6atul pă
rinților scriitorului, au făcut un popas 
la Hanul Ancuței și au vizitat Casa 
memorială ,,Mihail Sadoveanu" din 
Tg. Neamț.

Seara ă fost vizionat filmul „Nea
mul Șoimăreștilor".

(Agerpres)
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CAMPIONII NAȚIONALI LA BOX PE 1970
A TREIA CENTURA TRICOLORA 

PENTRU MIHAI AUREL 1 La semi- 
muscă a fost un meci al campioni
lor categoriei din ultimii trei ani, 
Petre Ganea (Progresul Brăila, an
trenor G. Baltă) o dată, în 1968, și 
Aurel Mihai (Farul, antrenor' N. 
Buză), în 1967 și 1969. Minusculii lup
tători au lăsat să treacă un minut 
de studiu, după care s-au angajat 
în lupta de aproape, convenabilă am
bilor. La capătul rundului prim, Mi
hai, datorită cîtorva croșee de stingă, 
obținuse avantaj. Angajamentul corp 
la corp a continuat și în repriza se
cundă, în aceeași notă de ușor avan
taj pentru constănțean. Cu toate e- 
forturile disperate depuse în ultime
le trei minute, Ganea n-a putut re
cupera dezavantajul din preceden
tele runduri. învingător Ia puncte 
(5—0), Mihai Aurel, campion națio
nal — 1970.

EXPERIENȚA ȘI-A SPUS CUVIN
TUL. Egali in virstă (24 de ani), dar 
nu și în experiență, Constantin Gru- 
escu (Steaua, antrenor I. Chiriac), 
fost campion al categoriei muscă 
în 1967, și Vasile Rădulescu (Metalul 
Plopeni, antrenor I. Mihăilescu) au 
fost cam pasivi în ring pină la mij
locul reprizei secunde. Apoi au 
schimbat lovituri grele, în special 
croșee și directe ; Gruescu și-a pu.s 
uneori In funcțiune upercutul, pune
ți nd în mod oportun. Spre sfirșitul 
meciului, Gruescu s-a detașat net. 
Învingător Ia puncte (5—0), Constan
tin Gruescu, campion național — 
1970.

DUMITRESCU E TOTUȘI FORMI
DABIL ! Prea puțină lume se aștep
ta ca reeditarea finalei de anul 
trecut la categoria cocoș dintre Au
rel Dumitrescu (Steaua, antrenor I. 
Chiriac) și Gabriel Pometcu (Voința, 
antrenor T. Niculescu) să nu Însem
ne o revanșă victorioasă pentru a- 

- ceasta din urmă. Totuși, Dumitrescu, 
deși nu părea pregătit, ba chiar în 
formă proastă, a făcut aseară dova
da calităților sale ieșite din comun, 
boxînd 
puncte, 
metcu.
spunea 
ciurile ________  __ _____  _
drept prilej de... pregătire ! Așa o fi! 
Un public care abia în urmă cu d- 
teva zile îl fluierase l-a salutat ieri 
cu entuziasm pe Aurel Dumitrescu 

— campion național — 1970.
NEDELCEA, IN SFlRȘIT, CAM

PION ! O foarte frumoasă luptă ne-a 
fost oferită și la categoria pană de 
Pavel Nedelcea (C.’S.M. Reșița, an. 
trenor A. Gherghina), mereu preten
dent nenorocos la cite un titlu na
țional, și Nicolae Gîju (Steaua, an
trenor I. Chiriac). Cit l-au ajutat pi
cioarele, Giju a putut evita angaja
mentele dure, dar, de Ia mijlocul 
reprizei secunde, Nedelcea i-a pla
sat numeroase directe și croșee. O- 
bosit, Gîju a fost silit să accepte 
schimburi dure, cane l-au condus si
gur la pierderea meciului. învingă
tor la puncte (3—2) Pavel Nedelcea, 
campion național — 1970.

formidabil și invingîndu-1 la 
fără drept de apel, pe Po- 
Cineva dintre tehnicieni 

că Dumitrescu a folosit me- 
precedente din turneul final

INCA UN CONSTĂNȚEAN PE 
PODIUM I După cum era de aștep
tat, Aurel Iliescu (Farul, antrenor 
N. Buză) l-a întrecut pe Ovidiu Go- 
rea (Voința Reghin, antrenor I. As- 
talos). Totuși, acesta din urmă a 
boxat foarte bine și 1-a servit o re
plică lăudabilă cunoscutului puncher 
constănțean. învingător la puncte 
(4—1) Aurel Iliescu, campion națio
nal — 1970.

SPLENDIDA FINALA CATEGO
RIEI UȘOARE. Iarăși, colegi de sală 
(de la Dinamo, , antrenor C. Dumi
trescu) și în finala acestei cele mai 
tari dintre categorii : Calistrat Cuțov 
și Paul Dobrescu. La colțurile boxe
rilor funcționează antrenori neutri, 
Constantin Dumitrescu preferind să 
se așeze printre gazetari, in dorința 
de a rămîne și el „neutru" față de 
proprii elevi. Sala întreagă a fost 
impresionată de corectitudinea spor
tivă a celor doi finaliști ca și de 
lupta splendidă dintre ei. După cum 
se aștepta toată lumea, Dobrescu s-a 
arătat a fi un adversar demn de Cu
țov, punîndu-1 pe acesta deseori în 
dificultate. în sfirșit, Cuțov întilnea 
un rival cu o vitalitate egală cu a 
sa ! Pină la urmă, Cuțov, cu un plus 
de experiență și lovind mai clar, a 
învins la puncte (5—0) pe cel mai 
merituos dintre adversarii săi de 
pină astăzi. Calistrat Cuțov, campion 
național — 1970.

ÎNVINGĂTOR DUPĂ UN SIN
GUR RUND. In finala categoriei 
semimijlocie Victor Silberman

(Steaua) și-a reconfirmat titlul după 
numai trei minute de luptă. Un cro
șeu de dreapta la bărbie a fost su
ficient pentru ca Gh. Ene (Dinamo 
București) să ajungă K. D., iar an
trenorul lui să-l abandoneze. Victor 
Silberman, campion național — 1970.

LOVITURI MAI GRELE CA LA 
CATEGORIA... GREA 1 Mai precaut 
deciț anul trecut în finală, cînd i s-a 
furat decizia, de astă dată Ion Covaci 
(Dinamo) s-a repezit asupra lui Gh. 
Călin cu o ploaie de lovituri care 
l-au silit pe arbitru să-l numere de 
două ori pe ieșean. Dar, în repriza 
următoare, Călin și-a revenit și am 
asistat la schimburi de pumni în 
stare să doboare și un taur. Cei doi 
însă și-au văzut liniștiți de lupta lor 
și în rundul al treilea, la fel de aspru 
ca precedentele. Mai ales, datorită a- 
vantajului net din prima repriza, 
Ion Covaci a învins la puncte (5—0), 
redevenind campion național după o 
întrerupere de un an.

REZULTATELE ȘI CAMPIONII 
LA ULTIMELE TREI CATEGORII. 
La mijlocie : boxînd ca niciodată 
pină astăzi. Horst Stumph (Metalul 
București, antrenor- I. Stoianovici) 
l-a învins detașat la puncte (5—0) 
pe Alee Năstac (Steaua) ! în cadrul 
categoriei semigrea campion națio
nal — 1970, a devenit Petre Cîm- 
peanu (Metalul București, antrenor 
I. Stoianovici), învingător prin K.O. 
în rundul întii asupra lui M. Con- 
stantinescu (Dinamo). La categoria 
grea, Ion Alexe (Dinamo) l-a învins 
prin abandon în rundul al doilea, pe 
Alex. Prohor (C.S.M. Sibiu) deve
nind pentru a patra oară consecutiv 
campion național.

Valeriu MIRONESCU

Succese remarcabile
ale științei sovietice

Moment de bilanț al în
făptuirilor popoarelor so
vietice in opera de con
strucție a comunismului, a- 
niversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 
este întîmpinată de cei 
peste 800 000 de savanți și 
specialiști sovietici cu re
marcabile succese.

în calendarul marilor e- 
venimente științifice din 
ultima vreme se înscriu, 
firește, la loc de frunte, 
realizările, excepționale ob
ținute în cucerirea Cosmo
sului. Recenta performan
ță a tehnicii cosmice so
vietice — zborul stației au
tomate „Luna-16“, coborâ
rea ei pe suprafața Lunii., 
recoltarea de sol lunar și 
reîntoarcerea pe Pămînt a 
aparatului cu eșantioanele 
recoltate — a constituit o 
strălucită demonstrație a 
posibilităților extrem de 
largi pe care le au auto
matele în cercetarea spa
țiului cosmic. Cu ajutorul 

. aparatului cosmic automat 
„Sonda-7“ au’ fost făcute 
și aduse noi fotografii ale 
Lunii și Pămîntului execu
tate în Cosmos. Zilele tre
cute s-a reîntors pe Pă
mînt și stația automată 
„Sonda-8“, după un zbor 
de 7 zile prin spațiul cos
mic și după ce a înconju
rat Luna, îndeplinind cu 
succes un important pro
gram de. cercetări științi
fice.

Stațiile automate lansate 
în Uniunea Sovietică au 
deschis un nou capitol în 
cosmonautică și astronomie, 
punînd bazele studierii di
recte a corpurilor cerești. 
După cum se știe, stațiile 
automate sovietice au luat 
startul nu numai în direc
ția Lunii, ci și spre Venus 
și Marte, comunicînd Ter- 
rei importante date știin
țifice asupra condițiilor fi
zice existente pe aceste 
planete.

Programul sovietic de 
cercetare a Cosmosului se 
caracterizează printr-o a- 
bordare sistematică, plani
ficată a problemelor trfh- 
nico-științifice, îmbogățind 
știința și tehnica mondială 
cu concluzii, de cea mai 
mare însemnătate pentru 
progresul continuu în a- 
cest domeniu.

. Rezultate deosebit de 
importante au fost obținute 
în domeniul fizicii particu
lelor elemehtare. Printre 
acestea, un interes aparte 
prezintă pașii făcuți pe ur
mele identificării antima
teriei. Fizica actuală a des
coperit o simetrie deosebită

în natură, care constă în 
aceea că fiecare particulă 
de substanță are o „du
blură", așa-numita anti
particulă, avînd aceeași 
masă, dar a cărei încărcă
tură electrică este de semn 
contrar. în acest sens, ato
milor fiecărui element chi
mic din sistemul periodic 
al lui Mendeleev le cores
pund atomi de antielemen- 
te, compuși din antinudee 
și pozitroni.

în U.R.S.S., posibilitatea 
studierii antimateriei s-a 
extins considerabil o dată 
cu punerea. în funcțiune a 
unor acceleratori puternici. 
Observarea antiprotonilor 
a devenit posibilă cînd s-au 
construit acceleratori cu o 
energie de 6—10 miliarde 
electronvolți. Cu ajutorul 
acceleratorului sovietic, a-

laboratoarelor zburătoare 
ionosferice „Iantari", a- 
vînd motoare electro-reac
tive ionice, cu plasmă, a 
fost obținută o viteză re
cord de scurgere a jetului 
reactiv de i gaze — de 140 
kilometri pe secundă — a- 
dică de 30—40 de ori mai 
mare decît pot dezvolta 
cele mai perfecționate mo
toare actuale cu reacție 
funcționind cu oombustibil 
chimic.

Plasma și-a găsit de 
curând o aplicare și în do
meniul metalurgiei. La In
stitutul de sudură electri
că al Academiei de Științe 
a Ucrainei a fost creat un 
aparat numit "plasmatron, 
în interiorul său un arc 
electric încălzește gazul 
pină la o temperatură de 
două ori mai înaltă decit

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU PODINA

vind o energie de circa 30 
de miliarde 
volți, a fost 
descoperit 
Antinucleul 
următor după hidrogen, din 
tabelul lui Mendeleev — 
heliul — a putut fi obser
vat de curînd, după intra
rea in funcțiune a accele
ratorului de protoni de la 
Serpuhovo, cu o energie de 
70 miliarde -eleotronvolți.

Fizica sovietică se apro
pie de înfăptuirea reacției 
termonucleare dirijate. Un 
pas important către acest 
țel major îl constituie ob
ținerea, în cadrul Institu
tului de energetică atomi
că, în interiorul instalației 
„Tokamak-3“, a unei plas
me cu o temperatură de a- 
proape zece milioane kel
vin. Cercetările în acest 
domeniu deschid și alte 
perspective ce par încă de 
domeniul fantasticului. Ast- ‘ 
fel, de pildă, recent, la 
congresul Federației Inter
nationale de astrofizica, a 
stîrnit un mare interes co
municarea delegației so
vietice referitoare la cer
cetările unui grup de oa
meni de știință consacrate 
creării unui nou tip de 
motor cu reacție. Cercetă
rile efectuate au demonstrat 
că atmosfera poate deveni 
combustibil gratuit pentru 
motoarele cu reacție ale a- 
paratelor orbitale super- 
rapide. în cursul experien
țelor efectuate cu ajutorul

de electron-
posibil să fie 
antidcuteriul. 

elementului

cea de pe suprafața soare
lui, transformîndu-1 în 
plasmă. Cu o asemenea 
sursă de căldură poate fi 
topit orice metal, pot fi 
obținute metale cu proprie
tăți noi, deosebit de pre
țioase pentru exigențele ri
dicate ale tehnicii moder
ne, pot fi dirijate nu numai 
procesele de topire, ci și 
cele de cristalizare a me
talelor.

Fără îndoială, o preocu
pare de prim ordin rămîne 
aplicarea în practică a re
zultatelor cercetărilor fun
damentale, legarea științei 
de necesitățile imediate și 
cele de perspectivă ale 
economiei. Aproape că nu 
există domeniu de activi
tate omenească în care e- 
nergia nucleului atomic 
să nu iși găsească aplicare 
— de la centralele atomo- 
electrlce și spărgătoarele 
de gheață atomice, la folo
sirea izotopilor radioactivi 
în agricultură și medicină. 
Afirmația este valabilă și 
pentru alte sectoare ale 
cercetării științifice.

Rezultate dintre cele mai 
remarcabile a dat așa-nu- 
mitul proces de „compu
terizare" a economiei. Ma
șinile electronice de calcul 
au dobîndit o însemnătate 
de prim ordin în conduce
rea unităților industriale, 
agricole, de construcții și 
transport, în crearea unor 
sisteme de planificare op
timă a producției. Aseme-

nea sisteme de Conducere 
automate 'au intrat in 
funcțiune la Uzina de loco
motive electrice de la No- 
vocerkask, la „Azovkabel" 
din Ucraina și la „Urale- 
lektrotiajmaș" din Sverd
lovsk. Pină la sfirșitul a- 
nului vor mai fi introduse 
și la uzinele „Elektrosila" 
și „Elektroaparataj*t din 
Leningrad.

în ce privește chimiștii, 
au creat noi compuși chi
mici, au descoperit noi ca
talizatori eficienți, avînd 
perspective largi de apli
care in industria cauciucu
lui, în cea a materialelor 
rezistente la temperaturi 
înalte, în prelucrarea pe
trolului etc. La rîndul lor, 
geologii au venit cu reve
lații deosebit de interesan
te : printre acestpa se nu
mără descoperirea unei 
proprietăți necunoscute mai 
înainte a gazelor naturale 
— aceea de a trece în stare 
solidă. în condiții de mari 
presiuni — și la tempera
turi relativ joase, l'ormînd 
zăcăminte de gaze solidi
ficate. Este de la sine în
țeles ce avantaje prezintă 
pentru economie această 
descoperire.

La loc de frunte în pal
maresul cercetării științi
fice actuale din Uniunea 
Sovietică se situează reali
zările din domeniul micro- 
biodOgiei. Calculele și da
tele experimentale obținute 
de specialiștii din acest do
meniu arată că microorga
nismele pot deveni impor
tante producătoare de al- 
bumine. Avînd o uriașă ca
pacitate de inmulțire, multe 
dintre ele își dublează bio- 
masa la fiecare 10—12 mi
nute. Un singur aparat-fer- 
mentator cu o capacitate 
de 600 metri cubi pentru 
cultura artificială a micro
organismelor poate da tot 
atîtea albumine cîte dă, în 
același interval de timp o 
cireadă de 100 000 de vite. 
Ca rezultat al unor cerce
tări detaliate, în Uniunea 
Sovietică au fost elaborate 
bazele științifice ale sinte
zei microbiologice a albu- 
minelor și s-a organizat, 
pentru prima oară în lume, 
o producție industrială de 
albumine.

Obținînd noi și noi prof 
grese pe calea descifrării 
tainelor naturii, legind tot 
mai mult cercetarea știin
țifică de necesitățile econo
miei, savanții și cercetăto
rii sovietici își aduc o con
tribuție prețioasă în vasta 
operă de construcție desfă
șurată a comunismului.
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BUDAPESTA Festivitățile consacrate 
celei de-a 25-a aniversări a F. M. T. D.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Luiqd cuvîntul în cadrul dezba
terilor din Comitetul politic al Adu
nării Generale consacrate probleme
lor dezarmării, Ălva Myrdal, repre
zentanta Suediei, a cerut încetarea 
imediată a cursei înarmării nucleare, 
subliniind că această necesitate este 
mai urgentă ca oricînd.

Reluarea convorbirilor SALT de 
la Helsinki, a spus Alva Myrdal, a 
reînviat speranța că se va putea a- 
junge la un acord asupra unui „îngheț 
permanent" în ce privește cantita
tea și calitatea sistemelor de arme 
nucleare strategice.

Myrdal a declarat că un moratoriu 
asupra dezvoltării arsenalelor nu
cleare ar da „un nou imbold" Co
mitetului pentru dezarmare de la 
Geneva. Ea a sugerat un program de 
prioritate in patru puncte pentru ne
gociatorii de la Geneva în 1971 : e- 
liminarea armelor chimice și biolo
gice ; completarea tratatului de ne- 
proliferare nucleară cu prevederi 
referitoare la folosirea exploziilor

Condamnarea politicii
NEW YORK 5 (Agerpres). — Co

mitetul pentru probleme sociale, u- 
manitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U., ale cărui dezba
teri se desfășoară sub președinția re
prezentantei române, Maria Groza, 
a adoptat miercuri o rezoluție care 
condamnă politica de discriminări 
rasiale și regimurile rasiste. Rezo
luția, pentru care au votat 75 de de
legați, 12 6-au opus, iar 22 s-au ab
ținut, recomandă Adunării Generale

nucleare în scopuri pașnice ; o In
terzicere cuprinzătoare a experien
țelor armelor nucleare ; demilitari
zarea fundurilor mărilor și oceane
lor.

HELSINKI 5 (Agerpres). — Fin
landa este dispusă să primească în 
mod permanent la Helsinki pe re
prezentanții Uniunii Sovietice și 
S.U.A., dacă cele două țări doresc să 
stabilească contacte bilaterale per
manente la nivel de experți pentru 
verificarea unor eventuale măsuri de 
dezarmare, a declarat, la 5 noiem
brie, în Parlamentul finlandez, 
Vaino Leskinen, ministrul finlandez 
al afacerilor externe.

Refer indu-se la Întrevederile 
S.A.L.T. care se desfășoară în pre
zent la Helsinki, Leskinen a decla
rat că cele două părți „caută în 
mod sincer să ajungă la un acord și 
au obținut, probabil, unele rezultate 
în definirea unor probleme".

de discriminare rasială
„să declare că politica rasială și 

, practicile bazate pe discriminarea 
rasială contravin principiilor și sco
purilor Cartei, iar statele care promo
vează oficial o astfel de politică să 
nu-și mai ocupe locul la O.N.U.". Re
zoluția cheamă pentru acordarea de 
sprijin moral și material „tuturor po
poarelor aflate sub dominație colo
nială sau străină, care luptă. pentru 
dobindirea dreptului lor la autode
terminare".

0 DECLARAȚIE A M. A. E. AL R. P. D. COREENE
PHENIAN 5 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene, relatează agenția A.C.T.C., 
a dat publicității o declarație în le
gătură cu trecerea. în mod forțat, 
prin Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a unui „proiect de 
rezoluție" privind așa-numita „invi
tare condiționată" a R.P.D. Coreene 
la discutarea problemei coreene.

Caracterizînd această acțiune drept 
o încălcare a suveranității poporului 
coreean și a principiilor Cartei 
O.N.U., declarația arată că guvernul 
R.P.D. Coreene condamnă și respin
ge respectivul „proiect de rezoluție" 
și subliniază că reprezentantul R.P.D. 
Coreene trebuie să participe la orice 
dezbatere în cadrul O.N.U. în pro
blema coreeană.

Declarația relevă, totodată, că, la 
recenta sesiune a Comitetului Poli
tic, reprezentanții țărilor socialiste și 
ai numeroase țări din Asia și Africa 
s-au pronunțat împotriva amintitu
lui „proiect de rezoluție" și au insis
tat energic pentru invitarea necondi
ționată a reprezentantului R.P.D. Co
reene la dezbaterile în problema co
reeană.

Declarația subliniază că orice „re
zoluție" care va fi trecută în mod 
forțat prin organismele O.N.U., „fără 
participarea și consimțâmîntul repre
zentantului autentic al poporului co
reean și în detrimentul intereselor

poporului coreean, nu va sluji Ia 
nimic și va fi nulă și neavenită". 
Dacă O.N.U. dorește să acționeze 
conform principiilor și țelurilor Car
tei sale, ea trebuie să la măsuri 
adecvate în vederea retragerii trupe
lor americane din Coreea de sud, 
care se află acolo sub denumirea de 
„forțe ale Națiunilor Unite", și să 
dizolve „Comisia O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Coreei", arată in 
încheiere declarația;

VARȘOVIA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Ioslf Dumitrașcu, trans
mite : Pe agenda celei de-a treia zile 
a convorbirilor polono—vest-germane 
pentru reglementarea raporturilor 
politice dintre cele două țări au figu
rat o întrevedere între miniștrii de 
externe, conducători ai celor două 
delegații, și o ședință a pomisiei 
mixte de experți. In cadrul unei 
conferințe de presă, B. Poleszczuk, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
poloneze, a remarcat atmosfera de 
lucru în care se desfășoară discuțiile 
în probleme legate de bazele nor
malizării relațiilor dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei, precum și faptul 
că ambele părți și-au exprimat în 
mod deschis punctele de vedere. La 
rîndul său. von Wechmar, purtătorul 
de cuvînt al delegației vest-germane, 
a precizat că ședința de joi a exper- 
ților a avut darul să aprofundeze și 
să elucideze declarațiile făcute de 
șefii celor două delegații în prima zi 
a convorbirilor.

în legătură cu posibilitatea stabili
rii de relații diplomatice între Var
șovia și Bonn și, legat de aceasta, a 
vizitării Varșoviei de către cancela
rul Brandt, von Wechmar a arătat 
că, deși respectiva chestiune nu a 
jucat pînă în prezent un rol impor
tant în discuții, ambele părți au atras 
atenția că tratatul va constitui punc
tul de plecare în vederea normalizării 
relațiilor reciproce și, implicit, și 
a relațiilor diplomatice. El a precizat 
că, după semnarea tratatului, R. F. 
a Germaniei este gata să stabilească 
relații diplomatice cu R. P. Polonă, 
exprimînd totodată părerea că pe 
baza convorbirilor de la Varșovia tu
rnează să înceapă un adevărat pro
ces de normalizare. La rîndul său, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
poloneze a arătat că R. P. Polonă 
privește într-o perspectivă corespun
zătoare posibilitatea de a stabili re
lații diplomatice în cadrul procesu
lui de normalizare ce urmează să fie 
deschis prin tratat.

Convorbirile dintre Scheel și Je- 
drychowski vor fi reluate miercurea 
viitoare. Intre timp, vor continua 
discuțiile la nivel de adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe.

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — Noul președinte a! Repu
blicii Chile. Salvador Allende, a ți
nut miercuri prima sa conferință de 
presă de la instalare.

Răspunzind unei întrebări, Allende 
a subliniat că nu trebuie să se aștep
te la miracole pe parcursul celor 
șase ani pentru care a primit înves
titura și că „reajustările necesare 
vor fi făcute în mod gradat". Po
poarele din America Latină, a spus 
Allende, nu trebuie să fie spectatori 
in lupta lor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață, ci, dimpotrivă, 
„principalii actori" în această luptă. 
Ele trebuie să pună capăt subdezvol
tării și dependenței economice in ca
re au fost menținute. In aceeași or
dine de idei, președintele chilian s-a 
declarat pentru unirea eforturilor la- 
tino-americanilor în apărarea inte
reselor lor în raporturile cu S.U.A. 
Nici un guvern latino-american, a 
subliniat Allende, nu trebuie să fie 
izolat de familia națiunilor continen
tului nostru.

în ceea ce privește politica exter
nă a guvernului său, Allende a re
afirmat intenția ca Chile să stabi
lească relații diplomatice și econo
mice cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social-politic. El a men
ționat că stabilirea de relații diplo
matice cu R.P. Chineză, Cuba, R.D. 
Vietnam, R.P.D. Coreeană, R.D. Ger

mană și alte țări este în concordanță 
cu interesele poporului chilian.

★

Intr-un interviu acordat corespon
dentului ziarului „Izvestia", Salvador 
Allende a subliniat că, in prezent, în 
fața țării „se deschide o etapă de 
largi și profunde transformări so
ciale ; acestea au devenit posibile 
datot-ită maturității și forței organi
zațiilor politice naționale, orientării 
acestora spre dezvoltarea economică 
a țării, spre întărirea suveranității ei 
politice și crearea condițiilor pentru 
începerea construirii socialismului in 
Chile. Victoria unității populare re
prezintă începutul unei noi etape în 
istoria statului Chile".

Salvador Allende a relevat că pro
gramul Unității populare și al guver
nului chilian își propune să asigure 
o dezvoltare mult mai largă a demo
crației, să elibereze țara de imperia
lism, să adincească reforma agrară, 
să naționalizeze posesiunile mono
polurilor și să pună in slujba națiu
nii chiliene toate posibilitățile țării.

Apreciind situația actuală din A- 
merica Latină, președintele Allende 
a menționat că, într-o formă sau al
ta. în diferite țări latino-americane 
luptă și se întăresc forțele populare, 
care au obiective similare cu cele 
care însuflețesc astăzi poporul chi
lian.

BUDAPESTA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Joi. la Budapesta, s-au desfășurat 
festivitățile consacrate celei de-a 
25-a aniversări a întemeierii Federa
ției Mondiale a Tineretului Democrat. 
La festivități au luat parte repre
zentanți ai tineretului din peste 100 
de țări ale lumii. Din Republica So
cialistă România au fost prezenți 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele K 
tineretului, și membrii delegației 
U.T.C. care a participat la cea. de-a 
8-a adunare a F.M.T.D.

în cursul dimineții a avut loc so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori la monumentul din Piața Eroi
lor. Tot dimineața, o piață situată 
într-o zonă pitorească din capitala 
ungară, a primit numele de „Piața

tineretului lumii". Cu acest prilej a 
fost dezvelită o piatră comemorativă, 
iar reprezentanții organizațiilor de ti
neret au sădit trandafiri în parcul 
amenajat în piață.

După-amiază, în Sala sporturilor 
din capitala ungară a avut loc un mi
ting dedicat jubileului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. 
Din prezidiul mitingului a făcut par
te și tovarășul Ion Iliescu. La miting 
au luat cuvîntul Horvat Istvan, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist din Ungaria, Jacques 
Denis, care a desfășurat o "bogată 
activitate în mișcarea internațională 
de tineret, Angelo Oliva, președintele 
F.M.T.D., și reprezentanți hi tinere
tului de pe diferite continente. Cu 
deosebită căldură a fost salutat re
prezentantul tineretului vietnamez.

Schroder in favoarea lărgirii cooperării 
economice intereuropene

FRANKFURT. — Gerhard Schra
der, președintele Comisiei pentru 
problemele externe a Bundestagului, 
care s-a înapoiat dintr-o vizită neofi
cială, de informare, în Ungaria, a 
declarat pe aeroportul din Frankfurt 
că prezintă mare importanță proble
mele cooperării dintre firmele Euro

pei occidentale și răsăritene. El a 
citat drept exemplu uzina de mașini 
de la Gydr, in care s-a stabilit o coo
perare ungaro—germano—franceză 
pentru fabricarea de motoare Diesel.

Fruntașul partidului U.C.D. și-a ex
primat părerea că asemenea coope
rări trebuie lărgite.

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ DE LA PARIS 
IN PROBLEMA VIETNAMEZĂ

ORIENTUL APROPIAT

Acordul de încetare a focului 
rămîne în vigoare

NEW YORK 5 (Agerpres). — Re
publica Arabă Unită va respecta 
actualul acord de încetare a focului 
in regiunea Canalului de Suez pe o 
perioadă de încă trei luni, după ex
pirarea sa la 5 noiembrie, a declarat

ANGLIA

Primele consecințe 
ale programului 

economic guvernamental
Dezbaterile de miercuri și joi din 

Camera Comunelor pe marginea 
programului economic al guvernu
lui, prezentat săptămâna trecută sub 
denumirea de „minibuget" și con
cretizat in cele două „Cărți albe" — 
una asupra reducerii cheltuielilor și 
subvențiilor publice, iar cealaltă asu
pra problemelor apărării — au re
adus la ordinea zilei disputa dintre 
guvern și opoziție pe o temă majoră 
a actualității britanice. Această con
troversă, ce a atins temperaturi des
tul de inalte, polarizează atenția o- 
piniei publice, care, prin intermediul 
presei, radioului și televiziunii, își 
exprima poziția, în cea mai mare 
parte negativă, cu privire la mini
buget.

Sintetizind avalanșa de declarații 
și luări de poziție in legătură cu 
programul guvernamental, presa a- 
rată că reducerea, in următorii ani, 
a cheltuielilor și subvențiilor publi
ce va afecta o serie de domenii im
portante, ca învățămintul, sănătatea 
publică, asigurările sociale, creind 
dificultăți în desfășurarea viitoare a 
programului de construcții de locu
ințe și de rețele rutiere și avind o 
influență negativă asupra agricul
turii și chiar a industriei. Repercu
siuni similare se prevede a avea și 
Cartea albă asupra problemelor a- 
părării, din care se desprinde hotă
rârea privind menținerea unei pre
zențe militare la „est de Suez", in
tenția de a încheia, în acest scop, 
un așa-zis „pact de apărare" cu 
Australia, Noua Zeelandă, Singapo
re și Malayezia, precum și sporirea 
contribuției militare la N.A.T.O. 
Dacă prima Carte albă prevede re
ducerea cheltuielilor bugetare în 
scopuri civile, cea de-a doua indică, 
in mod clar, o creștere a cheltuie
lilor cu caracter militar.

Prezentîndu-și programul, conser
vatorii au argumentat că măsurile 
preconizate ar contribui la „relan
sarea economiei" și la întărirea po
ziției politice și militare a Marii 
Britanii. Pe de altă parte, opoziția 
laburistă a subliniat faptul că mi-

nibugetul guvernamental va arun
ca întreaga povară a acestei opera
ții asupra păturilor sărace ale popu
lației și va duce la o creștere sim
țitoare a prețurilor.

Controversa de pe băncile parla
mentare este prezentată și in pagi
nile presei. In timp ce ziarele con
servatoare reliefează „oportunitatea 
și eficiența" („TIMES") măsurilor 
guvernamentale, celelalte evocă ca
racterul lor „retrograd și reacțio
nar" (DAILY MIRROR"). Săptămâ
nalul „TRIBUNE" numește ziua în 
care aceste măsuri au fost prezen
tate în parlament drept „o zi nea
gră pentru oei săraci".

Ultimele zile par să confirme ar
gumentele opoziției, deoarece s-a a- 
nunțat o avalanșă de creșteri de 
prețuri : la cărbune (ceea ce duce, 
implicit, la o creștere a prețului e- 
nergiei electrice, oțelului și a încăl
zitului), chirii, petrol și derivatele 
sale, la numeroase produse alimen
tare etc. In același timp, este in con- 
tinuă creștere numărul muncitorilor 
aflați în grevă ca urmare a nesatis- 
facerii revendicărilor lor privind 
mărirea salariilor pentru a ține pa
sul cu ridicarea costului vieții. Se 
apreciază că, în prezent, numărul 
greviștilor — mineri, muncitori de 
la serviciile comunale și de la alte 
întreprinderi — este de peste 
150 000.

Se așteaptă o confruntare de pro
porții și mai mari între guvern ș» 
muncitori in momentul discutării 
proiectului privind „reforma rela
țiilor în industrie", îndreptat, după 
cum se știe, împotriva drepturilor 
fundamentale ale sindicatelor. In 
tabăra sindicală se pregătesc măsu
rile pentru contracararea acestut 
proiect. Nu de mult s-a propus ca 
în ziua publicării proiectului guver
namental să aibă loc o grevă gene
rală de protest. Acestei propuneri i 
se alătură un număr tot mai mare 
de uniuni sindicale.

N. PLOPEANU
Londra, 5

miercuri seara în fața Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite ministrul 
egiptean al afacerilor externe, Mah
mud Riad. El a subliniat că rezolu
ția in problema situației din Orien
tul Apropiat și a modalităților de re
zolvare a crizei din această regiune 
a lumii, adoptată de Adunarea Ge
nerală, constituie o „inițiativă in fa
voarea păcii". Reprezentantul R.A.U. 
la O.N.U., a precizat Mahmud Riad, 
a primit instrucțiuni de a participa la 
convorbiri cu Gunnar Jarring.

*
AMMAN 5 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat dat publicității miercuri la 
Amman de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Iordaniei se arată că gu
vernul a respectat în permanență 
acordurile de încetare a focului din 
iunie 1967. Poziția sa rămîne ne
schimbată și nu se pune problema 
reînnoirii acestor acorduri, mențio
nează comunicatul. Guvernul iorda
nian va continua să respecte înceta
rea focului atit timp cit partea is- 
raeliană va face același lucru. Co
municatul adaugă că guvernul ior- 
danfcm nu se va opune activității 
fedainilor îndreptate împotriva au
torităților israeliene atit timp cit 
IsraelQl nu-și va retrage trupele de 
pe teritoriile palestinene ocupate.

*
LONDRA 5 (Agerpres). — „Israe

lul nu va relua ostilitățile atit timp 
cit R.A.U. va respecta încetarea fo
cului de-a lungul Canalului de Suez", 
a declarat joi. cu prilejul unei con
ferințe de presă, primul ministru al 
Israelului, Golda Meir. Premierul 
israelian a precizat că țara sa nu a 
făcut o nouă declarație asupra aces
tei probleme. întrucît „rezoluția 
Consiliului de Securitate din 7 iunie 
1967, cu privire la încetarea focului, 
este încă valabilă".

REUNIUNEA TRIPARTITA 
IA NIVEL ÎNALT

CAIRO 5 (Agerpres). — în capitala 
Republicii Arabe Unite a avut loc 
prima ședință de lucru a reuniunii 
tripartite la nivel înalt, la care au 
participat președinții Anwar Sadat 
(R.A.U.),. Moamer El Gedafi (Libia) 
și Gaafar El Numeiry (Sudan). Par- 
ticipanții au abordat probleme legate 
de extinderea colaborării multilate
rale între cele trei țări, situația din 
lumea arabă, aspecte ale situației in
ternaționale, precum și dezbaterile 
de la Organizația Națiunilor Unite 
privind criza din Orientul Apropiat.

După cum anunță ziarul „Al Ah
ram", președinții R.A.U., Libiei și 
Sudanului au hotărît să consacre o 
ședință specială discutării situației 
din Iordania, la care va participa și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Central al Rezistenței palesti
nene, aflat în prezent în vizită la 
Cairo.

PARIS 5 (Agerpres). — Joi s-a 
desfășurat la Paris cea de-a 91-a șe
dință a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză.

Șeful delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, a arătat că Guvernul Revolu
ționar Provizoriu este gata să „în
ceapă convorbiri cu toate forțele din 
Vietnamul de Sud care se pronunță 
pentru pace, independență, neutrali
tate și democrație".

Ambasadorul David Bruce, șeful 
delegației americane, s-a referit din 
nou la cele cinci puncte ale propu
nerii președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, cu privire la situația din In
dochina, în timp ce reprezentantul 
saigonez, Pham Dang Lam, s-a rezu
mat, ca de obicei, la respingerea 
propunerilor constructive privind so
luționarea pașnică a problemei viet
nameze, prezentate conferinței în lu
na septembrie de Nguyen Thi Binh.

în sfirșit, Xuan Thuy, șeful dele

gației Republicii Democrate Viet
nam, a exprimat părerea, referin- 
du-se la propunerile americane, că 
ele au avut un caracter electoral.

Atacuri ale patrioților 
cambodgieni

PNOM PENH 5 (Agerpres). — 
Potrivit ultimelor știri transmise 
din Cambodgia de agențiile de pre
să, forțele de rezistență populară au 
atacat un post deținut de trupele 
administrației Lon Noi la Tuk Kh- 
leang. la numai 11 kilometri de Pnom 
Penh, precum și pozițiile de care 
acestea din urmă dispun la 18 km 
nord de capitala khmeră.
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ECUADOR %

MELE DE ÎNTREBARE 
ALE „CAZULUI SANDOVAL"

QUITO 5 (Agerpres). — Poliția 
ecuadoriană l-a pus sub supraveghere 
pe generalul Cesar Rohon Sandoval, 
comandantul forțelor aeriene, răpit 
la 27 octombrie de un grup de ne- 
cunoscuți și apoi lăsat în libertate. 
Autoritățile au deschis o anchetă a- 
vind ca scop să elucideze împreju
rările în care acesta a reușit să „e- 
vadeze".

Potrivit agenției U.P.I., acțiunea 
împotriva lui Sandoval este pusă în 
legătură cu arestarea, miercuri, a 
cinci persoane, care ar fi complotat 
pentru răsturnarea guvernului con
dus de președintele Velasco Ibarra, 
între cei arestați se află foști ofi
țeri care l-au susținut la alegerile 
din 1968 pe unul din contracandidații 
actualului președinte. A fost arestat, 
de asemenea, Armando Pareja, li
der al partidului liberal.

Spre normalizarea 
relațiilor dintre cele 
două state congoleze

KINSHASA 5 (Agerpres). — La 
Kinshasa au luat sfirșit convorbirile 
dintre președintele Republicii Popu
lare Congo (Brazzaville), Manen 
N’Gouabi, și președintele Republicii 
Democratice Congo, generalul Joseph 
Mobutu. într-o declarație făcută cu 
acest prilej, Joseph Mobutu a preci
zat că relațiile diplomatice între cele 
două state congoleze vor fi reluate 
la 15 decembrie. Comunicațiile flu
viale între capitalele celor două 
țări vor fi restabilite începînd de 
la 1 ianuarie 1971.

La rîndul său, Marlen N’Gouabi a 
făcut o declarație in care a subliniat 
hotărîrea țării sale de a-și dezvolta 
colaborarea cu Republica Democrati
că Congo în toate domeniile.

■ ® E O H S B ®

agențiile de presă transmit:
Prezidiul Sovietului Su

prem al U.R.S.S. 8 hotărit sâ 
convoace a doua sesiune a celei de-a 
8-a legislaturi a Sovietului Suprem la 
8 decembrie, la\ Moscova, anunță a- 
genția TASS '

Kuweitul se pronunță 
pentru retragerea tuturor

trupelor britanice din regiu
nea Golfului Persic pînă 18 
sfîrșitul anului 1971 — a declarat mi
nistrul de externe al acestui emirat, 
Sabah al Ahmed al Jaber. Pe de altă 
parte, ministrul de externe kuweitian 
a arătat că țara sa sprijină ideea con
stituirii federației celor nouă emi
rate și șeicate din zona Golfului Per
sic.
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Ripostă hotărîtă dată 
grupărilor neonaziste
Știrea înființării în 

orașul Wiirzburg (Ba
varia) a mișcării „Ac
țiunea de rezistență", 
de orientare neonazis
tă, a fost primită cu 
un val de proteste în 
intreaga Republică Fe
derală a Germaniei.

După cum s-a anun
țat, „actul de naștere" 
al acestei mișcări, la 
care au aderat majo
ritatea organizațiilor 
neonaziste din R.F.G., 
a fost semnat în cadrul 
unei întruniri la care 
au participat aproxi
mativ 3 000 de persoa
ne din Bavaria și alte 
landuri. Noua organi
zație, creată din iniția
tiva partidului de ex
tremă dreaptă, „națio- 
nal-democrat", își pro
pune ca principal o- 
biectiv politic „lupta 
cu toate mijloacele îm
potriva ratificării Tra
tatului sovieto—vest- 
german și înlăturarea 
actualei coaliții guver
namentale", „revizui
rea situației create în 
1945 și a granițelor eu
ropene actuale", așa 
cum au declarat în 
cadrul adunării amin
tite o serie de vorbi
tori, printre care și Von 
Thadden, cunoscut
fruntaș P.N.D. La în
cheierea întrunirii,
participanții au format 
un cortegiu pe străzile 
orașului, scandînd lo
zinci împotriva politi
cii actualului guvern.

Rîpostînd spontan, 
populația locală a or
ganizat o puternică

demonstrație de pro
test.

Guvernul federal a 
dat imediat publicită
ții un comunicat in 
care se subliniază că 
„întrunirea «Acțiunii 
de rezistență» și decla
rațiile făcute cu aceas
tă ocazie împotriva 
politicii de reconciliere 
și destindere sint sus
ceptibile de a aduce

examineze 
această 

tragă 
se

să 
care

CORESPONDENȚA 
DIN BONN 

DE LA 
M. MOARCAȘ

nului să 
îndeaproape 
chestiune și 
concluziile 
impun.

Pe de altă parte, o 
serie de personalități 
ale vieții politice și 
sociale și-au manifes
tat dezaprobarea față 
de crearea_ noii orga
nizații, 
această 
neonaziștilor, 
Hildegard 
Briicher, 
Partidului 
mocrat.
stat la Ministerul Cer
cetării Științifice, a 

„liderul 
Creștin-So- 

Franz-Joseph

Condamnînd 
acțiune a 

doamna 
Hamm- 

membră a 
Liber-De- 

secretar de

prejudicii grave Inte
reselor de stat ale 
R.F.G.". Totodată, „gu
vernul federal — se 
arată în comunicat — 
este convins că parti
dele politice din Bun
destag se vor distan
ța de această manifes
tație și de organizato
rii săi".

La rîndul său, Co
mitetul de conducere 
al Partidului Social- 
Democrat și-a mani
festat îngrijorarea față 
de crearea noii orga
nizații, 
cuvînt 
Jochen Schulz, a de
clarat că lozincile lan
sate de „Acțiunea de 
rezistență" reprezintă 
„o incitare la crimă". 
Comitetul de condu
cere al P.S.D. din 
Bonn a cerut guver-

Purtătorul de 
al partidului,

Științifice, 
subliniat că 
Uniunii 
ciale, 
Strauss, își are partea 
sa de răspundere în 
organizarea mișcării 
extremiste".

în numeroase mari 
orașe din R.F.G. au 
avut Joc în ultimele 
zile mitinguri la care 
un mare număr de 
participanți au cerut 
ca mișcarea neonazis
tă „Acțiunea de rezis
tență" să fie imediat 
pusă în afara legii. 
„Țelurile și lozincile 
demonstranților din 
Wiirzburg amintesc de 
sloganurile hitleriste" 
— scrie ziarul „NEUES 
RUHR ZEITUNG". 
„Asemenea acțiuni și 
organizatorii lor sint 
repudiați cu fermi
tate de societatea 
vest-germană" — a- 
daugă, la rîndul său, 
ziarul „HANNOVER- 
SCHE PRESSE".

1I
*

*

I

*

I

\

\
\

țI
3

Convorbiri bulgaro-iugo- 
SlaVC. belgrad au avut loc
convorbiri între o delegație a Comi
tetului de Stat al Planificării al R.P. 
Bulgaria, condusă de Totin Denev, 
vicepreședinte al comitetului, și o de
legație a Institutului federal pentru 
planificare economică al R.S.F. Iu
goslavia, condusă de Dușan Anakiev- 
ski, directorul institutului, informea
ză agenția Taniug. S-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la posi
bilitățile de extindere a colaborării 
economice dintre cele două țări pe 
perioada pînă în 1975.

Reuniunea A.E.L.S. La Ge- 
neva au început joi lucrările celei 
de-a 32-a reuniuni ministeriale a Aso
ciației europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.),

Comisia administrativă a 
Conferinței generale a 
UNESCO a adoptat o convenție 
referitoare la interzicerea importu
lui, exportului și transferului ilicit de 
bunuri culturale. Potrivit convenției, 
picturile, sculpturile și alte obiecte de 
artă nu vor mai putea fi transferate 
sau vîndute în alte țări fără autori
zația guvernelor statelor din care 
provin.

0 delegație sovietică a 
Institutului pentru dezvoltarea legă
turilor dintre opinia publică din 
U.R.S.S. și cea din R. F. a Germa
niei, condusă de președintele insti
tutului, academicianul V. M. Hvostov, 
s-a aflat în vizită în Republica Fe
derală a Germaniei, informează 
agenția TASS. Membrii delegației au 
vizitat o serie de orașe vest-germane, 
au avut întilniri cu populația și au 
ținut conferințe.

Walter Scheel, ministrul 
de externe vest-german, va 
face o vizită oficială la 
Relgiad, ’ntre 23 27 noiembrie
a.c„ s-a anunțat oficial în capitala 
R.S.F. Iugoslavia.

La începutul anului viitor 
va fi creat partidul „Uniu
nea germană" - 8 anuntat ia 
Wiesbaden Sigfrid Zoglmann, fost 
deputat liber-democrat în Bundes
tag, care în cursul lunii oc
tombrie a părăsit grupul parlamen
tar al acestui partid, treeing pe băn
cile opoziției. Un purtător de cuvînt 
al partidului liber-democrat a apre
ciat că „acțiunea lui Zoglmann con
stituie o manevră electorală făcută 
de comun acord și în interesul opo
ziției crești n-democrate" în ajunul 
alegerilor din landurile Hessa și Ba
varia.

Președintele Tanzaniei,
Julius Nyerere, a format noul guvern 
al țării. în urma alegerilor preziden
țiale, legislative și pentru consiliile 
locale desfășurate la 30 octombrie.

Orchestra Filarmonică George 
Enescu din București, care între
prinde un turneu în Franța, a 
dat miercuri seara primul său 
concert la Teatrului Municipal 
din Colmar, sub bagheta dirijo
rului Mircea Cristescu. Un nu
meros public a făcut o primire 
foarte caldă artiștilor români. 
Joi seara, la Teatrul Municipal 
din Metz, a avut loc cel de-al 
doilea concert.

PROGRAMUL SPAȚIAL VEST-EUROPEAN 
„POST-APOLLO" S-A NĂSCUT MORT

BRUXELLES 5 (A- 
gerpres). — Conferin
ța spațială vest-euro- 
peană, care s-a deschis 
miercuri dimineață la 
Bruxelles și care ur
ma să dureze două 
zile, s-a încheiat în a- 
ceeași zi printr-un e- 
șec total. Miniștrii ști
inței din 12 țări vest- 
europene urmau să 
pună la punct moda
litățile de colaborare 
privind elaborarea u-

nui program spațial 
denumit „post-Apol- 
lo“. în cadrul ședin
ței, reprezentantul gu
vernului britanic a a- 
nunțat că nu mai in
tenționează să partici
pe la realizarea pro
gramului spațial. Ma
rea Britanie ar fi ur
mat să contribuie la 
finanțarea programu
lui cu o pătrime din 
suma totală. în ase
menea condiții, refu

zul britanic a consem
nat, totodată, imposi
bilitatea realizării pro
gramului spațial vest- 

.european.
în comunicatul dat 

publicității la sfirșitul 
conferinței se arată că 
„divergențele de pă
reri manifestate în si
nul reuniunii au de
terminat unele țări să 
continue pe cont pro
priu programul spa
țial".
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