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SĂRBĂTOAREA
GLORIOSULUI
OCTOMBRIE
Popoarele Uniunii Sovietice și, 

împreună cu ele, forțele progresiste 
de pretutindeni aniversează astăzi 
împlinirea a 53 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, înfăptuită prin lupta plină de 
abnegație și eroism de muncitorii 
și țăranii din Rusia, sub conducerea 
partidului comunist făurit de V. I. 
Lenin. Prin răsturnarea dominației 
burgheziei și moșierimii și instaura
rea puterii de stat a celor ce muncesc 
pe o șesime a globului, deschizînd în 
sistemul pînă atunci unic al imperia
lismului o breșă adîncă, Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie s-a 
înscris ca un eveniment de răscruce în 
istoria universală, a inaugurat o eră 
nouă — era ridicării pe toate meridia
nele a unor uriașe forțe revoluționare 
în lupta pentru eliberare națională și 
socială, pentru înnoirea structurală a 
societății, pentru izbînda socialismului 
și comunismului.

De-a lungul a mai bine de o jumă
tate de secol, patria marelui Octom
brie, popoarfele Uniunii Sovietice au 
străbătut un drum glorios. Au rămas 
pentru totdeauna consemnate în isto
rie faptele de eroism săvirșite de oa
menii sovietici în anii luptei armate 
împotriva reacțiunii interne și a in
tervenției imperialiste, pentru apăra
rea tinerei puteri sovietice.

Cauza Revoluției Socialiste din 
Octombrie s-a bucurat de simpatia și 
solidaritatea profundă a clasei munci
toare, a oamenilor progresiști de pre
tutindeni. însuflețiți de calde senti
mente de solidaritate internaționalis- 
tă, proletariatul, masele largi mun
citoare din România au salutat cu 
entuziasm victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, și-au ma
nifestat sprijinul activ față de ea în 
forme multiple, inclusiv participarea 
a numeroși revoluționari și militanți 
progresiști români la lupta cu arma 
în mină, alături de Armata Roșie, 
la apărarea puterii sovietice împo
triva contrarevoluției și intervenției 
imperialiste. încă de la constituirea 
sa, acum aproape cinci decenii, 
Partidul Comunist Român a înscris 
prietenia și solidaritatea cu Uniunea 
Sovietică, cu P.C.U.S. pe stindardul 
său de luptă.

în perioada ce a urmat triumfului 
Revoluției din Octombrie, popoarele 
sovietice, desfășurînd sub conducerea 
partidului comunist o vastă activitate 
creatoare, pașnică, depunînd mari e- 
forturi și învingînd greutăți fără sea
măn au obținut succese epocale în 
opera de făurire a orînduirii noi, asi- 
gurînd triumful socialismului în 
U.R.S.S., consolidarea trainică a sta

In timpul adunării festive din Capitală Foto : S. Cristian

Excelenței Sale JULIUS K. NYERERE
^Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de pre

ședinte al Republicii Unite Tanzania, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, vă adre
sez cele mai calde felicitări, urări de fericire personală și de progres pen
tru poporul tanzanian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez
volta continuu în interesul popoarelor român și tanzanian. al păcii și co
laborării internaționale.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația 

Asociației de prietenie
sovieto-română

tului sovietic și trecerea la construi
rea comunismului.

Forța și vitalitatea orînduirii so
vietice, făurită de partidul creat de 
Lenin, s-a verificat în mod exem
plar în grelele încercări prin care a 
trecut statul sovietic, în mod deose
bit în perioada celui de-al doilea 
război mondial, cînd armata sovie
tică, purtînd pe umerii săi principala 
povară a războiului antihitlerist, a 
zdrobit pas cu pas mașina militară 
a celui de-al treilea Reich, aducînd 
o contribuție hotărîtoare la salvarea 
omenirii de primejdia înrobirii fas
ciste. în prezent, U.R.S.S. este un 
stat socialist cu o imensă forță eco
nomică, politică și militară ; ea joa
că un rol esențial în viața interna
țională, în lupta pentru pace și 
progres. Dezvoltarea țării în anii 
puterii sovietice s-a concretizat în 
puternicul avînt al forțelor de pro
ducție, în progresul rapid realizat

(Continuare în pag. a Il-a)

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ
CELEI DE-A 53-A ANIVERSĂRI

A Ă1AIÎII REVOLUȚII SOCIALISTE IUN OCTOMRRIE
La Casa prieteniei româno-sovie- 

tice din Capitală a avut loc vineri 
după-amiază o adunare festivă con
sacrată celei de-a 53-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Con
siliul General A.R.L.U.S.

Fundalul scenei era dominat de 
portretul lui V. I. Lenin, încadrat de 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și U.R.S.S. și de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în dimineața zilei de 6 noiem
brie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit delega
ția Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de V. I. Kono- 
top, membru al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., președintele Asociației 
de prietenie sovieto-română, de
legație care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., participă la 
festivitățile organizate în țara 
noastră cu prilejul celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Din delegație fac parte colonel 
B. V. Volînov, aviator-cosmonaut

urarea : „Trăiască a 53-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie".

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Virgil Trofin, Emil Drăgă- 
nescu, Petre Lupu. Mihai Marinescu, 
Mihail Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Joița. secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Gheorghe Petrescu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R 
Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. Ion Borșa, muncitor la uzi 
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al U.R.S.S., Erou al Uniunii Sovie
tice, V. V. Voronin, directorul fa
bricii „Ernst Thălmann" din Mos
cova, F. A. Kunaeva, vicepreședin
te al Asociației de prietenie și le
gături culturale cu străinătatea din 
R.S.S. Kazahă, N. A. Rembievski, 
activist al C.C. al P.C.U.S., I. I. 
Voronțov, secretar responsabil al 
Asociației de prietenie sovieto- 
română.

La primire au mal participat to
varășii Mihail Roșianu, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, secretar al Con
siliului General A.R.L.U.S.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul U.R.S.S. la București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

nele „23 August", și Mioara Pândele, 
studentă la conservatorul „Ciprian 
Porumbescu".

Au luat loc, de asemenea, în pre
zidiu A. V. Basov, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, și V. I. 
Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., 
membru, al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Asociației de 
prietenie sovieto-română, care se află 
in țara noastră cu prilejul manifes
tărilor consacrate acestui eveniment.

în sală se aflau conducători de in
stituții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, oameni ai muncii din între 
prinderile și instituțiile bucureștene. 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

La adunare au participat ambasa
dorii acreditați la București ai R.P 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, Repu
blicii Cuba. R. P. Mongole, R. P. Po
lone, R P. Ungare, R. D. Vietnam, 
Insărcinații cu afaceri ad-interim ai 
R.P.D. Coreene, R. D. Germane. 
R.S.F. Iugoslavia și Guvernului Re 
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice.

Erau prezenți membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână care ne vizitează țara.

Au fost intonate imnurile de stai 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Dumitru Joita.

Despre semnificația celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia 
liste din Octombrie au vorbit tova
rășul Petre Lupu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul muncii, și A.V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cu vii aplauze, asistența a subliniat 
în repetate rînduri cuvîntările.

în încheierea adunării festive, con
sacrate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a fost pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)
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TO VARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
DIN NOU

In piețele capitalei
Vizita făcută de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu prin piețele Ca
pitalei în cursul dimineții de joi, 
urmată de ședința operativă de lu
cru de la sediul Comitetului Cen
tral al partidului, în cadrul căreia 
s-a analizat cu exigență situația 
aprovizionării populației cu pro
duse agroalimentare și s-au stabi
lit măsuri pentru înlăturarea ime
diată a lipsurilor constatate, a stîr- 
nit un puternic ecou în rîndul 
bucureștenilor și al tuturor cetă
țenilor țării. Oamenii muncii au a- 
flat cu profundă satisfacție, prin 
intermediul radioului, televiziunii 
și presei, despre hotărîrile adopta
te și indicațiile date de secretarul 
general al partidului pentru îm
bunătățirea aprovizionării pieței 
cu produse alimentare, expresie 
grăitoare a grijii deosebite față de 
condițiile de viață ale populației.

Piața „7 Noiembrie". Tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu cumpărătorii, care relevă cu deplină satisfacția 
îmbunătățirea aprovizionării în urma măsurilor stabilite joi de secretarul general al partidului

Modul de a interveni energic 
pentru satisfacerea în cît mai bune 
condiții a cerințelor de consum 
ale populației a fost amplu și viu 
comentat de cetățeni, de gospodi
ne, cu atît mai mult cu cît aceste 
măsuri și-au arătat efectul pozitiv.

Intr-adevăr, gospodinele, cetățe
nii Bucureștiului s-au convins per
sonal chiar a doua zi dimineața de 
rezultatele măsurilor luate, care 
au schimbat în măsură însemnată 
înfățișarea piețelor. Cumpărătorii 
au putut găsi atît la standurile u- 
nităților de stat, intercooperatiste 
cît și la cele ale producătorilor, în 
hale și pe platouri, o mare și va
riată cantitate de produse.

O constatare extrem de îmbucu
rătoare pentru gospodine a fost 
faptul că, potrivit indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost complet înlăturați din vînza- 
re cartofii de calitate necorespunză- 
toaiecare conțineau corpuri străine. 
Tonetele erau acum pline cu car- 

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
însemnate realizări, văzînd în ele o contribuție de im 
portanță deosebită la întărirea sistemului mondial so 
cialist, a forțelor antiimperialiste și progresiste dii 
lume.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii So 
cialiste România consideră prietenia româno-sovietic; 
drept una din temeliile politicii externe a țării noastre 
Noi și mari perspective pe linia adîncirii continue i 
cooperării bilaterale, pe plan politic, economic, tehnico 
științific și cultural, pe baza principiilor marxism-le 
ninismului și internaționalismului socialist, sînt des 
chise de noul Tratat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica Socialistă România ș 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat anu 
acesta.

Partidul Comunist R<»mân, guvernul țării noastre, în
tregul popor român vor acționa și în viitor pentru în
tărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor multilaterali 
de alianță și prietenie frățească dintre partidele și sta
tele noastre, în interesul popoarelor român și sovietice 
al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste ș 
muncitorești, al colaborării internaționale și păcii.

Cu prilejul acestei glorioase aniversări, vă urăm 
dumneavoastră, dragi tovarăși, popoarelor Uniunii So
vietice, noi și importante succese în opera de constru. 
ire a comunismului, în activitatea consacrată cauze 
generale a socialismului și păcii în lume.

ION' GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România al poporului 
român și al nostru personal, permiteți-ne să vă adre
săm, cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, dumneavoastră și prin 
dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Co
munist ai Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem, Consiliului de IVpniștri ale Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, popoarelor sovietice, felicitări cor
diale și cele mai bune urări.

Deschizînd era revoluțiilor proletare, a trecerii de 
la capitalism la socialism. Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie — eveniment crucial în istoria omenirii 
— a stimulat spiritul revoluționar al clasei muncitoare, 
al maselor largi populare de pretutindeni, în lupta lor 
pentru împlinirea năzuințelor de libertate și progres, 
pentru eliberare socială și națională.

Popoarele sovietice, desfășurînd o activitate crea
toare, plină de abnegație, sub conducerea partidului 
comunist, făurit de Vladimir llici Lenin, au asigurat 
triumful socialismului în Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și înfăptuiesc trecerea la construirea co
munismului, au obținut succese remarcabile în dezvol
tarea unei economii puternice, în înflorirea științei, 
tehnicii și culturii, în ridicarea nivelului de trai.

Poporul român se bucură din toată inima de aceste

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

tofl mari, unii preambalațl în saci 
de plasă. De asemenea, cetățenii 
aveau la dispoziție mari cantități 
de varză frumos aranjată, ceapă de 
calitate corespunzătoare, roșii de 
seră, morcovi și albituri, ceapă ver
de, ridichi de lună și spanac în sta
re proaspătă, gogoșari, conopidă, 
într-un cuvînt o adevărată grădi
nă din care să tot alegi. Pe pane
rele toamnei, roadele livezilor, me
re, pere și gutui. De asemenea, în 
centrele de desfacere se găseau can
tități îndestulătoare de carne de 
vacă, de porc și de oaie, pește.

Numeroșii cetățeni veniți să se 
aprovizioneze în cursul dimineții 
de ieri au avut din nou bucuria de 
a-1 vedea în mijlocul lor pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, care, ca și în ziua de joi, a fă
cut o vizită în unele piețe ale Capi
talei, urmărind, acum la fața locu
lui, modul cum se îndeplinesc indi
cațiile date, măsura în care se rea
lizează sarcinile trasate cu prile
jul ședinței care a avut loc la Co
mitetul Central, în ziua prece
dentă.

Prezența secretarului general în 
mijlocul cetățenilor, analiza situa
ției aprovizionării, măsurile concre
te stabilite reflectă stilul de mun
că propriu conducătorului partidu
lui și statului, atenția deosebită pe 
care o acordă satisfacerii cerințelor 
oamenilor muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în vizita prin piețele Capi
talei de tovarășii Virgil Trofin 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 

Comitetului municipal Bucureș' 
al P.C.R., primarul general al Ca 
pitalei, Iosif Banc, membru su 
pleant al Comitetului Executiv t 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte i 
Consiliului de Miniștri, Angel 
Miculescu, ministrul agriculturii ț 
silviculturii, Gheorghe Moldovar 
ministrul industriei alimentare, Ni 
colae Bozdog, ministrul comerțu 
lui interior.

Pe tot parcursul vizitei, în pie 
țele „Dorobanți", „7 Noiembrie' 
„Obor", „Gheorghe Coșbuc", Ra 
hova și „13 Septembrie", secreta 
rul general al partidului este în 
tîmpinat cu caldă simpatie și dra 
goste de către cetățeni. Răsun 
aplauze. „Să trăiți, tovarăș 
Ceaușescu, vă mulțumim pentr 
că veniți atît de des în mijloci 
nostru" sînt cuvinte izvorîte di 
inimă, prin care oamenii își expri 

mă sentimentele față de secreta 
rul general al partidului. într 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ț 
cetățeni de diferite profesii și vîi 
ste, printre care multe gospodim 
are loc un dialog viu, direct, măr 
turie vibrantă a relațiilor strîns 
dintre conducătorul țării și popoi 
a prețuirii și stimei pe care oa 
menii muncii le nutresc pentr 
secretarul geheral al partidului ț 
șeful statului nostru.

Cetățenii apreciază faptul c 
după vizita din dimineața zilei d 
joi și după ședința de lucru de 1 
Comitetul Central s-a acționat c 
rapiditate și răspundere în apli 
carea măsurilor stabilite. Pensio 
nara Maria Diaconescu, adre 
sîndu-se tovarășului Nicola 
Ceaușescu, a spus : „Am citit î 
ziare despre vizita pe care ați fă 
cut-o ieri și despre indicațiile p 
care le-ați dat în legătură cu îm 

(Continuare în pag. a III-a)
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SĂRBĂTOAREA 
GLORIOSULUI 

OCTOMBRIE
Cuvîntarea tovarășului 

Petre Lupu
Cuvîntul rostit 

de ambasadorul
După ce a relevat însemnătatea 

istorică mondială a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 1917, vorbi
torul a subliniat că aceasta a descă
tușat energiile creatoare ale oame
nilor sovietici, a deschis calea unei 
rapide dezvoltări economice și socia
le. In ciuda numeroaselor dificultăți, 
popoarele sovietice, făcînd dovada u- 
nor eforturi deosebite și a unei înal
te capacități constructive și de luptă, 
au apărat și întărit cuceririle revo
luției, au înălțat edificiul noii orîn- 
duiri sociale, transformînd Uniunea 
Sovietică intr-un puternic stat socia
list. Roadele muncii eroice depuse de 
clasa muncitoare și țărănimea colhoz
nică, de intelectualitatea sovietică, 
sub conducerea partidului comunist, 
s-au concretizat în dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, în pro
gresul multilateral realizat de econo
mia sovietică în ansamblu. Una din 
marile realizări ale popoarelor sovie
tice este construirea unei puternice 
baze industriale întemeiate pe dez
voltarea accentuată a ramurilor de 
prim rang — construcțiile de mașini, 
energetica, chimia, metalurgia și al
tele. Experiența Uniunii Sovietice '.i 
demonstrat imnortanța capitală pe 
care o are industrializarea socialistă 
pentru avîntul întregii economii na
ționale, întărirea independenței și a 
capacității de apărare a țării, ridica
rea nivelului de trai al maselor mun
citoare și asigurarea propășirii gene
rale a societății, pentru crearea con
dițiilor tehnico-economice necesare 
trecerii la comunism.

Transformarea socialistă a satului 
sovietic, înzestrarea agriculturii cu 
mașini și mijloace tehnice, dezvolta
rea științei agricole au schimbat din 
temelii condițiile de muncă din aceas
tă ramură a economiei, structura so
cială la sate, au deschis țărănimii 
perspectivele unei vieți noi.

Remarcabile succese au repurtat ști
ința și tehnica sovietică în domenii 
de maximă importanță pentru revolu
ția tehnico-științifică contemporană, 
cum sînt folosirea energiei nucleare, 
radioelectronica, tehnica rachetelor. 
Sînt cunoscute, de asemenea, în în
treaga lume, realizările Uniunii So
vietice !n explorarea spațiului cosmic.

O întruchipare grăitoare a transfor
mărilor generate de puterea sovietică 
o constituie dezvoltarea învățămîntu- 
lui de toate gradele, promovarea unor 
largi acțiuni pentru ocrotirea sănătă
ții populației, asistența socială, ridi
carea nivelului de trai material și spi
ritual al popoarelor sovietice.

In continuare, vorbitorul a evocat 
tradițiile prieteniei și solidarității 
internaționaliste, formate de-a lungul 
vremii între comuniștii români și cei 
sovietici, între popoarele noastre. în
tre cele două țări. După cum se știe, 
instaurarea puterii sovietice în Rusia 
a avut un profund ecou in România, 
bucurîndu-se de un puternic sprijin 
din partea proletariatului, a socialiști
lor români, a unor largi categorii so
ciale neproletare. O expresie vie a 
spiritului internationalist a! muncito
rimii si celorlalte forte progresiste din 
România au constituit.o marile de
monstrații de solidaritate cu Revolu
ția din Octombrie, participarea revo
luționarilor români la apărarea cu 
arma în mînă a tînărului stat sovietic, 
împotriva reacțiunii albgardiste și a 
intervenției imperialiste.

Cu aceeași abnegație șl tenacitate 
au luptat comuniștii, în fruntea ma
selor largi ale poporului. împotriva 
războiului hitlerist antisovietic. pen
tru ieșirea României din acel război 
odios și alăturarea ei la coaliția for
țelor antifasciste.

Victoriile obținute pe front de ar
matele sovietice au insuflat avînt și 
bărbăție poporului român, ca și ce
lorlalte popoare. în lupta împotriva 
fascismului. In condițiile acestor vic
torii, Partidul Comunist Român. în 
colaborare cu forțele largi patriotice, 
antifasciste, a organizat și condus in
surecția armată de la 23 August 1944, 
care a asigurat doborîrea dictaturii 
antonesciene, întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei, angajarea Româ
niei cu întreg potențialul ei material, 
uman și militar în războiul antihitle
rist. In focul luptelor purtate, umăr 
Ia umăr pe frontul antifascist, prin 
sîngele vărsat în comun de ostașii ro
mâni și sovietici, s-a cimentat priete
nia dintre poporul român și poporul 
sovietic.

Prietenia româno-sovietică, colabo
rarea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică s-au ridicat în anii socia
lismului pe trepte tot mai înalte, a- 
vînd ca temelie trainică comunitatea 
orinduirii sociale, a ideologiei mar- 
xist-leniniste, țelurile comune ale lup
tei împotriva imperialismului. Priete
nia și alianța trainică cu Uniunea 
Sovietică au constituit și constituie 
una din coordonatele fundamentale 
ale politicii externe a partidului și 
guvernului nostru.

O deosebită însemnătate pentru în
tărirea prieteniei româno-sovietice 
are adîncirea relațiilor pe linie de 
partid, de stat, dintre organizațiile de 
masă și obștești.

Semnarea și ratificarea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și asist- 
tență mutuală dintre cele două state 
constituie un eveniment de seamă în 
evoluția ascendentă a relațiilor ro
mâno-sovietice. Avind la bază prin
cipiile marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, actualul tra
tat stabilește, pe o lungă perioadă de 
timp, cadrul colaborării multilaterale 
dintre țările noastre, în spiritul ega
lității depline în drepturi, al respec
tării suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării frățești și a; 
vantajului reciproc. Tratatul creează 
un cadru propice pentru amplificarea 
relațiilor reciproce pe multiple pla. 
nuri, pentru adîncirea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice. a schimburilor culturale. El 
consemnează, totodată, voința celor 
două state de a dezvolta în continuare 
relațiile lor cu celelalte țări socialiste, 
de a acționa pentru apărarea păcii in
ternaționale și securității popoarelor.

Vorbitorul a pus apoi în lumină 
faptul că progresele pe care România 
și Uniunea Sovietică le obțin în dez
voltarea forțelor de producție. în ști
ință și tehnică constituie premise fun
damentale ale intensificării relațiilor 
economice dintre cele două țâri, și a 

ilustrat, printr-o serie de exemple, 
creșterea continuă, în ritm rapid, a 
schimburilor economice și tehnico- 
științifice româno-sovietice. A fost 
relevată, de asemenea, dezvoltarea 
continuă a schimburilor culturale.

In spiritul liniei sale politice tra
diționale — a subliniat vorbitorul — 
Partidul Comunist Român acționează 
consecvent pentru adîncirea relațiilor 
de colaborare multilaterală cu Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice. cu Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, avînd convingerea 
fermă că aceasta răspunde atît in
tereselor ambelor popoare, cît și 
cauzei generale a socialismului.

Ocupîndu-se de marile probleme 
care stau în fața poporului român, 
tovarășul Petre Lupu a arătat că 
anul acesta poporul nostru încheie 
o etapă importantă în activitatea sa 
creatoare de făurire a socialismului, 
realizînd cu succes planul cincinal 
pe perioada 1966—1970. Bilanțul ac
tualului cincinal — s-a arătat in 
cuvîntare — aduce noi și durabile 
mărturii ale justeței politicii parti
dului nostru de industrializare socia
listă, de puternică dezvoltare a for
țelor de producție ale țării. Astăzi, 
tara noastră prezintă imaginea unui 
stat cu o economie dinamică, înte
meiată pe o puternică industrie so- 
cialistă, care realizează cea mai 
mare parte a venitului național și se 
afirmă drept nervul vital al pro
gresului general al țării. Pentru vi
goarea și amploarea dezvoltării eco
nomice a României este semnificativ 
că la sfîrșitul acestui an producția 
industrială va fi de aproape 17 ori 
mai mare decît în anul 1938.

Noile relații de producție din a- 
grictiltură. baza tehnică-materială 
puternică făurită în anii construcției 
socialiste au creat condiții superioa
re progresului acestei importante ra
muri a economiei naționale, căreia 
partidul și statul îi acordă o atenție 
deosebită.

învățămîntul, știința și cultura, în
treaga creație artistică înaintată a 
poporului nostru au cunoscut și cu
nosc o permanentă dezvoltare — 
contribuind activ la edificarea noii 
orînduiri, la îmbogățirea universului 
spiritual al poporului.

Ca rezultat al creșterii susținute 
a venitului național, au sporit an 
de an veniturile bănești ale salaria- 
ților și ale țărănimii ; s-au îmbună
tățit condițiile de locuit, s-au con
struit noi edificii social-culturale. 
Ridicarea nivelului de trai al po
porului constituie o preocupare con
stantă a partidului și statului nostru, 
țelul întregii activități de construire 
a noii societăți in România.

Noul plan cincinal, la a cărui în
făptuire vom trece curînd. sub sem
nul muncii însuflețite pentru întim- 
pinarea celei de-a 50-a aniversări a 
partidului, va marca o nouă și im
portantă dezvoltare economică și 
social-politică a țării noastre. Parte 
integrantă a mărețului program a- 
doptat de Congresul al X-lea al par
tidului privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
planul pe anii 1971—1975 prevede 
creșterea în continuare. în ritmuri 
susținute, a forțelor de producție, lăr
girea și perfecționarea bazei tehnice- 
materiale a orinduirii noastre socia
liste, satisfacerea la un nivel mai 
înalt a nevoilor materiale și spiri
tuale ale oamenilor muncii.

Referindu-se la politica externă a 
statului nostru, vorbitorul a subliniat 
că Republica Socialistă România si
tuează in centrul politicii sale ex
terne prietenia, colaborarea și alianța 
frățească cu toate statele socialiste. 
După cum se știe, țara noastră dez
voltă relațiile de colaborare și coo
perare multilaterală cu țările mem
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu celelalte țări so-„ 
cialiste, văzînd în aceasta un factor 
esențial al progresului rapid și mul
tilateral al fiecărui stat socialist in 
parte, al întăririi sistemului socialist 
mondial în ansamblu. România în
tărește colaborarea politico-militară 
cu țările din cadrul organizației Tra
tatului de la Varșovia, cu celelalte 
țări socialiste. în interesul apărării 
păcii.

Pornind de la realitățile contem
porane, România dezvoltă relațiile 
cu toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială și politică, în 
spiritul coexistenței pașnice, avind 
convingerea că în epoca actuală 
schimbul de valori materiale și cul
turale între toate statele constituie o 
necesitate obiectivă pentru progresul 
social, cît și pentru realizarea unii 
climat de securitate și înțelegere, in
ternațională.

La baza relațiilor sale internațio
nale, România situează cu consec

La Bacău, a avut loc, vineri, o adu
nare festivă consacrată sărbătoririi a 
53 de ani de la victoria Marii Revo
luții Socialiste-din Octombrie. La a- 
dunare au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor sindicale, numeroși 
oameni ai muncii. Despre importanța 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie a vorbit Virgil Tănăsescu, pre
ședintele Consiliului municipal Bacău 
al U.G.S.R.. care a subliniat pe larg 
influența acestui eveniment asupra 
mișcării muncitorești din România, 
sprijinul dat de patrioți români re
publicii sovietice, prietenia dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, dintre partidele 
comuniste ale celor două țări.

A luat apțoi cuvîntul I. S. Ilin, mi
nistru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice, care a înfățișat tabloul 
succeselor obținute de popoarele so
vietice în edificarea societății comu
niste

*
Colectivul uzinei constructoare de 

mașini și unelte agricole „7 Noiem
brie" din Craiova a luat parte vineri 
după-amiază la adunarea festivă 
consacrată celei de-a 53-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

După ce a arătat Însemnătatea 

vență principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității. neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc — prin
cipii larg recunoscute pe arena mon
dială ca singurele m stare să asigure 
dezvoltarea unor relații de stimă și 
comprehensiune între state. De la 
tribuna sesiunii jubiliare a Organi
zației Națiunilor Unite, România 
socialistă și-a reafirmat, prin glasul 
reprezentantului său cel mai autori
zat — președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
pozițiile sale în problemele majore 
de care depind astăzi securitatea și 
progresul popoarelor, considerentele 
sale asupra direcțiilor principale 
spre care ar trebui îndreptate efor
turile statelor in vederea găsirii unor 
noi soluții viabile pentru înfăptuirea 
unei lumi a păcii și cooperării.

Ca țară europeană, România este 
vital interesată în promovarea unor 
relații de înțelegere și apropiere în
tre toate statele continentului. în
făptuirea securității europene este o 
problemă cardinală în viața popoa
relor europene și, totodată, un factor 
esențial al stabilității și păcii în 
lume.

O preocupare constantă manifestă 
România pentru dezvoltarea unor re
lații de prietenie și colaborare între 
țările din Balcani, pentru transfor
marea acestei pen’nsule într-o zonă 
a păcii și conviețuirii pașnice.

Poporul roman sprijină activ 
cauza dreaptă a popoarelor care lup
tă pentru cucerirea independenței de 
stat, dezvoltă larg cooperarea și co
laborarea cu tinerele state indepen
dente din Asia și Africa, cu popoa
rele Americii Latine.

Solidar cu eroicul popor vietnamez, 
căruia i-a acordat și îi acordă între
gul său sprijin frățesc, poporul nos
tru se pronunță pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, pentru retrage
rea totală a trupelor Statelor Unite 
din această țară, pentru respectarea 
dreptului poporului vietnamez și al 
celorlalte popoare din Indochina de 
a-și rezolva singure problemele, fără 
amestec din afară.

Considerăm, de asemenea, impe
rios necesar să se depună eforturi 
pentru înlăturarea tensiunii din O- 
rientul Apropiat. pentru soluționa
rea conflictului din această zonă pe 
baze politice, pașnice, prin aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Este, desigur, evident că o pace. 
reală și durabilă in întreaga lume 
impune încetarea cursei înarmărilor, 
a stocării unor uriașe cantități de 
materiale de război perfecționate. 
Acționind in acest spirit, guvernul 
român iși aduce întreaga sa contri
buție la promovarea măsurilor nece
sare înfăptuirii dezarmării generale 
și. in primul rind, a dezarmării nu
cleare.

In continuare, in cuvîntare s-a 
subliniat faptul că fundamentala ca
racteristică a lumii contențporane 
este dată de ascensiunea forțelor re
voluționare, progresiste de sporirea 
continuă a influenței lor în viața.po
litică mondială, că împotriva impe
rialismului se ridică astăzi uriașe 
forțe social-politice care luptă pen
tru libertatea și independența po
poarelor. pentru transformări pro
gresiste in structura societății, pen
tru pace. democrație și socialism. 
Țările socialiste, clasa muncitoare, 
mișcarea comunistă și muncitorească, 
țărănimea intelectualitatea progre
sistă, tînăra generație, mișcările de
mocratice ale femeilor, popoarele 
care luptă pentru libertate națională 
și independență, cercurile largi ale 
opiniei publice progresiste — toate 
aceste gigantice forțe antiimperia- 
liste și democratice din întreaga lu
me au capacitatea să zădărnicească 
politica agresivă a imperialismului, 
să asigure pacea și progresul social.

In încheiere, vorbitorul a adresat 
comuniștilor și tuturor oamenilor 
sovietici cele mai sincere felicitări și 
un fierbinte salut frățesc cu prilejul 
aniversării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

CUVÎNTAREA AMBASADO*  
RULUI UNIUNII SOVIETICE 
LA POSTURILE DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București. A. V. Basov a rostit vi
neri seara o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune, oca
zionată de aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Manifestări în țară
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, eveniment care a deschis 
o eră nouă în istoria omenirii, ingi
nerul Mihai Stîngu, directorul uzinei, 
a vorbit despre legăturile stabilite de 
uzina craioveană cu diferite între
prinderi din Uniunea Sovietică. în 
numele locuitorilor județului Dolj, al 
constructorilor de mașini agricole din 
Craiova, vorbitorul a urat oamenilor 
sovietici noi succese în opera nobilă 
pe care o înfăptuiesc.

A luat apoi cuvîntul V. S. Tiku- 
nov, ministru consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București, care a înfăți
șat realizările obținute de către po
poarele din tara vecină .și prietenă 
în construirea comunismului. în 
cuvîntul său. vorbitorul a subliniat 
faptul că P.C.U.S., guvernul Uniunii 
Sovietice au acordat și acordă o 
atenție deosebită consolidării legătu
rilor de prietenie și lărgirii colaboră
rii cu România socialistă

★
La Combinatul de celuloză și hîrtie 

de la Călărași a avut loc vineri 
după-amiază o adunare festivă, con- 
saorată celei de-a 53-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la care au luat parte numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni.

Vasile Manole. directorul combina
tului, a vorbit despre importanța

A. V.
După ce a transmis un salut fră

țesc oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România, din partea po
poarelor Uniunii Sovietice și urări 
de noi succese in construcția socia
lismului, A. V. Basov a spus :

Pentru noi, oamenii sovietici, a- 
ceastă sărbătoare are o importanță 
deosebită : acest an este anul jubi
leului lui Lenin, anul de încheiere a 
cincinalului și anul premergător ce
lui de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U S.

Succesul istoric al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie este strins le
gat de numele lui Vladimir Ilici Lenin, 
marele ei teoretician și organizator, 
întemeietorul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al statului so
vietic, conducătorul genial al clasei 
muncitoare internaționale, al tuturor 
oamenilor muncii.

în prezent, oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică sînt angajați în 
Îndeplinirea programului grandios de 
construire a societății comuniste in 
patria noastră.

Programul P.C.U.S., hotărîrile ce
lui de-al XXIH-lea Congres și ale ple
narelor C.C. al P.C.U.S. oglindesc cu 
claritate consecventă planul leninist 
de construire a comunismului, for
marea relațiilor sociale comuniste, 
educarea omului nou.

Ambasadorul Uniunii Sovietice a 
prezentat, in continuare, succesele, 
obținute de poporul sovietic pe ca
lea construirii societății comuniste. 
Pentru oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică anul 1970 va intra în is
toria statului sovietic ca an al unui 
mare avînt în muncă, al luptei însu
flețite pentru noi succese în toate 
sectoarele construcției comuniste. La 
sfîrșitul cincinalului, industria noas
tră lucrează în ritm susținut. Și cu 
toate că pină la sfîrșitul cincinalului 
mai sint încă 2 luni, este clar de pe 
acum că directivele celui de-al 
XXIIl-Iea Congres al P.C.U.S. și sar
cina economică principală a acestui 
cincinal vor fi îndeplinite.

Societatea sovietică de astăzi are o 
industrie socialistă puternică și o 
agricultură superior dezvoltată. In 
prezent, la noi în țară in cinci zile 
se obține o producție industrială mai 
mare decît Intr-un an intreg în 
timpul , Rusiei tariste. Avuția națio
nalii a Uniunii Sovietice a atins pro
porții Uriașe - ea este mai mare 
decît in Rusia țaristă de 15 ori.

Ca urmare a realizării programului 
elaborat de Congresul al XXIII-lea, 
producția industrială va crește în 
cincinal de 1.5 ori. Numai pe seama 
acestui spor se va obține o produc
ție industrială echivalentă cu volu
mul industrial global din primele 
două cincinale.

în actualul cincinal. în țara noas
tră au fost date anual în exploatare 
300 -400 întreprinderi industriale.

Se dezvoltă cu succes și agricultu
ra. Producția medie anuală de cerea
le. in comparație cu cincinalul pre
cedent. a crescut cu 32 milioane de 
tone. A crescut producția de carne, 
lapte și de alte produse.

în ultimii ani au fost obținute 
mari succese in domeniul ridicării 
bunăstării și culturii poporului.

Au fost obținute pitari succese în 
domeniul invățămintului. Aproape 
80 milioane de oameni, adică a treia 
parte din întreaga populație a țării, 
învață. întreaga lume cunoaște 
realizările U.R.S.S. in domeniul ener
geticii și chimiei, electronicii și con
strucției de avioane, metalurgiei și 
în producția mijloacelor de automa
tizare și telemecanică. Zborul recent 
al stației automate „Luna-16“. care 
a aselenizat și s-a reîntors cu succes 
pe pămînt cu mostre de rocă lu
nară, a fost încununat de o strălu
cită victorie cosmică.

In momentul de față are loc o 
largă pregătire a celui de-al XXIV-lea 
Congres al P.C.U.S. Pregătindu-se 
pentru acest eveniment istoric, oame
nii sovietici desfășoară o întrecere 
socialistă generală in scopul obține
rii de noi succese în toate domeniile 
construcției comuniste. Congresul va 
trasa perspectivele și sarcinile con
crete ale luptei viitoare pentru în
deplinirea programului P.C.U.S.

O parte a cuvîntării sale 
A. V. Basov a consacrat-o politicii 
externe a Uniunii Sovietice. Uniu
nea Sovietică — a spus vorbitorul 
— a militat întotdeauna și mili
tează pentru unitatea și coeziunea 
tuturor țărilor socialiste, conside- 
rînd aceasta ca una dintre cele mai 
importante condiții ale înaintării cu

Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, relevind succesele obținute de 
poporul sovietic în construcția comu
nismului. El a înfățișat, de asemenea, 
realizările poporului nostru, în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltată. Vorbitorul a trans
mis poporului sovietic un cald salut 
cu ocazia măreței aniversări.

A luat apoi cuvîntul Boris Iakov
lev, consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. După ce a 
trecut in revistă mărețele realizări 
ale poporului sovietic, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea dezvoltării re
lațiilor de prietenie dintre Republi
ca Socialistă România și Uniunea 
Sovietică, și a exprimat satisfacția 
poporului sovietic pentru realizările 
României socialiste.

A fost prezentat apoi filmul „Co
munistul". o producție a studiourilor 
sovietice.

w
Peste 500 de oameni ai muncii — 

români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități din multe între
prinderi ale orașului Timișoara — au 
participat, vineri, la adunarea festi
vă consacrată celei de-a 53-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, ing. 
Nicolae Popescu, directorul tehnic al

Basov

urmă s-a 
vizita în

luni în 
succes 

delegației de partid

succes pe calea socialismului și co
munismului.

în cadrul familiei frățești a țări
lor socialiste, a spus in continuare 
A. V. Basov, se dezvoltă fructuos 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Româ
niei. între popoarele țărilor noastre 
există legături istorice tradiționale 
de prietenie șl bună vecinătate, rela
ții de solidaritate, care s-au mani
festat de-a lungul istoriei seculare, 
în anii instaurării puterii sovietice, 
printre apărătorii ei neinfricați s-a’u 
numărat și internaționaliștii români. 
Un mare grup dintre aceștia au fost 
decorați cu ordine și medalii ale 
U.R.S.S. în anii celui de-al doilea 
război mondial, multe zeci de mi: 
de ostași sovietici și-au jertfit viața 
pentru eliberarea României de sub 
jugul fascist.

După instaurarea puterii populare 
a României, prietenia popoarelor 
noastre, cimentată prin sîngele văr
sat in comun în lupta cu fascismul, 
a căpătat un nou conținut calitativ 
reflectat in comunitatea orinduirii 
social-politice a ambelor țări, in uni
tatea de țeluri și interese. ân lupta 
pentru socialism și comunism, pentru 
pace in lumea întreagă.

Cu patru ’ 
încheiat cu 
România a 
și guvernamentale sovietice, condusă 
de tovarășul Kosîghin, în timpul că
reia a fost semnat noul Tratat de 
prietenie, colaborare și. asistență mu
tuală intre țările noastre, care re
prezintă unul din documentele pro
gramatice de colaborare sovieto—ro
mâne. încheierea acestuia constituie 
un mare eveniment în viața popoare
lor noastre, un nou mare pag în opera 
de întărire și dezvoltare a alianței 
prietenești a țărilor socialiste.

România nouă a parcurs un mare 
drum in cei 26 de ani de existență 
ai săi, drumul construcției socialiste 
victorioase. In acest timp, poporul 
român a obținut succese remarcabile, 
a fost lichidată înapoierea economică 
și culturală, a fost creată o indus
trie modernă multilaterală, o produc
ție agricolă dezvoltată, au căpătat o 
largă dezvoltare socialistă invățămin- 
tul. știința, cultura și arta. Poporul 
sovietic sincer se bucură de succese
le dv., dragi prieteni. Acestea măr
turisesc în mod convingător despre 
marea dragoste de muncă, talentul 
poporului român, care merge înainte, 
sub conducerea partidului său co
munist. Noi ne bucurăm că, cu toate 
calamitățile naturale care s-au abă
tut asupra țării, oamenii muncii din 
țara dv. îndeplinesc cu succes planul 
de dezvoltare a economiei naționale, 
obțin noi și noi succese in construi
rea societății socialiste.

In prezent, comuniștii romani, oa
menii muncii din România socialistă 
se pregătesc să întîmpine jubileul glo
rios al celei de-a 50-a aniversări a 
partidului său comunist. In ajunul a- 
cestui eveniment însemnat, aș dori 
să vă urez dv. să intîmpinați cu noi 
succese această dată istorică.

Intre P.C.U.S. și P.C.R., intre sta
tele noastre s-au statornicit relații 
trainice de colaborare multilaterală 
Organizațiile de partid, de stat 
și obștești sovietice și românești în
trețin legături și contacte strinse, 
care aduc un folos real pentru ambe
le țări, pentru cauza noastră comună.

Crește și colaborarea noastră eco
nomică. Protocolul privind coordo
narea planurilor de dezvoltare a t- 
conomiet naționale ale Uniunii So
vietice și României, semnat in sep
tembrie a.c., pentru cincinalul vii
tor constituie mărturia întăririi in 
continuare a legăturilor noastre eco
nomice și comerciale. Protocolul ac
tual prevede creșterea cu 37 la sută 
a volumului livrărilor reciproce 
mărfuri în perioada 1971—1975 față 
de nivelul acordului pe 
1960—1970.

Se lărgește și se îmbogățește cola
borarea noastră in domeniul culturii. 
Se dezvoltă turismul, schimbul regu
lat de colective artistice, de expozi
ții, de specialiști, de reprezentanți ai 
uniunilor de creație. Se dezvoltă cu 
succes contactele intre Asociația de 
prietenie sovieto-română și Asociația 
română pentru legături de prietenie 
cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.).

Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca in 
ajunul celei de-a 53-a aniversări a 
Marelui Octombrie să urez poporului 
român frate și avangardei lui 
Partidul Comunist Român — 
succese în construcția socialistă, 
tlorire. viată fericită și pașnică.

de
anii

noi 
în-

Uzinei mecanice Timișoara, a scos 
In evidență însemnătatea acestui 
eveniment istoric, pentru întreaga 
omenire. în numele colectivelor de 
muncitori din uzina mecanică și din 
municipiul Timișoara. vorbitorul a 
adresat un călduros și frățesc salut 
oamenilor sovietici, constructori ai 
comunismului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
G. I. Nikolaev, reprezentant co
mercial al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, care a 
făcut o amplă trecere în re
vistă a succeselor repurtate de po
porul sovietic în construcția comu
nismului. Vorbitorul a subliniat, de 
asemenea, satisfacția pentru realiză
rile României socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre cele două țări.

•A
Cosmonautul sovietic Boris Valen- 

tlnovici Voiînov, comandantul navei 
spațiale „Soiuz 5“ și conductorul pri
mei stații orbitale cu oameni la bord, 
membru al delegației Asociației de 
prietenie sovleto-române, care ne vi
zitează țara cu prilejul aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, s-a întîlnit vineri cu cadre uni
versitare. ofițeri și elevi ai Acade
miei militare din București.

(Agerpres)
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de economia Uniunii Sovietice. As
tăzi producția industrială glo
bală a U.R.S.S. este de 80 de ori 
mai ridicată decît a Rusiei anului 
1913. reprezentind aproape o cincime 
din producția industrială mondială. 
S-a dezvoltat, de asemenea, agricul
tura socialistă. Trezesc admirație ge
nerală realizările sovietice în dome
niul cunoașterii Cosmosului, în ști
ințele nucleare. în tehnica rachete
lor, în electronică și in multe alte 
domenii de maximă importanță ale 
progresului științific și tehnic mon
dial.

Se cunosc totodată marile progre
se pe care Uniunea Sovietică le-a 
obținut în domeniul invățămintului, 
în ocrotirea sănătății populației, în 
creșterea nivelului de trai material 
și cultural 'al poporului. Toate aces
te succese reprezintă o contribuție 
esențială la dezvoltarea și întărirea 
sistemului mondial socialist, a torțe
lor antiimperial iste, la cauza păcii 
in lumea întreagă.

Din toată inima, animat de pro
funde sentimente internaționaliste 
de prietenie, stimă și prețuire fată 
de popoarele U.R.S.S., poporul ro
mân urmărește cu viu interes acti
vitatea creatoare a oamenilor sovie
tici. se bucură de toate realizările 
lor în măreața operă de construcție 
comunistă.

Ca urmare a luptei popoarelor, 
în condițiile victoriei Uniunii Sovie
tice și a coaliției antifascis
te în perioada de după cel de-al 
doilea război mondial, socialismul 
s-a instaurat trainic în 14 țări din 
Europa, Asia și America Latină, cu- 
prinzînd o treime din populația pă- 
mîntului și realizind aproape 40 la 
sută din producția industrială a lu
mii. Țările socialiste Însumează un 
considerabil potențial material și 
tehnico-științific, constituind, prin 
realizările lor. un exemplu și un 
îndemn pentru multe popoare de 
pe diferite meridiane. Sistemul 
mondial socialist exercită o uriașă 
înrîurire asupra dezvoltării mondia
le contemporane.

Socialismul — cauză nobilă a o- 
menirii muncitoare — a devenit o 
realitate luminoasă pe pămîntul 
patriei noastre. Imaginea Româ
niei de astăzi, caracterizată prin- 
tr-un inîpetuos avînt economic și 
social, prin dezvoltarea fără pre
cedent a forțelor de producție, prin 
înflorirea continuă a științei. în- 
vățămîntului și culturii, a întregii 
vieți sociale — roade ale eforturilor 
desfășurate de clasa muncitoare, de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român — ilus
trează in mod grăitor forța ideolo
giei marxist, leniniste aplicate în 
mod creator la condițiile social-eco- 
nomice concrete ale tării. Consa- 
crîndu-și cu abnegație eforturile 
pentru înfăptuirea programului sta
bilit de Congresul al X-lea al 
partidului, poporul român este în
suflețit de convingerea că munca 
sa asigură înflorirea multilaterală 
a patriei, contribuind totodată la 
creșterea forței si influentei socia
lismului pe plan mondial.

în desfășurarea construcției so
cialiste. partidul și statul nostru 
aplică și dezvoltă propria sa expe
riență. studiază experiența Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
a partidelor din celelalte țări socia
liste, a întregii mișcări comuniste in
ternaționale. a tot ce este înaintat 
în practica mondială, preluînd și â- 
plicînd ceea ce corespunde condiți
ilor specifice ale dezvoltări) Româ
niei.

Bazată pe vechi tradiții, cimenta
tă prin sîngele vărsat în comun de 
ostașii români și sovietici în răz
boiul antifascist, prietenia româno- 
sovietică a căpătat noi valențe și 
s-a ridicat pe o treaptă superioa
ră în anii socialismului, avînd un 
fundament solid în comunitatea o- 
rinduirii, a ideologiei marxist-leni- 
niste, a țelurilor comune ale socia
lismului șl comunismului. Această 
nouă etapă a relațiilor reciproce și-a 
găsit consfințirea in Iratatul ro- 
măno-sovietic de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, înche
iat la 4 februarie 1948, care a creat 
un cadru amplu pentru dezvoltarea 
continuă, pe toate planurile, a le
găturilor de colaborare dintre cele 
două țări. Semnarea șl ratificarea 
in acest an a noului Tratat româ- 
no-sovietic de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală au constituit 
un eveniment de seamă în evoluția 
ascendentă a raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare. El oferă noi pre
mise pentru intensificarea și ampli
ficarea continuă a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice reci
proc avantajoase, a cooperării in 
producție și in alte domenii, des
chide noi perspective pentru dez
voltarea prieteniei și alianței între 
țările și partidele noastre, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, ale 
independenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi și ne
amestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești — principii verifica
te de viață, ca răspunzînd pe deplin

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 53-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia. Corneliu Mănescu. a adresat

VIZITE IN U.R.S.S. ALE DEIEGATIIEOR
UNOR ORGANE LOCALE DE PARTID SI DE STAT s

In aceste zile, la Invitația organe
lor locale de partid și de stat so
vietice, delegații ale organelor lo
cale de partid și de stat din unele 
județe și municipii ale țării au ple
cat in U.R.S.S. pentru a participa la 
festivitățile organizate cu prilejul 
celei de-a 53-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. .

O delegație de activiști ai Comi
tetului județean Satu-Mare al P.C.R. 
și ai consiliului popular județean, 
condusă de tov. Gheorghe Govor, 
secretar al Comitetului de partid 
județean Satu-Mare, a plecat în re
giunea Transcarpatică — R.S.S. U- 
craineană ; o delegație de activiști 

interesului înfloririi fiecărei țări so
cialiste, cauzei colaborării și unită
ții țărilor socialiste, a progresului 
și păcii în lume.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „Partidul Co
munist Român, clasa muncitoare, 
întregii! nostru popor acordă o 
înaltă prețuire prieteniei româno- 
sovietice, dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre țările noastre, 
adincirii cooperării pe toate planu
rile vieții economice, sociale și po
litice. Sintem convinși că întărirea 
solidarității și a legăturilor de prie
tenie dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice corespun
de intereselor ambelor noastre țări, 
și, in același timp, intereselor în
tăririi sistemului socialist mondial, 
cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii în lume".

Referindu-se la temeiurile rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări și popoare, tovarășul Leonid 
Brejnev, seoretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a spus : „Uniunea So
vietică și România sint nu numai 
vecine, ci și tovarăși de luptă pen
tru o cauză comună. Prietenia 
noastră este întărită de unitatea 
scopurilor in lupta pentru viitorul 
comunist, de comunitatea idealuri
lor comuniste. Această prietenie 
este o măreață cucerire istorică a 
popoarelor Uniunii Sovietice și Ro
mâniei socialiste".

Preocuparea constantă a Româ
niei socialiste, a poporului nostru 
pentru dezvoltarea continuă a le
găturilor frățești cu Uniunea So
vietică se înscrie ferm în contextul 
politicii noastre externe, care si
tuează statornic în centrul ei întă
rirea prieteniei, alianței și colabo
rării multilaterale cu toate țările 
socialiste. In spiritul acestei poli
tici, partidul și statul nostru acțio
nează perseverent pentru adîncirea 
cooperării și colaborării cu aceste 
țări pe toate planurile — politic, 
diplomatic, economic, tehnico-știin- 
țific. militar, cultural.

tn același timp. România, acțio- 
nînd în spiritul coexistenței pașni
ce, dezvoltă larg relațiile cu toate 
țările, fără deosebire de orînduire 
socială, militează pentru extinde
rea continuă a colaborării interna
ționale, pentru înțelegere, destin
dere și securitate, corespunzător cu 
interesele vitale ale păcii și coope
rării între popoare.

In perioada care s-a scurs de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. ideile de libertate, drep
tate socială și progres, ideile socia
lismului și comunismului și-au 
croit un drum larg, afirmîndu-se 
cu putere in întreaga lume. Pro
motoare neobosite ale acestor idei, 
conducătoare ale luptei maselor 
pentru transpunerea lor in practi
că. partidele comuniste și muncito
rești iși sporesc rindurile și in
fluența. dovedindu-se o uriașă for
ță politică a contemporaneității, 
întărirea unității și coeziunii tutu
ror detașamentelor mișcării comu
niste, potrivit principiilor marxism- 
leninismului. se afirmă drept con
diție esențială pentru obținerea de 
noi succese în lupta antiimperialis- 
tă, pentru țelurile socialismului și 
păcii.

Deceniile care au trecut de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie au consemnat redeșteptarea 
națională a zeci de popoare aflate 
sub dominație imperialistă ; ca ur
mare a luptei acestor popoare, sis
temul colonial s-a prăbușit, pe rui
nele sale apărînd noi și noi state 
independente. Niciodată n-a fost 
atit de viguroasă ca astăzi voin
ța popoarelor de a trăi in liberta
te, de a-și apăra și consolida inde
pendența și suveranitatea națională, 
de a-și făuri prezentul și viitorul, po
trivit propriei lor voințe, fără nici 
un amestec din afară. Poporul ro
mân a acordat și va acorda și în 
viitor sprijinul său hotărît popoa
relor care luptă împotriva imperia
lismului și neocolonialismului. pen
tru dezvoltarea lor liberă, de sine 
stătătoare.

Desigur, forțele imperialismului 
încearcă să frineze dezvoltarea pro
gresistă a omenirii, promovează o 
politică de forță și dictat, ameste- 
cîndu-se în treburile interne ale 
altor state și popoare. Dar. împotri
va imperialismului, a colonialismu
lui și neocolonialismului. a politicii 
de dominație se ridică tot mai pu
ternic, pe toate continentele, 
uriașe forțe sociale, largi mișcări 
de masă, democratice și progre
siste, care, luptînd unite, pot asi
gura împlinirea aspirațiilor de liber
tate, independență, pace și progres 
ale întregii omeniri.

De ziua aniversării gloriosului Oc
tombrie, comuniștii, oamenii muncii 
din țara noastră, întreg poporul ro
mân transmit popoarelor Uniunii 
Sovietice un cald salut frățesc și 
sincere felicitări, adresîndu-le urarea 
izvorîtă din inimă de a obține noi și 
noi victorii in măreața operă de 
construcție a comunismului, in înflo
rirea continuă a patriei lor. în lupta 
pentru cauza nobilă a socialismului, 
păcii și progresului in lume.

o telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, A. A. 
Gromîko.

ai Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R., condusă de tov. Gheorghe 
Dobre, secretar al comitetului ju
dețean de partid, a plecat in regiu
nea Ivano-Franko — R.S.S. Ucrai
neană ; o delegație de activiști ai 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R. și ai consiliului popular ju
dețean. condusă de tov. Valerian 
Găină, secretar al comitetului jude
țean de partid, a plecat în regiunea 
Cernăuți. De asemenea, o delegație 
de activiști ai Comitetului municipal 
Brașov al P.C.R., condusă de tov. 
Constantin Șuțu. prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, a 
plecat in orașul laroslavl—R.S.F.S.R.
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IN PIEȚELE CAPITALEI

Piața Coșbuc. Gospodinele și-au exprimat satisfacția că se găsesc din belșug cartofi mari, de calitate bună
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bunătățirea aprovizionării. Astăzi, 
eu și ceilalți cumpărători vedem 
cu ochii noștri că în Piața Doro
banți lucrurile s-au îndreptat. Vă 
mulțumim din inimă, dragă to
varășe Ceaușescu, pentru grija 
care ne-o purtați".

în cursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a apreciat re
zultatele pozitive care se reflectă 
concret în cantitățile mari de pro-. 
duse aflate în piețe și magazine, 
modul de prezentare a acestora, 
dar totodată a subliniat necesita
tea luării de măsuri pentru înlă
turarea grabnică a tuturor lipsu
rilor care mai dăinuie. Astfeh la 
centrul de desfacere a laptelui din 
piața „7 Noiembrie" nu se aduseseră 
cantitățile de lapte solicitate de 
consumatori. La întrebarea to
varășului Ceaușescu, reprezentan
ții comerțului răspund că „se va 
aduce laptele mai tîrziu".

— De ce mai tîrziu și nu acum 7 
întreabă secretarul general. Să se 
acționeze așa cum s-a stabilit. Să 
se facă aprovizionarea ritmic și 
operativ".

în timpul vizitei a ieșit din nou 
la iveală faptul că se pierde mult 
timp la cumpărarea unor produse. 
Tovarășul Ceaușescu a dat indica
ții reprezentanților comerțului să 
treacă neîntîrziat la preamba- 
larea a cît mai multor sortimente 
de carne și preparate de carne, 
brînzeturi, fructe, legume, să pro
moveze pe scară largă formele mo
derne de comerț.

Cetățenii cu care a stat de vorbă 
tovarășul Ceaușescu „ au remarcat 
cu satisfacție operativitatea cu 
care s-a trecut la aplicarea măsu
rilor stabilite la ședința de lucru 
de la Comitetul Central.

„Vă mulțumim din inimă, tova
rășe Ceaușescu, pentru grija ce o 
purtați oamenilor muncii — spune 
Grigore Stanciu, locuitor în noul 
cartier al Colentinei, venit la 
piața Obor. Controlul făcut de 
dumneavoastră, personal, asupra 
situației aprovizionării este un 
ajutor de mare preț pentru noi. 
Bine ar fi ca și tovarășii care răs
pund direct de comerț să vină 
mai des în piețe și să nu se mul
țumească numai cu constatările, 
ci să ia măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor, așa cum procedați dum
neavoastră cu atîta exigență și 
energie".

La fiecare dintre piețele vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat direct cumpărătorilor: 
„Cum apreciați situația aprovizio
nării cu produse alimentare 7“ 
La această întrebare, aproape inva
riabil, grupul de cetățeni care se 
strîngeau în jur răspundeau cu 
unanimă satisfacție: „Este bună 
aprovizionarea. Au dat rezultate 
indicațiile și măsurile pe care 
le-ați stabilit".

In cursul vizitei în piețele Obor 
și Rahova, secretarul general al 
partidului s-a interesat de posibi
litățile de extindere și reamenaja- 
re a spațiului comercial, de creare 
a noi depozite pentru a se putea

păstra și desface un volum sporit 
de mărfuri alimentare în condiții 
corespunzătoare, dînd indicații or
ganelor de resort să acționeze 
prompt, cu toată răspunderea, pen
tru rezolvarea acestor probleme.

Și cu prilejul acestei vizite s-a 
putut constata acea anomalie 
existentă la noi în desfacerea măr
furilor agroalimentare, care se ex
primă prin tendința unor cetățeni 
de a se supraaproviziona.

Insoțindu-1 pe tovarășul 
Ceaușescu în timpul vizitei de ieri, 
nu numai noi reporterii am fost 
martorii unor asemenea manifes
tări, ci înșiși cetățenii. In sectorul 
de vînzare a produselor de pescă
rie de la halele Obor, de pildă, un 
cetățean tocmai cumpărase 6 kg 
de pește proaspăt, cantitate care 
desigur depășește, după propria 
mărturisire, nevoile de consum ale 
familiei sale. Ceilalți cumpărători 
au reacționat cu promptitudine, 
combătînd această mentalitate. De 
asemenea, la piața Rahdvei, gospo
dina Alexandrina Puiu relata fap
tul că unii își burdușesc cămările 
cu ulei și zahăr, creînd greutăți în 
aprovizionarea și desfacerea pro
duselor alimentare. Ea cerea să nu 
se tolereze sub nici un motiv a- 
semenea practici dăunătoare.

In cadrul vizitei, în discuțiile 
purtate cu cetățenii s-a scos în e- 
vidență faptul că statul nostru 
dispune de rezervele necesare pen
tru a asigura aprovizionarea neîn-

treruptă a populației cu mărfuri 
agroalimentare în tot timpul anu
lui.

Imaginile pe care le ofereau ieri 
piețele Capitalei, bine aprovizio
nate, cu o gamă variată de produ
se, aprecierile pozitive făcute de 
nenumărați cetățeni pe care i-am 
întîlnit cu sacoșile pline în tim
pul vizitei în fața standurilor, a to- 
netelor și chioșcurilor, atestă efi
ciența deosebită a măsurilor stabi
lite de conducerea partidului și 
statului, faptul că ministerele și 
organele de resort au acționat cu 
spirit de răspundere, pentru a re
media în scurt timp lipsurile sem
nalate. în interesul satisfacerii cît 
mai bune a cerințelor de consum 
ale populației se impune ca acest 
mod de a acționa concret, operativ 
și eficient să devină o metodă per
manentă de lucru a organelor în
sărcinate cu aprovizionarea pieței.

Ministerele și celelalte foruri 
centrale de resort, organele de 
partid și de stat locale trebuie să 
urmărească zi de zi situația apro
vizionării populației, să intervină 
cu toată răspunderea pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor 
date de conducerea partidului și 
statului, pentru a se asigura satis
facerea în condiții cît mai bune a 
cerințelor de consum ale oamenilor 
muncii.

Ion MARGINEANU 
Constantin BORDEIANU
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Care este stadiul realizării sarcinilor
din planul de stat pe anul 1970?

cursul anului, ac-

Lucrările pentru extinderea Uzinei 
de anvelope din Florești— care vi
zează mărirea capacității de produc
ție la sfirșitul anului 1971 cu un sfert 
de milion de anvelope — sînt și ele 
în mare întîrziere. Pînă acum, doar 
18 procente din planul anual au fost 
realizate. Atît lucrările din etapa 
întîi, cit și cele din a doua sînt 
mult rămase în urmă. Ing. Petre Ste- 
lu, din partea uzinei, cu care am dis
cutat despre stadiul lucrărilor în a- 
cest an, ne-a, spus : „Unele obiec
tive, cum ar fi laboratorul, două tur
nuri de răcire și drumurile interioa
re. au fost realizate și recepționate 
la termen. Există însă întirzieri în 
darea în folosință a altor două tur
nuri de răcire și mai ales a grupului 
social.

— Sînt justificate întîrzierile 7

— Facem tot ce se poate — a su
nat. pe de altă parte, replica tov. 
Gheorghe Pascu, directorul I.S.C.M. 
Brazi.

Oricît am insistat — și am insistat 
— interlocutorul nu a vrut (sau n-a 
putut 7) să precizeze ce înseamnă 
acest „tot ce se poate". Să înțelegem 
această atitudine ca un semn de 
prudență, o eschivă de la un răspuns 
clar, de la asumarea unei responsa
bilități precise de către constructor 7

Exemplele prezentate nu constituie 
excepții, ci cazuri destul de frecven
te la investițiile din acest an. Poate 
părea greu de acceptat, dar, pe 
parcursul a zece luni. Ministerul 
Industriei Chimice nu și-a îndeplinit 
planul anual de investiții decît în- 
tr-o proporție de 64.2 la sută, și 
este pus în situația ca în ultimele

deși nu punem la îndoială 
tenție care a stat la baza 1< 
să arătăm că nu au fost 
absolut toate posibilitățile i 
sionare a lucrului. Raidul i 
relevat pe deplin acest fap

O explicație logică a rit 
melc în care s-a lucrat pe 
de la Slobozia nu există, S 
el a fost deseori vizitat de 
specialiști, de cadre din c< 
ministerului. Au curs mult*  
cerneală în scrierea, transi 
rescrierea planurilor de mă 
nite să aducă lucrările pe 
cel bun. Dar, așa cum c 
constructorii au resimțit pi 
influența vizitelor făcute, 
evoluind sub semnul acelor 
biciuni. Oare, oamenii de a 
muncit, au stat

PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI CHIMICE
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te, în 1 
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tate pent 
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Dacă 
de porn 
multor h 
fost împe 
numeroas 
cultăți, a 
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torul A 
Ștefănesc 
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parcursul 
șurării lo 
ficiarul, 
de invest: 
nizorii de 
și constru 
depună tc 
ruințele 
depășirea 
pentru rei 
investiți il< 
ritm norr 
evoluție, 
practic, c 
rea dintre 
factori t 
mult de 
Astfel, < 
industrială 
tilaj chimi 
finării „a 

armele" chiar din primul tr 
a.c., anunțînd că nu va resț 
întregime livrările programat 
tru anul 1970. Intre timp, uzir. 
vița roșie" din această central 
uzinele „23 August" și „Vulci 
Capitală au încălcat și celela 
gajamente și contracte.

Este cazul să spunem lucru 
nume : situația investițiilor 
triei chimice a devenit îngrij 
re și dacă remedierea ei nu 
în timp util, urmările se proi 
a fi extrem de serioase. Nu n 
bule insistat asupra faptului 
punerea în funcțiune a unor 
tive la termenele fixate va i 
în mod automat o serie de rai 
conomice să nu beneficieze d 
dusele absolut necesare in act: 
lor. Ne gîndim apoi la condi 
care vor porni la drum inv< 
din 1971, mult mai mari față 
cest an, în mod evident infli 
de stadiile actuale ale lucrăr 
continuare. Această înlănțuir 
cauze și de efecte, indiferent 
mele pe care-1 poartă fiecare 
ele, înseamnă, pînă la urmă, i 
gur lucru : pagubă pentru ec< 
națională.

Așa cum a relevat ancheta n 
există certe posibilități pentri 
minuarea proporțiilor neînde 
planului de investiții în in< 
chimică. Posibilități pe care 
specialiști de pe șantiere sau 
minister nu le cunosc sau nu 
cu toată seriozitatea în consid 
Ne amintim că, la începutul i 
într-un articol publicat în ziart 
tru sub semnătura ministrului 
dustriei chimice, se menționa

• vestițiile acestui sector vor cui 
în 1970, o activitate ritmică, su 
tă și rodnică. Ce cauze au barat 
realizării acestor bune int< 
Cine se face răspunzător pentri 
riția și persistența lor îndelun 
— sînt întrebări care își așteapt; 
punsul.

Măsuri împotriva

In săptămînile care au mai rămas 
pînă la sfirșitul anului industria 
chimică are de dat in exploatare un 
număr de 27 de obiective și capaci
tăți noi, iar pentru restul lucrărilor 
sale, de asigurat stadiile fizice în
scrise in graficele de execuție. Nu 
este un secret pentru nimeni că a- 
ceste sarcini sînt grele, deoarece pa 
multe dintre șantierele acestei ra
muri s-au acumulat, în timpul celor 
mai prielnice luni, restanțe deosebi
te ca mărime și implicații. Cum se 
prezintă lucrurile la ora actuală 7 Ce 
au întreprins și continuă să între
prindă, într-o așteptată și firească 
colaborare, constructorul, beneficiarul 
și furnizorii de utilaje pentru a im
pulsiona activitatea de construcții și 
montaje 7

Se știe că, în tot 
tivitatea pe . șan
tierul Combinatu
lui de îngrășă
minte azotoase 
din Slobozia s-a 
desfășurat sub aș
teptări. Astfel, în 
zece luni s-au e- 
xecutat lucrări 
reprezentînd nu
mai 39,2 la sută 
din planul anual 
de investiții. Mult 
rămase în urmă 
sînt stadiile fizi
ce de la
de amoniac: 
nele locuri 
structorul — 
treprinderea 
construcții și mon
taje din București 
— n-a executat 
fundațiile (peste 
138 tone de utila
je așteptînd în 
stoc nemontate), 
iar în altele — 
acolo unde funda
țiile există — n-au 
sosit utilajele.

Cea mai acută 
chestiune a lucră
rilor de aici a ră
mas neasigura- 
rea utilajelor teh
nologice la ter
menele prevăzu
te pentru mon
taj. Dintr-un ne
cesar de aproxi
mativ 13 200 tone 
de instalații și e- 
chipamente, combinatul n-a primit 
decit vreo 5 000 tone. Restanța cea 
mai mare o înregistrează Centrala 
industrială pentru utilaj chimic și 
rafinării, din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — furnizorul 
general al lucrării. Aducînd in discu
ție, cu cadrele de conducere din com
binat. aceste neajunsuri, n-am putut 
afla mare lucru, „Credem că, in mare 
parte, această stare de lucruri va fi 
lichidată in cursul primului trimes
tru al anului 1971 — constată tov. 
Elelțerie Bazavan, inginer șef cu in
vestițiile din partea beneficiarului. 
Dar, chiar dacă utilajele ar fi venit 
la timp, ,ele nu puteau fi montate, 
intrucit constructorul n-a asigurat 
un front de lucru satisfăcător".

Ce perspective șe intrevăd pentru 
șantierul ; Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Slobozia este 
greu de spus. Așa cum atestă planu
rile de măsuri recent elaborate, în 
zilele ce urmează se vizează pregă
tirea în șantier a unor condiții 
lucru specifice sezonului rece : 
chiderea obiectivelor și punerea 
funcțiune a centralei termice. ___
absolut necesar să se aplice măsu
rile stabilite.
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Un nou procedeu pentru 
prepararea brichetelor

de cocs
După o serie 

experiențe reușite, un 
de specialiști de la Institutul de 
cercetări metalurgice din Bucu
rești a stabilit un procedeu 
nou pentru prepararea unor 
brichete de cocs, din diverse 
materiale cu cenușă redusă. Coc
sul obținut după rețeta institutu
lui bucureștean are aceleași ca
racteristici cu cel clasic, dar este 
mai economic. Aceste brichete 
de cocs își găsesc utilizarea în 
furnale, cubilouri, cuptoare elec
trice de carbid și feroaliaje, pre
cum și în diverse procedee teh
nologice, unde se folosesc cocs 
produs din petrol, cărbuni și ma
teriale vegetale.

de cercetări și 
colectiv

(Agerpres)
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„Să trăiți, tovarășe Ceaușescu, vă mulțumim că veniji atît de des in mij locul nostru" — cu asemenea cuvinte, 
pornite din inimă, a fost întîmpinat pretutindeni secretarul generai al partidului

— Nicidecum. Grupul social, de 
pildă, nu poate fi terminat pentru 
că lipsesc 10 robineți la instalația de 
încălzire.

Cum am aflat, In continuare, robi- 
neții cu pricina nu se aduc de peste 
mări și țări, ci de undeva mult mai 
aproape, dar. din nepăsare, construc
torul nu s-a îngrijit să și-l procure. 
O situație necorespunzătoare consem
năm la lucrările din etapa a Il-a de 
dezvoltare : dintr-un plan de 20 mi
lioane de lei, s-au executat lucrări 
valorînd doar 3 milioane. In hala de 
fabricație C, bunăoară, nu s-a lu
crat practic, de aproape două luni, 
din cauza lipsei materialelor de con
strucții. Abia zilele trecute au început 
să sosească ceva elemente prefabri
cate în stare să permită rejuarea lu
crului. Dar, sînt foarte puține. Și iar
na bate la ușă.

Cerem părerea reprezentantului 
constructorului, ing. Paul Drăgulă- 
nescu, șeful de lot din partea între
prinderii șantiere construcții și mon
taje Brazi : „Am rămas in urmă, ac
ceptă el. Dar sperăm să ne refacem". 
Pe ce iși bazează speranțele 7 Aici 
lucrurile se complică. întrucît Inter
locutorul nostru mai m-.ilt a ridicat 
din umeri, decît a răspuns. De alt
fel, și beneficiarul, și constructorul 
s-au resemnat, estimînd că mai mult 
de o treime din planul anual de 
vestiții nu se va putea realiza 
la 31 decembrie.

Am continuat raidul nostru 
șantierul de dezvoltare a Uzinei de 
îngrășăminte chimice din Valea Că
lugărească, unde pînă acum s-a a- 
cumulat o nerealizare depășind 38 
milioane de lei. După cum ne-a in
format însuși constructorul, rămîne- 
rea în urmă se datorește organizării 
defectuoase a șantierului, asigurării 
cu întîrziere a documentației tehni
ce și a unor utilaje. Directorul uzi
nei, ing. Ion Petruțu, era de 
părere că acum sînt condiții reale ca 
să se lucreze mai intens, constructo
rul puțind să depășească planul cu 
cel puțin 10 milioane de lei. „Dar se 
lasă greu convins — a continuat in
terlocutorul. Conducerea șantierului 
se menține în limita planului său, 
nevrînd să se angajeze la nici un e- 
fort precis".

in- 
pînă

pe

60 de zile ale acestui an să-șl tri
pleze, la propriu, eforturile pentru 
a putea recupera rămînerile în urmă 
acumulate în celelalte pește 300 
zile care 
investiții 
informați 
amintite 
cea mai 
stituie 
din grafice a utilajelor tehnologice, 
în scopul soluționării ei, au fost tri
mise colective de specialiști în străi
nătate, fie pentru contractări, fie 
pentru a urgenta livrarea acestora. 
Pe de altă parte, s-au inițiat analize 
operative cu furnizorul general — 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini — pentru a folosi toate 
Căile posibile de recuperare a întîr- 
zierilor la construcția unor utilaje 
din țară. La fel, s-a urmărit in
tensificarea ritmului de execuție pe 
șantier.

Că aceste măsuri, cu toată întîr- 
zierea lor, sînt salutare, nu există 
nici o îndoială. Sînt insă ele sufici
ente 7 Iată răspunsul primit din par
tea ing. Alexandru Ștefănescu, direc
torul direcției amintite :

— Din analizele efectuate, se con
sideră că planul de investiții pe 1970 
nu va fi realizat, pe ansamblul mi
nisterului, cu aproximativ 9 la sută. 
Nerealizarea este, în principal, efec
tul nemijlocit a trei cauze : mai întîi, 
lucrările din sectorul piese de schimb, 
valorînd circa 82 milioane de lei, lua
te inițial în calcul la capitolul in
vestiții, nu se mai raportează la a- 
cest capitol conform legislației în 
vigoare. La această sumă se mai a- 
daugă 123 milioane de lei rezultați 
ca economii la refacerea și definiti
varea unor devize pentru anumite 
proiecte. în fine, peste 245 milioane 
de lei reprezintă contravaloarea u- 
nor lucrări care nu au create con
diții de execuție în acest an. Cea 
mai mare parte din această nereali- 
zare se regăsește pe șantierul Com
binatului de îngrășăminte azotoase 
din Slobozia.

Nu ne putem ascunde surprinde
rea față de acest răspuns. Cît pri
vește exactitatea calculelor făcute 
privind volumul de lucrări care poa
te fi executat pînă la 31 decembrie,

de 
au trecut. La Direcția de 
din 
că 

sînt 
grea 

asigurarea

minister am fost 
toate neajunsurile 
cunoscute și că 
problemă o con- 

la termenele

Cristian ANTONES 
Constantin CAPR/I 
Lucian CIUBOTARI

In cooperativele agricole din județul cluj

Grajdurile puteau fi de mult terminat
în momentul de față, 480 de bo

vine aparținînd cooperativei agricole 
Unirea-Cluj stau în cîmp, sub cerul li
ber, deși vremea s-a răcit și nici nu 
există certitudinea că se va asigura 
adâpostirea acestora înaintea sosirii 
zăpezii. Cum s-a ajuns în această si
tuație ? La 12 iunie, în urma alune
cărilor de teren, au trebuit să fie 
demolate două grajduri. Materialele 
au fost transportate de îndată 
pe locul unde urmau să fie re
construite adăposturile. Cooperatorii 
au vrut să se apuce de îndată de lu
cru. Elanul lor a fost însă stopat de 
direcția agricolă și uniunea coo
peratistă județeană, care au sugerat să 
se construiască un complex cu 500 de 
vaci, în cooperare cu alte cooperative 
vecine. Săptămîni la rînd, specialiștii 
direcției agricole au căutat amplasa
mente, au um'blat după avize, ca, pînă 
la urmă, să renunțe la ideea com
plexului și să rămină tot la soluția ini
țială, adică la reconstrucția celor 
două grajduri. Dar unde să fie am
plasate 7 Din nou tergiversări, pînă 
cind s-a indicat... tot la locul inițial.

între timp sosise luna august. Cine 
să execute o asemenea lucrare într-un 
timp scurt 7 Iarăși adrese, rezoluții, 
semnături, aprobări, în sfîrșit, la 29 
august, s-a găsit și constructorul — 
șantierul 102, aparținînd trustului 10 
construcții, dar care s-a angajat să 
facă numai un singur grajd. Al doilea 
a rămas în discuție, deși în afară de 
animalele existente cooperativa mai 
are în plan să cumpere 60 vaci. 
După multe demersuri^ constructorul 
a acceptat să acorde „asistență tehni
că" cooperativei cu condiția ca aceas
ta să asigure brațele de muncă pe 
șantier.

Am vizitat de curînd șantierul. Con
strucția primului grajd a ajuns la aco
periș. Cel de-al doilea grajd este la 
fundație. Lucrătorii angajați de coope
rativă au plecat însă a doua zi după 
începerea lucrului. Atelierul mecanic 
intercooperatist, care a contractat lu
crările de alimentare cu apă și care 
trebuie să construiască, printre altele, 
un bazin cu o capacitate de 50 000 litri 
apă, nici nu s-a apucat de lucru. Dis
cutăm cu tov. Iosif Adorjan, preșe
dintele cooperativei.

— Cind vor fi terminate grajdu
rile, căci iarna bate la ușă ?

— Sincer să fiu, nu aș putea spune 
o dată anume la care grajdurile vor 
putea fi terminate. Alergăm toată 
ziua după constructori. îi aducem, 
dar a doua zi pleacă, deoarece nu le 
convin prețurile la care-i plătim 
după deviz.

— Pînă acum, cine construia graj
durile ?

— Noi. cooperatorii, le-am construit 
pe toate. Și pe acestea le-am fi rea
lizat tot noi încă din vară, cind nu 
aveam atît de mult de lucru în cîmp. 
Am fost însă încurcați. întîi direc
ția agricolă si uniunea județeană au 
spus că se va construi un complex 
mare pentru creșterea vacilor, dar 
au renunțat la idee ; apoj s-a pierdut 
timpul cu găsirea amplasamentului, 
cu proiectele, cu avizele și celelalte 
formalități. Dacă eram lăsați în pace, 
pînă acum grajdurile ar fi fost gata.

Ing. loan Ciugudean, director ad
junct al direcției agricole județene, a 
dat vina pe constructori, care nu se 
grăbesc cu execuția, întrucît ei consi
deră lucrarea minoră și sînt aglome
rați cu alte treburi. Normal ar fi fost 
ca de la bun început cooperatorii 6ă

fie sprijiniți să facă cu propriile 
grajdurile pentru că stă în pu 
unei cooperative agricole să con 
iască cu forțe proprii. Așa este 
mal și firesc. După cum se ' 
este vorba de un lanț al 
ponsabilității față de rezolv 
unei probleme atît de import 
cum este adâpostirea animalelor 
cît se tărăgănează mai mult, cu 
lucrurile se complică. Producție 
lapte a vacilor lăsate în cîmp est 
scădere continuă. Contractele de 1 
nu pot fi onorate și, mai mult, 
în pericol sănătatea animalelor.

în județul Cluj s-a prevăzut 
strucția a încă 4 grajduri pentru 
vine la diferite unități. La coopei 
vele din Hășdate, Cășei și Boju, 
crările sînt mal avansate, în tim> 
la Pădureni sînt mult rămase 
urmă. Din cele 4 saivane prevăe 
a se construi, două nici n-au fost 
cepute. iar lucrările de alimentar*  
apă la cooperativa din Așchileu & 
au fost abandonate.

Iată deci că ne aflăm în prag 
iarnă și construcțiile zootehnice 
sînt gata. Poate direcția agricolă < 
sideră că numărul mic de constrr 
planificate nu ridică probleme, 
indiferent de numărul lor, fiecare 
are un rost bine precizat și trei 
realizat înainte de sosirea frigu 
Este imperios necesar ca organele 
gricole să sprijine cooperativele a; 
cole în organizarea muncii propri 
echipe sau brigăzi de construct 
pentru urgentarea lucrărilor și i 
gurarea unor condiții bune de a 
postire a tuturor animalelor.

Al. MURESAN 
corespondentul „Sctnh
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1OFTANA „EXPOZIȚIA Eveniment muzical

) pagină de neinfrintă 
lirzenie revoluționară 
din istoria partidului
pășit pe sub bolțile sumbre 
ale Doftanei, împreună cu un 

ie elevi brașoveni, într-o di- 
(ă friguroasă a acestei toam- 
id se împlinesc 30 de ani de 
bușirea cumplitei temnițe. M-a 
>at reacția imediată, nemijloci- 
■estor copii ai anilor noștri, față 
iversul neobișnuit în care pă- 
iau. De îndată ce au trecut de 
. interioară și au ajuns în pri- 
oridor al temniței, larma gla- 
f copilărești s-a stins brusc, 
-a cerut-o nimeni, nimeni nu 
xercitat aici autoritatea peda- 
i. Pur și simplu, au tăcut, 
credeau privirilor. Nu puteau 
cu ochii și cu mintea lor de

, că tot ce vedeau ar putea fi 
a decît un vis urît.
a ce zguduie îndeosebi pe vi
nii care străbate monstruosul 
iu înălțat de aparatul de re- 
me al claselor exploatatoare 
colinele Telegăi — edificiu 
ormat în anii noștri într-un 
sionant muzeu al luptei co
lților, antifasciștilor, patrio- 
revoluționari pentru pace, de- 
iție, independență națională 
lialism — este stricta, minu- 
., inumana organizare a unui 
naj riguros pus la punct pcn- 
leteriorarea treptată și, apoi, 
u zdrobirea pină la capăt a 
ei rezistențe fizice și splri- 

epînd de la fierărie, unde lan- 
grele de șapte pînă la șai- 

ece kilograme evocă zgomotul 
itor care însoțea sosirea fie- 
nou convoi de deținuți (urcu- 

e dealul Telegăi era ca pe o 
>tă, întreaga vale a Doftanei 
a de vaierul ritmic al lanțu- 
, trecînd prin diferitele secții 
stituite și ajungind la crun- 
cție „H“, cu cele 40 de celule 
le, neaerisite, geroase, fără 
•i, în care deținuții nu se pu- 
odihni decît rezemîndu-se de 
de lemn al ușii, ți se deru- 
în fața privirilor filmul cu- 

urător al bestialelor torturi. 
1 această teribilă „uzină a cru- 
“ urmărea cu singe rece înjo- 
și spulberarea oricărei dem- 

i umane, măcinarea voinței 
tăriei morale, spre a ob- 
pînă la urmă, capitularea 

igenuncherea necondiționată în 
sacrosanctei „ordini legale" a 

nului burghezo-moșieresc.
fundalul acestui mecanism 

recizie al brutalității legalizate 
dicate la rangul de „rațiune de 
‘, cu atît mai emoționant se re- 
ază înaltul spirit de sacrificiu, 
șa forță morală a comuniștilor.

antifasciștilor, democraților, care 
au știut, cu unica armă a inflăcă- 
ratelor lor convingeri revoluționa
re și patriotice, să ridice în inte
riorul închisorii un zid de voință o- 
menească mai impunător decît gro
sul zid al temniței.

Mărturii impresionante ale aces
tei lupte găsim în exponatele din 
sălile de muzeu amenajate în in
cinta închisorii, ca și în feluritele 
amănunte evocatoare pe care le 
întîlnim pe parcursul vizitei.

O vitrină ne înfățișează cîteva 
stinghii de lemn și sfori de feluri
te dimensiuni deasupra cărora ci
tim inscripții laconioe : „măgărea- 
ța“, „calul moale", „șoricelul". Sub 
aceste denumiri ciudate se ascun
deau, de fapt, ingenioase mijloa
ce de comunicare între deținuți, 
care permiteau transportul mate
rialelor de partid și alimentelor de 
la o celulă la alta.

La Doftana a activat tot timpul 
o puternică organizație de partid, 
care a izbutit să transforme cea 
mai cumplită temniță a burgheziei 
într-o autentică forjă de călire a 
unor caractere puternice, comunis
te. Sint prezentate diferite măr
turii despre râspîndirea cuvîntului 
partidului în închisoare, de la lu
crări ale clasicilor marxism-leninis- 
mului și documente de partid scrise 
cu litere minuscule pe foițe de ți
gară pînă la recunoașteri oficiale 
ale direcției închisorii cu privire la 
intensitatea acțiunilor și ingeniozi
tatea formelor utilizate.

Există un colț al închisorii ale 
cărui dimensiuni nu depășesc cîți- 
va metri pătrați și unde simți par
că mai puternic ca oriunde suflul 
fierbinte al istoriei : e vorba de 
strimta încăpere de deasupra tîm- 
plăriei unde s-au desfășurat, in 
februarie — martie 1938, lucră
rile conferinței organizației de 
partid din Doftana. Punînd la 
punct, la rîndul Jor, un sistem 
precis și bine rodat de a o- 
coli și înșela supravegherea crân
cenă a călăilor, comuniștii au iz
butit să-și trimită aici delegații și, 
timp de cîteva zile, să elaboreze în 
comun un adevărat plan strategic 
și tactic de continuare a luptei in 
închisoare.

Impresionante sînt mărturiile 
care evocă largile acțiuni de soli
daritate cu deținuții de la Doftana 
ale clasei muncitoare, ale tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
ale unor reprezentanți de frunte ai 
intelectualității din întreaga țară. 
De la „fluturașii" și listele de sub
scripție care purtau chemările „A- 
jutați pe închișii noștri", „Cerem

amnistie generală politică" etc, pînă 
la manifestele și memoriile semna
te de personalități cunoscute ale 
vieții publice, se desfășoară în fața 
noastră toate fazele acestei îndîr- 
jite bătălii care făcea parte inte
grantă din marea luptă a poporului 
pentru libertate și democrație.

Ceasul din curtea muzeului, cu 
acele înțepenite, arată, la distanță 
de trei decenii, ora săvîrșirii uneia 
dintre cele mai odioase crime ale 
burgheziei din țara noastră : într-a- 
devăr, în noaptea de 9 spre 10 no
iembrie, în urma unui cutremur, 
Doftana s-a prăbușit. Argumentele 
pentru a califica ceea ce s-a înțîm- 
plat acolo drept crimă sint rigu
ros prezentate în muzeu. La 22 oc
tombrie 1940, cu cîteva săptămîni 
înainte de cutremurul cel mare, a 
avut loc un seism mai puțin pu
ternic, în urma căruia însă ziduri
le închisorii s-au crăpat și s-a dă- 
rimat un număr de celule. Cînd 
deținuții politici au cerut stăruitor 
să fie evacuați din acest „terito
riu al morții", guvernanții vremii 
nici n-au vrut să audă.

Pe un zid răvășit ca de o explozie 
se află o placă comemorativă care 
amintește că in acest loc s-a pră
bușit celula sub al cărei morman 
de cărămizi și-a găsit moartea u- 
nul dintre vajnicii fii ai partidului 
și poporului nostru, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Ilie Pintilie. Iar în
tr-o vîlcea care coboară dinspre 
temniță către Telega un mic cimi
tir, numit de deținuți „Trei pruni", 
cuprinde rămășițele pămîntești ale 
victimelor acestui sadic asasinat : 
Gheorghe Paloș, Ianoș Herbak, Ion 
Galuzinschi, V. Pop, Andrei Prot 
și alții.

...„Se simte al pereților răsuflet / 
E igrasie doar pe zid nu-n suflet" 
sunau niște versuri ale epocii. Și, 
într-adevăr, sentimentul care nu 
te părăsește în tot timpul vizitării 
„Bastiliei românești" este că nici 
un fel de vicisitudini și cruzimi nu 
și-au putut pune pecetea pe sufle
tele oamenilor încarcerați aici, că 
nimic n-a fost in stare 6ă le slă
bească tăria idealurilor patriotice 
și revoluționare.

îi priveam la plecare pe elevii 
școlii brașovene și-mi dădeam sea
ma că aici, urmărind marea lecție 
de piatră și fier a Doftanei, au trăit 
revelația unor adevăruri pînă acum 
buchisite în paginile cărților. Prin
tre ele, cel mai pregnant : că mai 
puternică a fost, este și va fi con
știința comunistă.

Victor BTRLADEANU

CĂRȚILOR SOVIEȚICE“
Deschisă de curînd 

în Sala Ateneului din 
Capitală, Expoziția 
cărților sovietice se 
îriscrie în cadrul nu
meroaselor manifestări 
culturale prilejuite de 
aniversarea centena
rului nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin și 
răspunde unor acțiuni 
similare de prezentare 
a cărții românești des
fășurate anul trecut la 
Moscova.

Cele circa 2 000 de 
titluri prezentate în 
expoziție, cuprinzînd 
literatură social-poli- 
tică, tehnico-științifi- 
că, beletristică și din 
domeniul artelor ilus
trează în bună mă
sură întinsa acțiune 
de tipărire și difuzare 
a cărții desfășurată în 
Uniunea Sovietică, ca
pacitatea celor peste 
130 edituri specializa
te de a oferi cititori
lor un larg evan
tai de lucrări, într-o 
prezentare grafică mo
dernă, în stare să sa
tisfacă cerințele în 
continuă creștere ale 
publicului larg. De 
altfel, pentru a avea 
o imagine asupra vo
lumului de tipărituri 
este suficient să ară
tăm că în fiecare mi
nut din tipografiile so
vietice ies 2 500 exem
plare cărți, adică 3,7 
milioane exemplare 
zilnic sau 1,3 miliarde 
exemplare anual, ceea 
ce situează Uniunea 
Sovietică pe primul 
loc în lume.

Locul preponderent 
în expoziție este ocu
pat de prezentarea o- 
perelor lui V. I. Le
nin. Tipărirea și difu
zarea în tiraje de 
masă a creației leni
niste, ca și a celei a 
lui Marx și Engels, 
constituie o dovadă a 
permanentului interes 
de care se bucură în 
rîndul cititorilor so
vietici opera întemeie
torului Partidului bol
șevic și Statului sovie
tic, învățătura mar- 
xist-leninistă. Numai 
în Uniunea Sovieti
că tirajul operelor 
lui V. I. Lenin, ti
părite în 100 de limbi, 
a ajuns la peste 
348 milioane exem
plare. Reținem ca pe 
o realizare de mari 
proporții cea de-a 5-a 
ediție a „Operelor 
complete" ale lui V. I. 
Lenin, în 55 de volume, 
ca și noile culegeri 
prezentate într-o ți
nută grafică atrăgă

toare a lucrărilor lui 
V. I. Lenin : „Despre 
statutul partidului", 
„Despre munca ideo
logică" și multe altele.

Un spațiu larg este 
dedicat in expoziție 
lucrărilor despre Le
nin, care, de la me
morialistică, culegeri 
de documente, lucrări 
de artă plastică, pînă 
la ample sinteze sau 
lucrări literare, stau 
mărturie a viului in
teres manifestat de 
cercetătorii și oamenii 
de artă sovietici pen
tru cunoașterea ope
relor leniniste. Multe 
din aceste lucrări (A. 
Koptelov : „Se aprin
de vîlvătaia", „Omul
— povestiri despre 
Lenin", „Din copilăria 
lui V. I. Lenin", și al
tele) au văzut lumina 
tiparului, în remar
cabile traduceri, și în 
țara noastră cu prile
jul centenarului naș
terii lui V. I. Lenin. 
Ele sînt una din mul
tiplele dovezi ale ma
relui interes și prețuirii 
de care se bucură la 
noi opera marelui con
ducător al Revoluției 
din Octombrie, a vas
tei acțiuni de tipărire 
a creației leniniste, 
dovedită, printre altele, 
și de seria de 55 de 
volume a „Operelor 
complete", publicate de 
Editura politică.

Standurile „Expozi
ției cărților sovietice", 
prin bogăția și diver
sitatea lor, reflectă cele 
mai actuale preocu
pări ale editurilor din 
țara vecină și priete
nă. Un loc de seamă 
ocupă, desigur, cartea 
științifică și tehnică, 
amplu ilustrată cu lu
crări din cele mai di
verse domenii. Reți
nem, astfel, prezența 
unor colecții sau serii 
editoriale. destinate 
specialiștilor sau, în 
mod deosebit, popu
larizării cunoștințelor 
științifice și tehnice. 
Prestigiul de care se 
bucură în lume știința 
și tehnica sovietică, 
marile izbînzi dobîn- 
dite în acest domeniu
— de la cunoașterea 
spațiului cosmic la 
prospectarea proceselor 
biologice — sînt ilus
trate și în expoziția 
de la Ateneu prin 
prezentarea unor cu
noscute lucrări sovie
tice tipărite in diferi
te limbi de circulație 
mondială.

Literatura beletristi
că își află un loc dis

tinct în standurile ex
poziției, mărturie a u- 
nei remarcabile tra
diții artistice. Din ti
rajul anual, peste o 
treime a cărților ti
părite în Uniunea So
vietică reprezintă o- 
pere ale scriitorilor. 
De la „Cîntec pen
tru oastea lui Igor“ 
la romanticii Puș- 
kin și Lermontov, 
pînă la marii clasici 
ai literaturii ruse sau 
reprezentanții de frun
te ai literaturii sovie
tice, expoziția oferă o 
expresivă trecere în 
revistă a realizărilor 
obținute de popoarele 
sovietice în domeniul 
artei și literaturii. Se 
poate urmări, de ase
menea, larga acțiune 
de tipărire a marilor 
valori ale literaturii 
universale, ca și aten
ția acordată de edi
torii sovietici tipăririi 
literaturii române. 
Peste 430 de titluri de 
cărți românești, în
tr-un tiraj total de 17 
milioane exemplare, 
s-au tradus de-a lun
gul anilor în diversele 
limbi ale popoarelor 
sovietice. Reîntîlnim 
astfel, într-un stand 
special amenajat, ope
rele unor mari crea
tori români — Emi- 
nescu, Creangă, Cara- 
giale, Sadoveanu, Re- 
breanu — sau ale u- 
nora dintre scriitorii 
noștri contemporani, 
opere care au cunos
cut o largă circulație 
și prețuire în lumea 
cititorilor sovietici.

Realizând o edifica
toare trecere in re
vistă a vastei acțiuni 
editoriale desfășurate 
în Uniunea Sovietică, 
a preocupărilor de a- 
dîncire și diversificare 
a tipăririi cărții, des
tinată celor mai dife
rite categorii de citi
tori, Expoziția cărților 
sovietice, eveniment 
cultural remarcabil, 
întîmpinat cu viu in
teres, se adaugă nu
meroaselor acțiuni 
destinate unei mai 
bune cunoașteri reci
proce, dezvoltării — 
și pe această cale — 
a prieteniei și colabo
rării rodnice, în inte
resul cauzei socialis
mului și păcii, între 
poporul român și po
poarele Uniunii Sovie
tice, care sărbătoresc 
în aceste zile 53 de ani 
de la victoria epocală 
a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Emil VASILESCU

de prestigiu

După cinci ani, viața 
muzicală a Bucureștiu- 
lui s-a reintilnit cu 
Igor Markevitch, per
sonalitate marcantă a 
muzicii secolului nos
tru, șef de orchestră 
apreciat de către for
mațiile, critica și pu
blicul de pe toate me
ridianele.

Ascultindu-l pe Mar
kevitch, ai revelația 
discreției impinse pină 
la limită, în care el, 
autorul arhitecturii, se 
retrage sfios in fața a- 
celui veșnic fenomen 
al umanității care este 
actul creator.

In concert „Creați- 
unea" a fost deopotrivă 
a lui Haydn și a lui 
Markevitch. Această 
muzică, pe marginea 
căreia Haydn spunea 
că o scrie greu pentru 
că „de data aceasta 
scrie pentru posterita
te", această pictură a 
bucuriei existentei și a 
frumuseților naturii a 
fost investită cu o in
teriorizare și o pro

funzime ce i-o dato
răm dirijorului.

Rar prezentată in 
concerte publice, am
pla lucrare a lui Haydn 
cuprinde momente pe 
care cu greu putem să 
i le atribuim jovialu-

Markevitch la 
pupitrul Orches
trei simfonice a 
Radioteleviziuniî

lui compozitor — atit 
de împăcat cu sine și 
cu frumusețea lumii 
sale înconjurătoare — 
cum este de exemplu 
aria baritonului pla
sată intr-o țesătură a 
vocilor grave ale cor
zilor, moment ce ne 
trimite departe, ca 
suflu, ca atmosferă, 
pină la clasicul 
Brahms.

Este greu să prefe
răm in interpretarea 
lui Markevitch deta
liul sau întregul. Pri
mul are valoarea fili
granului, al doilea o 
grandoare ce nu ex
clude silueta creionată 
fin, neostentativ.

Beneficiind de o t- 
chipă de soliști capa
bili să redea finețea 
discursului melodic cu 
discreție și acuratețe 
stilistică — Emilia Pe
trescu, Valentin Teo- 
dorian și Helge Bom- 
ches — avind in Corul 
și Orchestra simfonică 
a Radioteleviziuniî in
strumente maleabile, 
excelent pregătite, pă
trunse de suflul muzi
cii haydniene (o men
țiune in plus pentru 
cor, pregătit de Aurel 
Grigoraș, o revelație a 
acestui încărcat înce
put de stagiune) Mar
kevitch a reușit să 
transforme o obiș
nuită manifestare sim
fonică intr-un eveni
ment memorabil.

Mihai MOLDOVAN

Expediție transafricană 
a unor oameni 
de știința români

Prima expediție științifică româ
nească transafricană și-a început vi
neri călătoria spre continentul negru. 
Expediția este condusă de prof. univ. 
Nicolae Botnariuc, decanul Facultății 
de biologie din București. In grupul 
de exploratori români se mai află 
dr. Sever Popa, asistent universitar 
la Institutul medico-farmaceutic din 
Cluj, dr. Nicolae Coman, specialist in 
probleme de botanică, lector la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, și 
cercetătorul zoolog Dragoș Neculce, 
de la aceeași universitate, inginerul 
Liviu Ungureanu, cineast, biologul 
Valeria Cimpoieru, redactor la Radio- 
televiziune, precum și ing. Ion Cata- 
ranciuc și tehnicianul auto Constan
tin Ludu, de la Uzinele mecanice 
Muscel din Cîmpulung.

Expediția își va începe călătoria 
pe continentul african de la Dakar, 
străbătind 20 000 km prin Senegal, 
Mali, Volta Superioară, Niger, Ciad, 
Africa Centrală, Congo (K), Uganda, 
Kenya și Tanzania, incheindu-și acest 
lung periplu după circa 4 luni 
la Dar Es Salaam. Exploratorii au la 
dispoziție un automobil de tip „Aro

M 461", o remorcă de o tonă, con
struită la U.M.M., și două microbuze 
„Tv“. Autoturismul „Aro" și micro
buzele au fost dotate cu dispozitive 
și aparatură specială pentru a învin
ge dificultățile unei călătorii în inte
riorul continentului negru. Expedi
ția are, de asemenea, la dispoziție 
aparatură științifică și pentru testa
rea comportării tehnice a autovehi
culelor, un mic atelier mecanic, apa
rate de filmat, bărci de cauciuc, con
tainere pentru alimente și combus
tibil.

Exploratorii români vor cerceta și 
studia in mod complex clima, relieful, 
fauna, flora, etnografia, folclorul și 
arhitectura africană și in special zo
nele estuarului fluviului Senegal, 
delta interioară a fluviului Niger, Va
lea fluviului Congo, marile lacuri 
Ciad, Albert și Victoria, precum și 
coastele africane ale oceanelor Atlan
tic și Indian. O mare parte din ma
terialul științific colectat va fi pus 
la dispoziția muzeului „Gr. Antipa" 
din București.

(Agerpres)

Pe pămîntul azi liber al Rornâ- 
tiei socialiste au crescut în ulti- 
nele decenii generații de tineri 
■are nu cunosc decit din paginile 
ârților sacrificiile și jertfele 
«lor ce s-au ridicat în trecut la 
uptă pentru libertate și o viață 
nai bună. La acești tineri mă 
[îndese acum cînd, în preajma 
miversării semicentenarului 
jartidului nostru comunist, e- 
zocăm, între alte evenimente 
lin glorioasa lui istorie de lupte 
ii victorii, și pagina de eroism 
>e care au înscris-o luptătorii 
ntemnițați la Doftana.

Ajuns. în august 1934, întîia 
iată, între zidurile Doftanei. 
aentru participarea mea la lup
ele muncitorești din februarie 
1933 de la Cluj, am putut cu
noaște direct ce a însemnat de
tențiunea aici. Cînd, în urma 
noastră, s-au închis porțile gre
le de fier, cînd am pășit 
printre zidurile cenușii, pe scă
rile înguste și întortocheate ale 
închisorii, dar mai ales cînd 
am dat cu ochii de celulele în
tunecoase și fără aer, cu feres
tre mici, acoperite de gratii, în 
care afară de un pat mizerabil 
și o strachină nu mai exista ni
mic, credeam că s-a terminat 
cu viața noastră de oameni. 
Dar, din primele ceasuri după 
sosirea la Doftana, am început 
să simțim solidaritatea tovarăși
lor întemnițați mai demult, a 
colectivului de luptători comu
niști. Partidul comunist, deși ile- 
galizat, era o prezență vie chiar 
și în această închisoare. împotri
va regimului de distrugere din 
închisoare, colectivul nostru, al 
deținuților politici, acționa ener
gic și sistematic, după un plan 
minuțios de luptă. Astfel, sea
ra, cînd se făcea, în prezența 
primului gardian, numărătoa
rea, ieșeam unul cîte unul la ra
port, protestînd vehement îm
potriva regimului la care eram 
supuși. Scriam, de asemenea, în 
masă nenumărate proteste și 
memorii către Direcția generală 
a închisorilor și Ministerul Jus
tiției.

Atunci cînd vreunul sau mal 
mulți tovarăși ai noștri erau 
maltratați, deținuții politici din- 
tr-un șir de celule, dintr-o 
secție și chiar din întreaga 
Doftană începeau 6ă strige în 
cor : „Nu bateee !", „Jos teroa
rea !“, „Afară cu asasinii !“. Stri
gătele răzbeau pînă departe, 
stîrnind revolta și protestul lo
cuitorilor din jur împotriva re
gimului neomenesc de la Dofta
na, constituind astfel un mijloc 
de presiune față de administra
ția închisorii.

In septembrie 1937, când mi-a 
expirat condamnarea, am pri
mit din partea tovarășilor din 
conducerea colectivului indica
ții cum să procedez pentru a 
lua legătura cu organele P.C.R. 
din Cluj. Dincolo de zidurile 
sumbrei închisori, activitatea po
litică trebuia reluată grabnic.

Pavel BOJAN

EVOCĂRI teatre cinema

Torturați, înfometați, adesea 
bolnavi, comuniștii inchiși la 
Doftana au fost jntotdeauna mai 
puternici decit temnicerii lor. 
Organizația de partid constituită 
in închisoare, îndeplinind sarci
nile trasate de conducerea parti
dului, era suiletul rezistenkei și 
al luptei întregului colectiv de 
deținuți politici.

Organizația de partid era for
mată din mai multe grupe — 
așa-numitele nuclee — cuprin- 
zind deținuții comuniști dintr-un 
număr de celule apropiate. Sis
temul de legături bine pus la 
punct intre toate aceste nuclee 
și colectivul de conducere dădea 
posibilitatea unei rapide mobili
zări nu numai a comuniștilor, 
dar și a întregului colectiv de 
deținuți în acțiunile întreprinse. 
Pentru a distruge sistemul nos
tru de organizare, admi
nistrația închisorii’organiza din 
timp în timp, cînd nu te aștep
tai, căte o mutare generală sau 
doar pe secții. Deși aceasta ne 
producea reale greutăți, a doua 
sau a treia zi legăturile intre co
muniști erau reluate.

Obiectivele principale pe care 
le urmărea organizația de partid 
de la Doftana constau în organi
zarea luptei colectivului de de
ținuți pentru apărarea vieții și 
demnității lor împotriva sama
volniciei administrației, pentru 
dobîndirea unui regim politic, în 
ținerea mereu trează a conștiin
ței revoluționare și oțelirea mo
ralului luptătorilor, în pregăti
rea lor în vederea continuării 
cu și mai mare îndirjire a activi
tății revoluționare după elibe
rare. Lupta a devenit deosebit 
de grea, de aprigă, după ce prin 
1935 a fost instalat, ca director 
al închisorii, un anume Săvines- 
cu — „balaurul" — cum a fost 
poreclit de deținuți pentru cru
zimea sa. Unitatea și hotărîrea 
de luptă a colectivului deținuți- 
lor au silit însă administrația 
închisorii să dea înapoi. După o 
luptă îndelungată, dusă sub con
ducerea organizației de partid, 
colectivul de deținuți a reușit, 
la începutul anului 1938, să 
smulgă administrației regimul 
politic revendicat. In februarie- 
martie 1938, în condițiile cînd 
întregul partid era angajat în 
lupta împotriva pericolului fas
cizării țării, devenit tot mai a- 
menințător, a avut loc, conspi
rativ, în biroul atelierului de 
tîmplărie din închisoarea Dof
tana, conferința de partid a co
muniștilor de aici. Elaborînd di
rectivele privitoare la lupta 
pentru menținerea și dezvolta
rea regimului politic din închi
soare, conferința ne-a dat posi
bilitatea să acționăm mai efi
cient împotriva administrației.

La școala aspră a Doftanei 
s-au format și călit numeroase 
cadre pentru viitoarele luote de 
clasă, desfășurate sub conduce
rea partidului comunist.

Pavel BABUCI

 ————
Pentru generațiile mai noi, 

care s-au născut și format în 
anii socialismului, beneficiind dc 
reala libertate instaurată de 
noua orînduire, este, desigur, 
greu să-și închipuie oe a însem
nat opresiunea și teroarea de 
pe vremea domniei claselor ex
ploatatoare, ce a însemnat regi
mul de exterminare aplicat in 
închisori celor care se răzvră
teau împotriva nedreptelor rîn- 
duieli burghezo-moșierești. Nu
mai înaltul ideal al eliberării 
clasei muncitoare și poporului, 
al progresului patriei, devota
mentul nezdruncinat față de 
partid le-au dat comuniștilor 
tăria de a continua neaoătut 
lupta revoluționară.

Un izvor nesecat al forței lor 
a fost, în același timp, strînsa 
solidaritate revoluționară. Ciocă
nind în țeava aproape veșnic în
ghețată a caloriferului, în lem
nul masiv de stejar al ușii, în 
gratii, utilizînd alfabetul Morse 
ori „șoricelul" — o stinghie, în 
jurul căreia infășurau o hirtiuță 
cuprinzînd un anumit mesaj, 

‘strecurată pe lîngă țeava calo
riferului — schimbind pe furiș 
citeva cuvinte în timpul plimbă
rii de dimineață prin curțile in
terioare ale închisorii, reușeam, 
în pofida rigorilor cumplite de 
la Doftana, să stabilim legătura 
cu tovarășii din celulele înveci
nate. Aceste legături erau dez
voltate într-o rețea vastă, ce îm
brățișa întreaga închisoare.

Ca o expresie a aceleiași soli
darități, în închisoare funcționa 
și un sistem de întrajutorare to
vărășească bine pus la punct.

Firele trainice ale solidarității 
îi uneau în aoelași timp pe cei 
întemnițați cu mișcarea revolu
ționară de afară. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, se orga
nizau numeroase acțiuni de spri
jinire a deținuților politici, de 
protest împotriva regimului din 
închisoare. îmi amintesc că în 
anii 1935—1937 au avut loc două 
demonstrații ale muncitorimii 
din Capitală și din județul Pra
hova chiar sub zidurile închi
sorii, cu scopul de a exercita 
presiuni asupra direcțiunii pen
tru îmbunătățirea regimului crud 
la care eram supuși.

Trăim astăzi vremurile în care 
idealul făuririi unei societăți mai 
drepte, pentru care militanții re
voluționari au dat atîtea jertfe 
în trecut, a triumfat pe deplin 
în țara noastră. Măreața operă 
constructivă pe care, o înfăptuim 
astăzi, sub conducerea partidu
lui, munca titanică pe care o 
desfășoară întregul popor pentru 
a atinge obiectivele însuflețitoa- 
re stabilite de Congresul al 
X-lea, continuă, în condițiile de 
azi, șirul faptelor eroice de care 
este plină istoria de cinci decenii 
a partidului. Cred că nimic nu 
e mai frumos decit să-ți închini 
munca, puterea de creație nobi
lei cauze pentru care militează 
partidul nostru comunist.

Emil POPA

• Orchestra simfonică din Oradea 
(ia Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Miron Rațiu. So
list : Gabriel Amiraș — 20.
• Opera Română : Fidelio — 19,30.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia-) : Regele 
Lear — 20; (sala Studio) : O fe
meie cu bani — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
iui Galy Gay — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 16; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* * (sala 
Magheru) : Rebelul — 19,30; (sala 
Studio) : Spectacol Lucian Blaga —- 
Eroii — 16,30 ; Cercul morții — 20.
• Teatrul Giulești : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Ma- 
teiaș giscarui — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver in țara 
păpușilor — 17; (sala din str. A- 
cademiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
ue căsătorie — 19,30.
• Teatrul de Nord — Satu-Mare — 
secția maghiară (la teatrul „Ion 
Vasilescu*)  : Viața mea, Zsoka —

• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,15, FEROVIAR —
9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA —
9,45; 13; 16,15; 19,30.
• Medicul de la asigurări : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15; 18; 20,15.
• Cadavrul viu : CAPITOL — 
9,30; 12,30; 16,30; 20.
• Sechestru de persoană: BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Ultimul mohican : FESTIVAL
- 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
MELODIA — 9; 11,15; 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.
• hi arșița nopții : CENTRAL —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• In umbra coltului : LUMINA
— 9—6 în continuare; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.

19,30.

t V
PROGRAMUL I

In jurul orei 9,15, transmisiune 
de la parada militară și de
monstrația oamenilor muncii uin 
Moscova cu prilejul celei de-a 
53-a aniversări a iviarll Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune in limba germană. 18,15. Bună 
seara fete I Bună seara, băieți !
19.15 Publicitate. 19,20 1001 de seri. 
Emisiune pentru cel mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Tele- 
enciclopedia. 20,50 Imagini din 
U.R.S.S. Uralul — hotar intre două 
continente. Film documentar. 21,10 
Film serial : „Incoruptibilii". 22,00 
Telejurnalul de noapte. 22,15 Con
cert festiv, tși dau concursul Co
rul mare al Radioteleviziuniî so
vietice, Corul studenților, Orches
tra Teatrului Mare din Moscova, 
Ansamblul Piatnițkl, Ansamblul 
Veriovska, Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Palatului pionierilor 
din Moscova, soliștii Maia Pli- 
setskaia, Evgheni Neserenko, Ta
mara Simiaskaia. 23,00 Săptămîna 
sportivă. 23,30 închiderea emi
siunii.

, PROGRAMUL II
20,00 Făurari de frumusețe. Pro

gram susținut de artiștii amatori 
ai Uniunii Cooperației Meșteșugă
rești — București. 20,30 Reflector. 
20,45 Luceafărul. „Orga de meste
ceni" de Ion Brad. Versuri In se
lecția și lectura autorului. 21,00 
Buletin de știri. 21,05 Seara me
lomanului. 21,55 Publicitate. 22,00 
Reportaj TV. „Ce bine se petrece, 
la Moși... Ia Moși" — reportaj în 
Luna-Park de Atanasie Toma.
22.15 Film serial : „Vldocq" (IV). 
22,40 Teatru scurt. „Autostop" de 
Iosif Naghiu. 23,15 închiderea e- 
misiunii programului II.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

Z« COPRODUCȚIE
FRANCO - ALGERIANĂ

Cu : YVES MONTAND, IRENE PAPAS, JEAN LOUIS TRINTIGNANT, RENATO SALVATORI, 
GEORGES GERET. Regia : Costa Gavras

18.45, Scurt metraje — J. Tranka
— 21 : CINEMATECA (sala U- 
nion).

• Anul 
DOINA —
20,30.

trecut
11,30;

la Marienbad s
13,45; 16; 18,15;

• Can-can — 10 ; 12; 14,15; Sere-
nada din Valea Soarelui — 16,30;

• Renașterea, Vera Kirova, Ra
cheta de argint, Spre soare zbu
răm, Minivolei, Triunghiul per
formanței : 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, TOMIS — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Mayerling (ambele serii) — 
8,45—20 în continuare.
• Petrecerea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30 ; 17,45; 20.
• Greșeala regelui : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• 100 de carabine ! BUCEGI — 
10; 15,30; 18; 20,30, ARTA — io; 
15,30; 18; 20,15.
• Dragoste și viteză : UNIREA
— 15,30; 18; 20.
•La nord prin nord-vest s LIRA
— 16.
• Impostorii : LIRA — 20.
• Dreptul de a te naște : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30. 

• Intilnirea: FERENTARI — 13,30; 
17,45; 20, CRINGAȘI — 15,30; 18; 
20,15.
e Hibernatus i GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, MIORIȚA — 10; 12,15; 13; 
17,30; 20.

? Jandarmul se însoară : COTRO-
ENI — 15,30; 17,45; 20, POPULAR 

— 15,30; 18; 20,15.
• Sentința : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 16; 18,15;
20,30.
• Agonie și extaz : VOLGA — 
15,30; 19.
• Tigrul l VIITORUL. — 16; 18; 
20.
• Această femeie : MOȘILOR — 
11; 15,30; 18; 20,15.
• Patricia șl muzica : MUNCA — 
16; 18; 20.
■ întoarcerea doctorului Mabuse i 
FLACARA — 15,30; 18; 20,13.
• Vinătorul de căprioare ■ VITAN 
— 15,30; 18; 20,15.
• VIrsta ingrată i RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Păsările : PROGRESUL — 15,30; 
18.
• Hei, tu ! 5 PROGRESUL — M.
• Aurul : PACEA — 15,45; 18; 20.

?Sub semnul iul Monte Cristo ■
ACEA - 15,45; 18; 20.

• Degetul de fler : COSMOS — 
15,30; 18; 30,15.
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Scriitorii întîmpină semicentenarul partidului

I SUPREMUL IDEAL
su- 

al 
po- 
atît 
in
dia

POETIC Șl CIVIC
CĂRUIA îl ÎNCHINĂM

VERSUL NOSTRU
Permanența poeziei patrio

tice, a celei adevărate, auten
tice, derivă în mod firesc din 
permanența noțiunii de patrie. 
Nu cunosc o altă idee mai 
profund legată de existența u- 
nui popor și a indivizilor ca
re-1 alcătuiesc, pe plan istoric, 
spiritual, afectiv, nu cunosc un 
alt sentiment fundamental mai 
viu, mai răscolitor, mai capa
bil să genereze înaltă poezie, 
decît această idee-sentiment pe 
care cuvîntul patrie o include 
și o exprimă.

In ea stau începuturile noas
tre, înneguratele, limpezile 
noastre începuturi, avînturUe 
și tragediile lor, setea aceea 
mistuitoare de ființă națională 
unitară, pe care spiritul — 
în primul rînd prin grai, prin 
poezie — a conservat-o întot
deauna.
tuturor 
vîrstele 
din cea 
aspirație o realitate un ade
văr incontestabil. Oamen'i 
care au alcătuit acest popor 
conștiința lor sensibilă, poeții, 
n-au avut și nu puteau avea 
ceva mai scump depît. patria. 
Dincolo de ea, ce putea să fie ?

Genialul poet anonim, auto
rul tuturor capodoperelor din 
poezia noastră populară, a 
știut să citească pînă în stră
funduri aceste sensuri exis
tențiale, dînd noțiunii de pa
trie căldura dragostei ce naște 
și permanentizează viața, fo
cul eroismului din marile în
cleștări istorice, aerul baladesc 
ale ctitorilor de țară, de monu
mente nepieritoare, vibrația u- 
nică în fața tuturor frumuseți
lor cu care e înzestrat acest 
pămînt legănat de Cîmpii, doi
nit de ape, înălțat simbolic de 
munți cu frunțile umanizate.

Opera poetului popular, prin 
sensurile ei, a devenit șira 
spinării, sistemul nervos al 
întregii noastre culturi naționa 
le. Să ne uităm la cronicari, 
să-1 recitim pe poeții Văcăreș'i. 
la care „a patriei cinstire" de
venea un legămînt testamentar, 
să rememorăm stihurile 
Grigore Alexandrescu ori 
stăm de vorbă încă o dată ru 
„acel rege-al poeziei", Vâs le 
Alecsandri, să ne reintegrăm 
în universul fascinant, tulbură
tor al poeziei lui Eminescu, să 
ne gîndim la Coșbuc, la Goga. 
la Arghezi, la Blaga, la toți re
marcabilii scriitori de azi, indi
ferent de vîrsta lor, și vom în
țelege de ce consider că patria 
este și pentru poeți sursa oea 
mai generoasă, inepuizabilă, de 
impulsuri creatoare, însăși ra
țiunea existenței lor. Oda sau 
elegia, imnul sau balada, me
ditația filozofică sau pastelul, 
poemul liric sau poemul pam
flet, toate speciile poetice 
sînt apte (rezistența este verifi
cată de istoria literaturii) să 
exprime ideea permanentei pa
triei noastre, a destinului ei ca 
țară, azi, socialistă, liberă și- 
independentă, exemplu de 
muncă și de creație, de realism 
și cutezanță în tot ce gîndește, 
în tot ce înfăptuiește prin fiii 
ei. Numai un spirit îngust. 
meschin, numai un ignorant in 
materie politică și literară ar 
putea să nu vadă aceste ade
văruri.

In ce mă privește am con
siderat întotdeauna că noua 
vîrstă a patriei, socialismul, 
este cu atît mal generoasă pen
tru poezie cu cît o înțelegi și o 
iubești mai mult, cu cît îi dă
ruiești pasiunea ardentă a 
ideilor deduse din evenimente
le ce constituie istoria șî prin 
aceasta devenite permanență 
spirituală, deci creație, deci 
poezie.

In ea stau eforturile 
generațiilor, din toate 
istorice, în primul rînd 
modernă, de a face din

Iu’ 
să

râspunsurilor clare, date la 
cele mai grele și grave pro
bleme ale contemporaneității. 
Ea este în egală măsură și 
cîntarea patriei și o lirică a 
devenirii. O poezie nu numai 
a ceea ce este — ci și a ceea 
ce trebuie să fie, a ceea ce va 
fi patria. Versul nostru nu 
este numai o icoană a frumu
seții — ci și o imagine a ac
țiunii, a efortului, a viitorului. 
Patria este și pămint, și oraș, 
și fluviu, și pădure. Dar ea 
este, în primul rînd, țesutul 
viu de trăiri umane, de relații 
dintre oameni. Patria este — 
într-un anume sens, în sensul 
poetului — fiece om.

Poezia maghiară din Româ
nia este încărcată de noblețea 
unor asemenea sensuri lucide 
patriotice. De la feeria tragi
că și robustă a unui Ernp Sa- 
lamon, poetul muncitorilor fo
restieri și al mizeriei din alte 
vremi, poetul fraternității pro
letare dintre românii și ma
ghiarii luptelor de clasă — 
pînă la cea mai tinără poezie 
a generației lui Arpâd Farkas, 
Lăszlo Kirăly, Laszld Csiki, 
Lajos Magyari. Jănos Kădăr, 
Zsdfia Balla — există o filia- 
țiune a conștiinței clare, se
vere și deschise a fidelității 
active, a sincerității bărbătești 
față de om-patrie, față de pro
blematica conștiinței contem
porane. Este o poezie a pro
blemelor, a gindirii, a senti
mentelor ce ne unesc laolaltă 
pe toți cei ce trăim și mun
cim pe pămîntul sacru al 
triei comune.

Sînt patriot al acestei 
pentru că destinul istoric 
naționalității mele se 
fundă, se identifică cu ale a- 
ceatei patrii ; pentru că nu
mai în sinul acestei patrii și 
în perspectiva istorică a de
venirii acestei patrii văd asi
gurată desfășurarea tuturor 
valorilor — inclusiv ale va
lorilor naționalității mele. Sînt 
patriot pentru că sînt comu
nist, pentru că toate trăirile 
mele, toate emoțiile mele, toa
tă experiența sufletului meu, 
a ochilor mei, toate sunetele 
culese în viață — sunete din 
care mi-am construit propriul 
meu instrument muzical — 
toate imaginile care s-au se
dimentat în mine, învățîn- 
du-mă să vorbesc și pe limba 
culorilor, tot ceea ce poate da 
naștere poeziei, mă leagă de 
acest pămînt. Ori aceste ima
gini și glasuri și trăiri au în
globat, în mod firesc, totalita
tea fețelor realității : acea to
talitate care se numește pa
trie. Totalitate, zic, pentru că 
aceste imagini cuprind întrea
ga țară șl întregul popor, cu
prind națiunea română și na
ționalitățile ce conviețuiesc cu 
ea, ce făuresc aici socialismul.

tezaurul acestei culturi, în 
structura ei modernă de orien
tare marxist-leninistă. In acest 
fel noțiunea de poezie patrio
tică, prin caracterul ea istoric 
și etnografic, tine de specificul 
național sau, mai exact spus, 
de geniul național spre care 
trebuie să tindă. Zona sa Ideală 
este în pleiada de aur : Emi
nescu, Brâncuși, Enescț). Ar
ghezi, Blaga, la polul de sue 
al culturii românești.

Este de remarcat că originile 
poeziei noastre stau în ferma 
atitudine patriotică a doinelor 
și baladelor care, împletite ar
monios cu năzuințele sociale, 
alcătuiesc epopeea măreață și 
crîncenă a acestui popor. Avem 
o tradiție a poeziei patriotice 
atît de bogată, încît ea se 
prapune destinului însuși 
poeziei românești. Geniul 
porului român a acționat 
de prompt încît pînă și 
fluențele creatoare venite
marile literaturi erau asimila
te, autohtonizate, devenind ro
mânești. Așa s-a întimplat cu 
romantismul integrat idealuri
lor naționale ale pașoptiștilor 
Si uniosiiștilor. Ba chiar cu un 
curent de fantezie exotică, 
cum este simbolismul, devenit 
și el atît de românesc și de 
social la Macedonski, Isac sau 
Bacovia. Chiar și un rafinat 
levantin, cu capricii princiare 
și heraldice cum este Mateiu 
Caragiale, devine, în volumul 
de poezii „Pajere", un evocator 
pasionat al trecutului neamu
lui său. Exemple sînt destule. 
Iată din ce tradiție venim și 
ce trebuie să continuăm. Poe
zia română a dat dovadă de 
mare patriotism în toate peri
oadele cruciale ale istoriei po
porului — în revoluții și re
volte, în războaie, în perioada 
terorii fasciste.

Alta fiind condiția umană a 
poetului de azi și altul clima
tul optim al creației — dato
rat partidului care a conferit 
orientări clare culturii prin 
glasul secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
așa cum s-a rostit la Adu
narea scriitorilor, la Con
gresul al X-lea, în/ atîtea 
alte prilejuri — acum cînd 
există o autentică libertate 
a stilurilor care anihilează 
dogmatismul și metodele ad
ministrative, avem nevoie im
perioasă de o poezie patrio
tică, de înaltă ținută artistică 
și e de afirmat că avem o ast
fel de poezie, zestre a tuturor 
generațiilor de poeți serioși și 
adevărați. Numele sînt nume
roase. Aș observa însă că nu 
în aceeași măsură exemplele 
de bună poezie patriotică 6Înt 
apreciate de critică, intrate în 
antologii și manuale școlare, 
valorificate în manifestările 
culturale. Dacă poeții ar fi 
niște gracile domnișoare de 
pension s-ar putea speria de 
glacialitatea unei critici „su- 
prarafinate" și superspeciali- 
zate. Sînt critici care strîmbă 
din nas la specificul național, 
ei lipesc etichete de haidu- 
cism, de pășunism, de conser
vatorism pe volume de sub
stanță și admiră pînă la extaz 
poezia unui cutare Ion Fără 
Țară, mimetic ca papagalul, 
sugativă a surogatelor pretins 
moderne. Să fiu limpede înțe
les : sînt pentru zona marilor 
interferențe, a influențelor fe
cunde cîtă vreme ele sînt inte
grate destinului poeziei noas
tre și nu se transformă înțr-o 
penibilă „casă de mode". Brân
cuși. Enescu, Panait Istrati au 
a juns mari pe mapamond toc
mai pentru că duceau cu ei un 
mare suflet românesc. Așa că 
încîntați de succesele ciștigate. 
de polinomia poeziei noastre 
de azi, nu putem fi totuși in
diferenți și filantropi la toate 
maculaturile cu ifose filozofi
ce, fiind numai niște sărmane 
exclamații filozofarde. Să mai 
spunem că poetul român ade
vărat n-a fost niciodată con
torsionat, refulat, ilogic, că el 
a fost întotdeauna un poet ge
neros, pînă la sacrificiu, un 
suflet din sufletul neamului 
său. Să o mai spunem ! Pen
tru că avem impresia că ne 
mărturisim astfel în numele 
celor mai buni poeți ai epocii 
noastre.

Cînd e gîndită și simțită cu 
pasiune, dinlăuntrul ei, din tra
diția acestui popor, poezia pa
triotică devine un- veritabil act 
de conștiință. Și la asemenea 
acte nu poate să nu asoire fie
care creator de 
cație.

pa-

țări 
al 

con-

răspuns, totdeauna la fel : pa
triotic, în primul rînd. Poezia 
patriotică, așa cum o înțeleg 
eu, o începusem cu mult înain
te de 23 August 1944. Pentru 
mine patria a însemnat vatra 
de baștină a poporului român 
și a oelor care stau cu el pe 
aceeași vatră, a acestui popor 
cu interesele lui vitale și drep
turile inprescriptibile la o via
ță liberă, demnă, scutită de 
orice exploatare, în deplină 
suveranitate națională. Deci, 
cînd înainte de 23 August 1944 
scriam versuri tăioase la adre
sa domnilor și asupritorilor, 
pătrunse de spirit revoluțio
nar, în urma contactului cu co
muniștii, eu consideram că mă 
aflu pe linia majoră a patrio
tismului. Admiram, desigur, 
poeții patrioți și mă încînta 
bunăoară „Oltul" lui Octavian 
Goga, ca o mare realizare ar
tistică și ca o expresie deznă
dăjduită a dragostei de neam. 
Dar niciodată, nici în cea mai 
neagră desperare, n-aș fi 
scris : „Și să-ți aduni apele 
toate, / Să ne mutăm în altă 
țară ■!“.

Nu I Aici sintem, aici -rămî- 
nem, aici muncim cu dirzenie,- 
iar dacă la nevoie am luptat 
cu eroism am făcut-o ca să fim 
liberi și stăpîni pe munca 
noastră, pe leagănul nostru, pe 
doină și pe moină, pe graiul 
neamului, — cum zice Coșbuc, 
alt mare poet patriot. Poate că 
nu totdeauna am exprimat 
destul de bine ceea ce sim
țeam. din nepricepere ori din 
prea mare pripeală. Dar „Aicea 
printre ardeleni", „Tovarășii 
copilăriei", „Poeților tineri". 
„Ileana". „Garoafa roșie", „O- 
rașul pierdut", „Chivără roșie", 
sau „Mărul de lîngă drum" au 
la bază unul și același senti
ment patriotic. E vorba de un 
patriotism funciar, identic cu 
supremele valori ale conștiin
ței de om, de un patriotism 
autentic, uman care n-are ni
mic comun cu tendințele na- 
ționalist-șovine ce au îngreuiat 
cu plumbul erorii versul cite 
unui poet de-a lungul vremu
rilor. E vorba de patriotismul 
real, stenic, dintotdeauna al 
poporului român, care și-a vi
sat și dobindit prin jertfă 
independența, pentru a-și pu
tea aduce obolul de creație și 
muncă la 'cauza umanității și 
înțelegerii între popoare. Mi se 
mai întîmplă — rar, foarte rar 
— să aud cîte o voce care, în 
numele unor așa-zise „princi
pii estetice", răstălmăcindu-l 
tendențios pe Titu Maiorescu, 
se fac a nu înțelege locul po
liticului în poezie și în genera] 
în artă. Dar nu Titu Maiores
cu a înțeles primul marea va
loare a lui Eminescu, cel piai 
mare patriot pe care-1 avem în 
poezia noastră ? A negat el 
vreodată „Scrisoarea III" — 
această capodoperă a patrio
tismului, ca să nu mai vorbim 
de alte realizări ale marelui 
poet ? Apoi, oare nu Titu Ma
iorescu a fost acela care a sus
ținut la premiul Academiei pe 
Octavian Goga, care vine ca 
poet patriot imediat după Emi
nescu. din punct de vedere 
valoric.

Este de aceea mai mult de
ci t minunat să știi că în orien
tarea literaturii actuale — așa 
cum se desprinde ea din do
cumentele partidului, din viața 
literară — poezia patriotică 
este Ia loc de cinste, că ade- 
vărații creatori se simt datori 
să-și măsoare temeinicia ta
lentului lor în poezii inspirate 
de istoria eroică și de prezen
tul dinamic al patriei socialis
te. La mijlocul anului care 
vine vom sărbători o jumătate 
de veac a existenței partidului 
comunist care, in întreaga sa 
politică, s-a dovedit animat de 
sentimentul unui înalt patrio
tism, a! dorinței permanente 
de a sluji cauza poporului 
muncitor. Prilej ca și prin poe
zie sentimentul patriei, îmbo
gățit cu noi semnificații și di
mensiuni. să-și găsească expre
sie in poezii de mare valoare

artistică. Sînt încredințat 
prilejul sărbătoresc din armin
deni va adăuga noi nestemate 
în diadema prețioasă a poeziei 
românești.

Mihai BENIUC

BODOR Pal

cititori, fie de 
gen de poezie 
însumi vemu- 
sau ce ? Am

Am fost, în diferite rînduri, 
tntrebat, fie de 
critici, în care 
mi-aș clasa eu 
rile, liric, epic

Ion BRAD

sentimentul patriei este pen
tru poet o dimensiune spiri
tuală în afara căreia eul artis
tic nu poate fi conceput. Așa 
cum ziua își iubește soarele 
care o naște, tot astfel poezia 
venerează pămîntul care o dă
ruie lumii, tot astfel cuvintele 
își iubesc limba care le-a ză
mislit. De aceea, verbul poartă 
recunoștință gliei. De aceea, 
metafora omagiază realul care 
a hrănit-o.

Pe Eminescu nu-1 putem cu
prinde în afara stihurilor de o 
infinită rezonantă poetică : 
..De din vale de Rovine-/ 
Grăim, doamnă, către tine", 
nici a solemnelor și plinelor de 
evlavie cuvinte : „Rămineți in 
tffnbră sfîntă, Basarabi 
Mușatini". în „Oda în 
antic" revine aceeași 
de destin care a născut 
atît de românească dî'n 
legeni,,codrule", după cum alti
tudinea conceptelor filozofice 
se regăsește în germene în cu
vintele atît de simple care au 
alcătuit versurile : „Ce mi-i 
vremea cînd de veacuri / Stele 
scintee pe lacuri / Că. de-i vre
mea rea sau bună / Vîntu-mi 
bate, frunza-mi sună / Si de-i 
vremea bună, rea / Mie-mi 
curge Dunărea".

Există în aceste .ritmuri atît 
de dăruite sufletului nostru 
național o puternică dragoste 
pentru izvoarele gîndirii și sim
țirii noastre, pentru matca mi
lenară a pămîntului din care 
ne tragem.

Un atît de înalt sentiment al 
apartenenței la noi înșine dă 
structură și direcție unei li
teraturi. El, constituie numito
rul ei nobil, dimensiunea de 
spațiu sufletesc neconfundabil 
și pur.

și voi 
metru 
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muzica 
„Ce te

tuturor 
celor 
con- 

fac 
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Poezia sentimentului de pa
trie este de puternică tradi
ție la noi. Aproape că nu a 
existat scriitor mare care să 
nu fi închinat cele mai bune 
simțiri ale sale laudei leagă
nului matern al poporului 
nostru. Este înalt semnifica
tivă continuitatea acestei di
mensiuni, în poezia
generațiilor pină la a 
mai tineri mînuitori de 
dei. Generația din care 
parte datorează cele mai 
pagini de poezie ale ei 
scriitori care au cultivat 
manent în poezie acest senti
ment al iubirii de țară. Ni- 
chita Stănescu, Grigore Hagiu. 
Ton Gheorghe. Ion Alexandru 
au scris minunate poeme în 
care respiră sufletul pămîntu
lui nostru, esențialitatea pro
fund semnificativă a profilu
lui nostru național, 
și configurată în 
noi, ale socialismului, această 
generație, pentru care respec
tul valorilor de cultură și civi
lizație ale poporului constituie 
o dimensiune interioară de ne
prețuit, și-a valorificat poten
țialul ei creator în înțelegerea 
adincă a 
specifice, 
teriale și 
poporul 
partidul nostru comunist.

în acest spirit poezia celor 
mai noi talente constituie o 
certitudine de continuitate și’ 
elevație artistică, în ilustrarea 
sufletului și simțirii estetice a 
poporului nostru, o permanență 
a unei teme 
sențiale 
tria.

Născută 
condițiile

realităților noastre 
a vieții noastre ma- 
spirituale. creată de 
muncitor condus de

întotdeauna e- 
pentru poezie — pa-

Cezar BALTAG

patriotică exprimăPoezia
unui din sentimentele cele mai 
nobile ale omului — dragostea 
sa pentru meleagurile natale, 
dragostea pentru țara în care 
s-a născut. Cum acest senti-

ment este și va rămine un sen
timent etern, și poezia patrio
tică adevărată va rămine etern 

. valabilă.
în țara noastră, alături de 

literatura română, care are in 
genul poeziei patriotice un 
trecut glorios, susținut și în 
prezent de cei mai de seamă 
poeți, reprezentînd toate gene
rațiile, și poeții de naționalita
te germană au preamărit și 
preamăresc cu versuri pline de 
sentiment patria noastră comu
nă, Republica Socialistă Româ
nia, frumusețea peisajului el, 
dar mai ales realitățile noi 
create în anii puterii populare. 
Dintre poeții germani din țara 
noastră aparținind generației 
dintre cele două războaie, 
vreau să amintesc doar pe 
Adolf Meschendorfer, a cărui 
„Elegia transilvăneană" (Sie- 
benburgische Elegie) este un 
strălucit exemplu de adevărată 
poezie patriotică.

Am crezut întotdeauna în va
labilitatea și viabilitatea poe
ziei patriotice, in poezia izvo- 
rîtă adînc din realitățile noas
tre noi. create de noi pentru 
noi înșine, ancorată în liber
tatea noastră dobindită de noi. 
care ne-a dăruit și asigurat 
folosirea cuvîntului matern, și 
deci stă chiar la baza scrieri
lor noastre.

Noile realități și idealuri ale 
patriei socialiste, peisajul ei 
material și uman continuu 
transformat și îmbogățit sub 
călăuzirea luminată, plină de 
înțelepciune a partidului nos
tru. au deschis și în domeniul 
creației literare, al poeziei, 
perspective largi de manifes
tare liberă a capacităților 
creatoare, de afirmare plenară 
a personalității artistice.

Această perioadă a coincis cu 
o înțelegere a rosturilor luptei 
maselor muncitoare de români, 
maghiari, germani etc. pentru 
afirmarea idealurilor de liber
tate, dreptate și împlinire 
nestingherită a tuturor virtu
ților creatoare. în chip firesc, 
toate acestea au conturat ima
ginea structural nouă a patriei, 
care nu putea să nu-și afle re
flectarea artistică cuvenită în 
literatura. în poezia acestei Re

rioade, ilustrată strălucit de 
cei mai buni creatori ai săi de 
la Arghezi și Blaga la Nicolae 
Labiș. Noua dimensiune istori
că a patriei a găsit și in crea
ția poeților contemporani de 
limbă germană din România 
audiență firească, durabilă, a- 
ducînd prin operele celor mai 
cunoscuți poeți contribuția la 
sporirea zestrei de valori spiri
tuale a națiunii noastre socia
liste.

Am scris și am publicat de 
la debutul meu permanent 
asemenea poezii, atît în presă 
cît și în volumele mele, dintre 
care unul, intitulat „Unsere 
schone Heimat" (Patria noas
tră frumoasă) conține în exclu
sivitate poezii patriotice.

Nu voi înceta niciodată să 
scriu poezii patriotice, deoare
ce nu există ceva mai dulce 
în lume — așa cum spune Ho
mer — decît „patria" și „pă
rinții".

Franz lohannet 
BULHARDT

Alexandru

autentică vo-

ANDRIfOIU

Adevărata poezie patriotică 
n-a fost și nu e numai o anu
mită parte din opera unui poet, 
ci un fel de a medita și simți 
al poetului pe parcursul în
tregii sale opere, — cu trium
furile și căutările, cu bucuriile 
și tristețile ei. Poezia patrio
tică este, într-un fel, însuși 
destinul operei respective și, 
în acest fel, coordonata valorii 
ei. Însuși mobilul poeziei duce 
la această concluzie : scriem 
poezie 
raturii 
intrăm 
râturi.

Astfel sfera noțiunii de poe
zie patriotică se lărgește : pa
triotice sînt pastelurile lui 
Alecsandri și idilele lui Coșbuc, 
nopțile lui Macedonski, rapso
diile lui Topîrceanu, horele lui 
Arghezi, poemele lui Blagâ etc. 
Patriotică este orice poezie 
bună care se înscrie tradiției 
culturii românești și intră in

Aspirația oricărui poet auten
tic este de a crea mituri. Dacă 
reinterpretarea miturilor este 
folositoare pină la un moment 
dat și oarecum necesară, de la 
un timp încolo poetul simte 
nevoia mitului propriu, născut 
din originalitatea creatoare. 
Prin aceasta el încearcă să-și 
definească însăși structura sa 
modernă. Nu. ducem lipsă, în 
cultura noastră, de mari mi
turi, devenite bunuri comune. 
Nu există poet care să nu fi 
folosit, intr-un fel sau altul, 
măcar temele unor mituri ro
mânești, dacă nu chiar însăși 
substanța lor globală. Pentru a 
nu mai vorbi de miturile lite
raturilor străine, folosite prin 
corespondențe, prin similitu
dini cu epoca noastră. Este 
demnă de toată atenția, în a- 
eest sens, exegeza călinesciană 
la opera lui Mihai Eminescu, 
încercînd să stabilească, să ja
loneze orientarea marelui poet 
în perimetrul unei mitologii 
naționale unică în felul el prin 
intensitatea și grandoarea cu
prinderii, nesistematică și to
tuși putînd fi dedusă în liniile 
ei fundamentale. încă o dată, 
lecția savantă, dubla lecție sa
vantă, a poetului și a criticu
lui, ne proiectează într-un uni
vers fabulos, ne incită, ne re- 
deșteaptă o necesitate vitală : 
mitul. Și nu orice fel de mit 
ci un anume mit, hrăni ndu-se 
și trăgîndu-și rădăcinile din 
solul fertil și inimitabil al a- 
cestor pămînturi românești.

Trebuie să punem nevoia de 
mit în însuși centrul poeziei 
noastre patriotice, prin aceasta 
probînd chiar maturitatea a- 
cestei poezii, aptă acum, potri
vit dezvoltării ei legitime, să 
se gîndească pe sine mai exact, 
mai adînc. situîndu-se astfel, 
prin orientare dar și prin for
ță de exercitare estetică, la 
nivelul celor mai înalte crea
ții. Dacă pină mai ieri con
semnarea istorică entuziastă, 
corespunzînd, printr-o alătu
rare oarecum arbitrară, anali
zei. era totul, astăzi, interpre
tarea realității în registre sim
bolice. vizînd și atingind une
ori mitul, ar însemna stabili
rea fermă în terenul sintezei, 
ajungerea la o împlinire înde
lung rîvnită. Deși critica n-a 
acordat o atenție deosebită a- 
cestui aspect al poeziei patrio- 

. * destui 
cărora el se 

devenind o
----- Rezul- 

fi din ce în ce mai

Pentru poetul r„.
România problema 
mulul nu se reduce la o frază 
sentimentală ; patriotismul în
seamnă luciditate și cunoaș
tere, înseamnă bilanț intim, 
răspuns clar la întrebările u- 
riașe pe care ți le adresează 
timpul, epoca ta. Poetul apar- 
ținînd culturii unei naționali
tăți aduce cu sine plenitudi
nea conștiinței sale, îmbogățln- 
du-și patria cu ele. Patriotis
mul este una din valențele 
definitorii ale omului : senti
mentul apartenenței organice 
îți fundamentează locul în 
lume. A fi maghiar din Ro
mânia nu înseamnă numai is
torie, cultură, psihologie, lim
bă. tradiție specifică unei na
ționalități — ci înseamnă, în 
același timp, istoria acestor 
meleaguri, cultura, psihologia, 
tradiția comuniunii, a convie
țuirii alături de oamenii mun
cii români în numele acelo
rași idealuri ale slujirii patriei 
socialiste.

într-un secol în care proble
mele practice ale vieții t>u 
muchii filozofice ascuțite, în
tr-un secol în care jumătatea 
poeților lumii își caută și 
nu-și găsesc locul sub soare, se 
bat cu fantomele înstrăinării, 
cu brutalitatea rece ce îi în
conjoară, cu spaima de a se 
pierde și pe ei înșiși, cu de
zumanizarea relațiilor om = om, 
om=pămînt, om=oraș, om” 
mașină, deci, într-un secol al 
confruntărilor aprige ce se 
produc în țări ale inechității 
sociale, poezia apartenenței — 
poezia locului găsit, poezia pă
mîntului 
șului — 
prieten, 
poate fi 
nă, lucidă, filozofică.

Poezia patriotică este cea a

maghiar din 
—i patriotis-

tice, ce există, și sînt 
poeți în opera 
face observabil, 
preocupare constantă, 
țațele vor 
vizibile.

Trăim o 
structurări 
pretare a tot ceea ce. de-a 
lungul istoriei, am avut mai 
bun. mai trainic, mai durabil, 
dar în același timp și cu pre
cădere, o construcție cu totul 
nouă a societății, nemaiintîl- 
nită și proaspătă în concrete- 
țea ei, reclamîndu-ne mereu 
prezența creatoare pînă la ul
tima fibră. La nou nu se poa
te răspunde decît cu nou. 
Poezia a știut dintotdeauna a- 
cest lucru. Dacă scriem și în
cercăm să abordăm un mit na
țional al zilelor, al epocii noas
tre, dacă nevoia de mit ne su
gerează zona cea mai profundă 
a poeziei patriotice, nucleul e- 
xistenței ei necesare, înseamnă 
că propria noastră personalitate 
se simte responsabilă de ma
turitatea unei întregi țări ur- 
cînd treptele unul destin de 
excepție, unul destin socialist.

Grigor* HAGIU

epocă de vaste re- 
sociale. O reinter- 

ceea ce.

i
i
<

prieten — și al ora- 
prieten, al mașinii — 
a omului prieten, nu 
decît o poezie moder-

pentru înflorirea lite- 
naționale și năzuim să 
in istoria acestei lite-
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curtul nostru popas în Australia 
aceput cu vizitarea orașului Syd- 
, în care trăiește o cincime a lo- 
orilor țării.
Aici, la „Botany Bay" a ancorat 

26 ianuarie 1788 convoiul de vase 
e aducea primul transport de oc- 
i din închisorile tixite ale An- 
li, consfințind prin aceasta înte- 
ierea unui oraș și a unei țări. în- 
șînd acest moment, un tablou in 
i al lui Algernon Talmadge arată 
n pe un teren abia defrișat, în 
zența comandantului „primei flo- 
britanice și a gărzii sale, este în- 

tă în pămînt lancea drapelului 
rii Britanii, în imediata apropiere 
’olfului Jackson, înconjurat de ve- 
•ație bogată, unde se văd catar- 
e uneia din corăbiile care au adus 
la mari depăr- 
i pe primii eu- 
leni pe pămîn- 

celui de-al 
cilea conti- 
nt. 
lit de profunde 
t modificările 
trecute de a- 
îci pe aceste 
ileaguri ! Ora- 
. și-a desfășu- 
: clădirile cen- 
ile, după o 
uctură geome- 
că liniară, de o 
rte și de alta a 
lfului, care a 
esnit construc- 
i unuia dintre 
e mai mari por- 
ri ale lumii. în 
cinătatea vase- 
r de mărfuri și 
sageri staționa- 
în dane încăpă- 

are se ridică o 
■nstrucție cilin- 
ică, zveltă, a- 
nd 47 de etaje, 
itr-o seară, am 
■cat la ultimul 
aj al clădirii, 
ide se află un 
staurant care, 
■intr-o mișcare 
rculară, îți per- 
ite să admiri 
e-a lungul unui

sebit de acută. Recensămintul din 
1961 înregistra doar 40 000 de indigeni 
și 30000 de metiși. Unul din cei trei 
aborigeni, care au reușit să urmeze 
studii universitare, declara de curînd 
că populația băștinașă n-are nicioda
tă acces la slujbe bune și nu este to
lerată în marile orașe de pe litoral. 
Cu o mortalitate infantilă apreciabil 
mai mare decît în rîndurile albilor, 
cei care nu se sting de tuberculoză 
sau subnutriție, n-au practic pers
pective să se afirme, fiind lipsiți de 
pregătire profesională, și, ca atare, 
împinși spre o viață înapoiată, ma
joritatea devenind vînătorl nomazi 
cane folosesc arcul cu săgeata. Este 
adevărat că în Noua Galie de Sud au 
fost create o serie de organizații și 
de școli care selectează o parte din

cea mai cumplită din ultimul secol), 
de amploarea pierderilor cauzate de 
dăunători (se amintește, printre al
tele, că cei cițiva iepuri aduși în 
țară în 1862 s-au înmulțit într-atîta, 
incit în 1950 se numărau cu sutele 
de milioane), de cheltuielile mari 
pentru transportul linii, cărnii, griu
lui într-o țară constituind un patru
later lung de 3 850 de kilometri și 
lat de 3 200 de kilometri, de insta
bilitatea prețurilor pe piața mon
dială (de pildă, o scădere bruscă a 
prețului linii provoacă o gravă de
reglare a balanței de plăți, fiind 
considerată un adevărat dezastru 
național). La aceasta se adaugă 
lipsa mîinii de lucru. Așa cum ne 
arătau interlocutorii, deși după război 
a fost stimulată imigrația, marea

POPAS IN
TERRA AUSTRALIS

a fi organizat pentru pri
ma oară ceremoniile săr
bătorii anuale naționale, 
acum patru ani. Orașul se 
dezvoltă în continuare, dar 
bugetul municipal nu poa
te ține pasul cu cerințele 
în continuă creștere pe 
frontul cultural, comercial, 
economic. Să luăm un sin
gur exemplu : invățămîn- 
tul. Numărul sălilor de 
clasă a rămas aproape a- 
celași de mai mulți ani, 
deși elevii devin 
numeroși. în 
2 583 ; acum 
28 000 de elevi 
de clădiri.

Bouakâ este 
nor institute de cercetări. 
Multe din acestea au ca o- 
biect activități de cercetare 
in domeniul agriculturii. 
Scopul urmărit este ame
liorarea producției și a 
randamentelor culturilor 
alimentare și de export. în 
savană se cultivă orez, 
consumat tot mai mult de 
către locuitori, bumbac, 
porumb, trestie de zahăr 
și fibre dure.

Societăți de 
mixtă facilitează 
cerea. încetul cu ____ __
mecanizării agriculturii. O 
activitate intensă pe acest 
plan desfășoară și Centrul 
internațional de dezvoltare. 
Bouakâ avea un obstacol 
de înlăturat — apa. 
ceasta s-a 
construirea 
la Kan 
(10 000 mc pe zi).

Ultimul plan de dezvol
tare a țării dă prioritate 
dezvoltării industriei. Ora
șul Bouakâ posedă în a- 
cest sens atuuri serioase. 
O mină de lucru nume
roasă, pricepută, oferă toa
te garanțiile viitoarelor 
investiții în sud.

„Nu plecați fără să vizi
tați cea mai veche uzină 
textilă din Africa" — ast
fel ne-a vorbit primarul, 
mîndru de această între
prindere. Robert Gonfre- 
ville, fost plantator, a con
struit această uzină în 1922. 
Directorul general al în
treprinderii ne spune : 
„Aici lucrează 1 525 de 
muncitori și familiile lor. 
Muncitorii noștri sînt toți 
din regiune, cea mai mare 
parte de origine baoulă. 
Toate operațiunile tehnice 
sînt efectuate aici, iar pro
dusele noastre sînt cerute 
în toată Africa. Adjunctul 
meu este un ivorian. Ingi
ner. Și cu toate că numă
rul specialiștilor este încă 
insuficient, școala produc
ției formează în perma
nență muncitori pricepuți, 
care, alături de tehnicieni 
și ingineri, aduc o contri
buție prețioasă la progre
sul general al țării lor".

Bouake, regina savanei, 
mai bine plasată decît în
săși capitala, chiar în mij
locul țării, este cunoscută 
de către majoritatea locui
torilor Coastei de Fildeș. 
Evoluția sa este legată de 
dezvoltarea Coastei de Fil
deș după obținerea inde
pendenței. Emblema orașu
lui este pantera, simbol 
al pădurii și al forței.

bil pentru întregul depar
tament din centru cu cei 
65 000 kmp și 1 200 000 lo
cuitori ai săi. care încor
porează triburile Baoule, 
Agnis, Gouros, 
și multe altele.

...După siestă, 
drum prin oraș.
dernă, recent 
Mulțime colorată.

elemente rare din tabloul lui Men
deleev. La acestea se adaugă ex
ploatările petroliere și descoperirea 
recentă a unuia dintre cele mai bo
gate zăcăminte de uraniu din lume. 
Exploatarea acestor bogății a dus la 
închiderea unor abatoare și între
prinderi ale industriei de produse 
conservate, la schimbări în reparti
zarea populației active, la dezvolta
rea industriei și modificări în struc
tura comerțului. Japonia devine 
principalul client al Australiei, în
locuind Marea Britanie și importînd 
88 la sută din exportul Australiei de 
minereu de fier și 96 la sută din cel 
de cărbune, la care se adaugă în
semnate cantități de bauxită și alte 
minereuri.

Vorbind de imigrație, trebuie men
ționate măsuri
le discriminatorii 
care interzic ac
cesul oamenilor 
de culoare. în ge
neral sînt prefe
rați anglo-saxonii. 
Pe de altă parte, 
deși este nevoie 
de mină de lu
cru, există un șo
maj provocat de 
perturbațiile spe
cifice economiei 
capitaliste și de 
faptul că majo
ritatea celor care 
vin se agolme- 
rează în orașe, 
contribuind tot
odată la accen
tuarea lipsei de 
locuințe.

în această țară 
cu un nivel de 
viață ridicat, se 
manifestă totuși 
frecvent nemul
țumiri ale popu
lației, în primul 
rînd, față de po
litica Australiei 
de ostilitate față 
de mișcarea de 
eliberare naționa
lă din Asia. Mă
sura luată de 
Australia de a 

8 000 de militari a- 
în Vietnam a influ-

e ÎNTRE TABLOUL LUI TALMADGE Șl ZGÎRIE-NORII DIN SYDNEY ® PUNCTELE TERMI
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Note de drum de Andrei ȘTEFAN

e-a lungul unui ceas întreaga 
anoramă a orașului. De aici poți 
edea mai bine cum apele golfului 
ătrund adine în inima orașului, răs- 
rînd de o parte și de alta golfuri 
ecundare, înconjurate de locuințe 
scunse în vegetația densă și oferind 

perspectivă splendidă a regiunii 
nde altădată 
irgine. Chiar 
idică strania 
e o formă 
u un buchet 
anjate" de suflarea vintului. Peste 
pele golfului este aruncată con
tracția în arc a podului metalic — 
biect de justificată mîndrie a 
ustralienilor. Avînd traversa cen- 
rală de peste 500 metri, podul a fost 
naugurat în 1932 și leagă nordul de 
udul orașului. în centru se deslu- 
ește „Martin Place", inima orașu- 
ui, o reproducție a Trafalgar Squa- 
e-ului din Londra. Aici își au se- 
iul Banca centrală a Australiei, 
lanca statului Noua Galie de Sud, 
,'oncernul de exploatare a sateliților 
irtificiali de telecomunicații, alte 
liferite instituții bancare și firme de 
isigurări. Nu poți vorbi de central o- 
așului fără să amintești de „Pitt 
Street", o stradă înclinată, îngustă. 
:u sens unic, pe care sint înșirate 
oficii de asigurări, bănci, birouri ale 
agențiilor de schimb. Seara recunoști 
:u ușurință „George Street" și „Cas- 
tereagh Street" — cu aglomerația și 
bogăția de reclame luminoase specifi
ce străzilor comerciale.

Centrul orașului, dominat de clădiri 
nalte ce vor fi curînd depășite de 
silueta construcției „Quantais Empire 
Building" cu 85 de etaje, amintește 
oarecum de New York. în schimb, 
cartierele de locuințe sînt răspîndite 
pe o suprafață mare. în drumul de la 
aeroport, ca și atunci cînd ieșim, din 
oraș spre Orange, trecem pe lingă 
zone industriale. Din loc în loc apar 
terenuri sportive, în Australia bucu- 
rîndu-se de mare prețuire natația, te
nisul, golful, rugbiul australian.

La Sydney, ca și în restul țării, 
ești izbit de faptul că nu întilnești e- 
lemente ale unor tradiții seculare, că 
viața a fost parcă ruptă de etapa di
naintea venirii europenilor. Ți se a- 
rată catedrala St. Andrew, cu preci
zarea că este cea mai veche din Aus
tralia. Dar afli că piatra de fundație 
a fost pusă abia la douăzeci de ani 
după revoluția franceză de la 1789. 
Cind ți se vorbește de trecut, datele 
istorice folosite în mod obișnuit ca 
puncte de reper încep aici cu ele
mente din secolul XVIII. Mi s-a părut 
semnificativ, în acest sens, că pe ușile 
de bronz ale bibliotecii publice din 
Sydney sînt înfățișate în basorelief 
portretele primilor marinari și ex
ploratori europeni, care au ancorat 
pe „Terra Australis incognita". Cu ei 
începe Istoria Australiei. Se încearcă 
acum — cel puțin formal — aprofun
darea cunoașterii trecutului milenar 
al aborigenilor. Am văzut că unele 
localități, străzi și hoteluri moderne 
— cum ar fi „Gazebo" — poartă denu
miri luate din dialectele populației 
băștinașe. Dar problema perpetuării 
existenței aborigenilor a devenit deo-

6e găseau doar păduri 
lingă apele golfului se 
construcție a Operei, 

cutezătoare, semănînd 
de frunze exotice „a-

aborigeni — dar aceasta nu poate fi 
o soluție radicală.

Australia constituie o rezervație 
naturală de mare valoare în ce pri
vește flora și fauna.

Deși, atunci cind te gîndești la fau
na Australiei, iți vine automat in 
minte cangurul — a cărui imagine 
este nelipsită pe vederile ilustrate și 
pe diferitele „suveniruri", în realita
te există peste patru sute de specii 
de animale, între care de o simpatie 
deosebită se bucură ursul australian 
(kaola, însemnînd în limba a- 
borigenilor „nu beau apă", 
deoarece el bea sucul stors din frun
zele arborilor), la care se adaugă 
șapte.sute de specii de păsări, prin
tre care uimitoarea „pasăre liră" și 
strania „lebădă neagră".

Trecînd zona muntoasă, am par
curs o parte din Noua Galie de Sud, 
al cărei litoral a amintit primilor 
exploratori coasta Țării Galilor din 
Marea Britanie. Aici am avut pri
lejul să ne oprim la cîteva ferme 
specializate în creșterea vitelor și 
oilor și în livezi de pomi. Au tre
buit să treacă 25 de ani pentru ca 
primii europeni, sosiți pe malul Pa
cificului, în jurul actualului Sydney, 
să depășească bariera muntoasă 
care-i izola de restul țării unde, 
spre surpriza și satisfacția lor, au 
descoperit o cîmpie fertilă care a 
favorizat dezvoltarea culturii plan
telor și a zootehniei. Văzînd pășu
nile cu iarbă bogată, pe care se gă
sesc imense turme de oi și vite, iar 
legumele dau producții ridicate, îți 
dai seama cît de mult s-a înșelat 
Banks, botapistul care însoțise în 
expediție pe faimosul căpitan Cook, 
descoperitorul Australiei, cînd spunea 
că aceste păminturi sînt sterile, săl
batice ; tocmai el recomandase auto
rităților britanice această zonă ca 
loc de pedeapsă pentru cei condam
nați Ia muncă silnică pe viață. Pe 
de altă parte, este meritul lui Arthur 
Philip, comandantul „primei flote" 
și guvernatorul Noii Galii de Sud, 
care, în perioada de înfruntare a 
greutăților de necrezut ale creării 
unei așezări care să se autogospodă- 
rească, raporta guvernului că nu se 
îndoiește de faptul că această țară 
se va dovedi cea mai bună achiziție 
făcută vreodată de Marea Britanie.

Australienii țin să-ți aducă aminte 
că în 1792, pe pămîntul australian se 
aflau doar 105 oi, introduse de pio
nierii care aduseseră merinosul, ulte
rior devenit cunoscutul merinos aus
tralian, tocmai de la Capul Bunei 
Speranțe. în zilele noastre, la fiecare 
locuitor revin 15 oi și două bovine. 
Australia este bogată în culturi de 
griu, porumb, orz, ovăz, trestie de 
zahăr. Trebuie spus însă că, deși 
producția agricolă a crescut de două 
ori și jumătate în ultimii douăzeci 
de ani, asigurînd 69 la sută din to- 
talul exporturilor țării, ponderea ei 
in venitul național a scăzut la 10 la 
sută.

în discuțiile cu fermierii, ni s-a 
vorbit deseori despre mutațiile care 
au loc în economia australiană. Pro
ducția agricolă depinde în mare mă
sură de precipitații (ni s-a evocat 
seceta din 1968, apreciată ca fiind

majoritate a celor ce se stabilesc în 
Australia nu vor să lucreze in agri
cultură, ci se îngrămădesc în orașe. 
Un fermier ne arăta o situație in
tr-adevăr paradoxală : în timp ce 
aproape trei pătrimi din export sînt 
formate din produsele agriculturii, 
patru din cinci australieni trăiesc în 
orașe ; mai mult de jumătate din 
totalul populației este stabilită în
truna din capitalele celor șase state 
care compun Australia. Aceasta a fa
vorizat — au arătat interlocutorii — 
dezvoltarea industriei.

Cu un secol in urmă, cînd în Aus
tralia populația creștea foarte încet un 
australian — E. Hargraves — devenit 
după aceea un personaj faimos, întors 
din California, unde participase la 
goana după aur, a constatat o simili
tudine între unele terenuri australie
ne și pămînturile aurifere californie- 
ne ; urmînd această pistă, a ajuns să 
descopere primele cantități de aur in 
3851. Ce a Însemnat asta ? Zilnic, sute 
de oameni soseau din Europa în Aus
tralia unde deveneau căutători de aur, 
zarafi sau artizani. în numai zece 
ani. populația statului Victoria a 
ajuns atunci de la 77 000 la 540 000 
de oameni, iar economia tării s-a în
viorat.

Acum ni s-a vorbit despre efortu
rile și investițiile făcute pentru cer
cetări geologice, care au dat la iveală 
bogății nebănuite în măruntaiele ță- 
rii-continent : minereuri de plumb și 
zinc (locul trei în lume), aramă, ar
gint. bauxită (40 la sută din rezer
vele mondiale), fier, cărbune cocsifi- 
cabil. nichel, titaniu. cadmiu și alte

sprijini, cu peste
gresiunea S.U.A. .... ______ ______
ențat în măsură însemnată toate com
partimentele vieții politice a țării, 
provocind o divizare fără precedent 
a opiniei publice interne. Concomi
tent, s-a dezvoltat lupta clasei mun
citoare, acțiunile greviste luind am
ploare și urmărind atît satisfacerea 
unor revendicări economice, cit și 
obiective politice. Ca urmare, la ul
timele alegeri sindicale a fost ales 
ca președinte al Consiliului Național 
al Trade-unionurilor o personalitate 
de stingă. De asemenea, la alegerile 
de anul trecut, partidul laburist, 
care se angajase ca în caz de victo
rie să retragă în maximum șase luni 
militarii australieni din Vietnam, a 
obținut cel mai mare succes din ul
timele două decenii, lipsindu-i doar 
șapte mandate pentru a deveni par
tid de guvernămînt

în timpul șederii în Australia am 
întîlnit peste tot prietenie și ama
bilitate. dorința de adîncire a cu
noașterii reciproce intre popoarele 
australian și român despărțite prin ' 
mii și mii de kilometri. Dezvoltarea 
în continuare a schimburilor econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Australia, consti
tuie în mod neîndoielnic o sursă de 
apropiere între cele două popoare și 
un aport de preț la cauza colaborării 
internaționale, a păcii și progresu-

Dacă aveți, ca și mine, 
un prieten la Bouake, în 
Coasta de Fildeș, duceți-vă 
să-l vedeți.

Mai întii veți descoperi 
Adjame II, unul din car
tierele periferice. Culcuș 
pentru șomeri, muncitori, 
mici funcționari. Colibe 
plantate acolo fără vre-o 
grijă deosebită pentru ur
banism. Ici-colo cîteva vi-' 
lișoare. Aici se află gara 
rutieră către nord și către 
Korhogo, spre frontiera 
Voltei Superioare. Mergem 
cu un taxi de 8 locuri, pe 
un drum asfaltat impeca
bil, bine balizat. Un șofer 
își permite să facă „poan
te" la 120 km pe oră, pe 
ploaie. De cele două părți 
ale drumului, o pădure 
deasă face loc unei vege
tații lagunare 
Locuri traversate 
guri cu nume 
Dabou, Toumodi. 
soukro, 
kasso...

Bouakâ este înainte de 
toate o școală de formare 
de cadre rurale, atît de ne
cesare pentru modernizarea 
agriculturii pe întregul te
ritoriu al țării. Agronomul 
Mamadou Coulibaly, prie
tenul meu, este directorul 
acestei școli. Elevii săi sînt 
viitori consilieri 
puși la dispoziția _____
Ei au misiunea de a con
tribui prin cunoștințele lor 
la introducerea tehnicii în 
agricultură, astfel incit să 
se poată obține o Creștere 
a randamentului culturilor 
alimentare. „Bouake este 
capitala regiunii din cen
trul Coastei de Fildeș. Loc 
ideal, căci se află la în
crucișarea a două 
comunicație foarte impor
tante. Aici 
drumul est-vest, 
Guineea și Liberia ___
Ghana — și drumul nord- 
sud, venind din Volta Su
perioară și Mali, coborînd 
către Coasta de Jos și por
tul Abidjan. Bouake se 
află, de asemenea, la li
mita a două zone climatice 
și de vegetație diferite. în 
sud pădurea, în nord sa
vana". Această lecție de 
geografie, prima, mi-a fost 
expusă de către colegul 
meu, în timpul unei mese 
delicioase, pregătite de stă- 
pîna casei.

Un dejun în Coasta de 
Fildeș 1 Felul predilect — 
attieke, un preparat cu 
gust acrișor, renumit pe tot 
continentul și obținut din 
tuberculi de manioc. Pre- 

este relativ 
Uscat, fructul 

are un aspect granulos, 
prezentîndu-se ca un fel 
de cuș-cuș. O dată fiert în 
aburi, attieke se pune în 
mari vase de pămînt ars. 
O rație plasată pe o foaie 
de banană, plus o alta de 
pește prăjit în ulei roșu de 
palmier stropit cu ardei, 
este o mîncare obișnuită.

Cu cîteva sute de ani în 
urmă, Bouake era o așe
zare modestă, al cărei 
punct de reper îl constituia 
rîul Abobiba. în secolul al 
XIX-lea, expediția căpita
nului Benoit i-a alungat 
pe locuitori pentru a in-

stala aici o tabără militară, 
ca punct de pornire a ra
ziilor asupra triburilor 
vecine. Ulterior, prin a- 
ceste locuri au trecut tri
burile Dioulas Djimmis, 
Tagbanas. în 1904 ia ființă 
un birou de poștă și tele
graf. în 1912 se Instalează 
calea ferată. Bouakâ de
vine un tîrgușor. Se con-

Djamalas...
facem un 
Piață mo- 
construită.

Expozi-

PERLA
tot mai 

1956 erau 
sînt peste 

în vreo 40

centrul u-

răzlețe, 
de bur- 
sonore : 
Yamos- 

Tiebissou, Sa-

gătirea sa 
complicată.

rurali, 
satelor.

căi de
se întîlnesc 

dinspre 
către

SAVANEI
SE 4

NUMEȘTE
1 _

BOUAKE
însemnări de Edmond FREDERIC,

publicist din Senegal

economie 
introdu- 

încetul, a

A- 
realizat după 
barajului de 

pe Bandama

Sub cerul 
înnegurat 
al Spaniei

Sydney — văzut de pe mare

struiește prima uzină de 
egrenare a bumbacului. 
Administrația civilă ia lo
cul celei militare. în 1919 
se ridică o întreprindere 
textilă. Ea există încă. Din 
aceste vremuri are loc un 
proces de stratificare so
cială. Devenit oficial oraș, 
Bouake se dezvoltă. Casele 
de comerț coloniale se im
plantează pe terenuri atri
buite în mod gratuit de 
către... administrația colo
nială.

Traficul pe calea ferată 
îi permite să devină un 
important centru de dis
tribuție de alimente, șor
țuri „baoulâ", renumite 
pentru desenul și coloritul 
lor ; pe aici trec vitele din 
Volta Superioară, peștele 
uscat din regiunea 
neză ” . ’ 
vest, porumbul, l-----------,
oile din Ferkessedougou de 
nord. Și acum cîteva date: 
în 1915 orașul avea 22 000 
locuitori ; acum 
mără 150 de 
1957, consiliul 
adoptă deviza : i 
grupuri etnice, 
oraș. Aceasta devine vala-

_ șuda-
Mopti, orezul din 

arahidele,

i el nu
mii. în 

municipal 
mai multe 
un singur

ție de fructe și legume tro
picale. în partea opusă 
textile, 
frumos 
meilor 
deș pun în valoare țesătu
rile multicolore care dau 
o notă aparte orașului.

Bouakâ — Platoul, centru 
șic cu hotelul său puțin 
frecventat, dar cu un ex
celent serviciu, a rămas in 
mare parte același. Gara, 
importantă stație către 
Ouagadougou. In față, libră
ria, tutungeria. La sfîrșitul 
zilei de lucru o mulțime 
inundă străzile ; se văd 
oameni bine îmbrăcați, dar 
și picioare goale de să
raci. în afara orașului se 
află un spital nou cu 400 de 
paturi, pe o colină. De a- 
colo, panorama orașului 
Bouake este perfectă.

Partidul democrat din 
Coasta de Fildeș (P.D.C.I.) 
are un mare merit în dez
voltarea acestei capitale de 
provincie. De altfel, secre
tarul general al partidului, 
Houphouet Boigny, el în
suși un baoule. vine ade- 
seq în „satul său natal". 
Bouakâ a avut onoarea de

Trupurile atît de 
modelate ale fe- 
din Coasta de Fil-

In fiecare primăvară, 
Don Manuel Vâzquez, stă- 
pînul fabricii de îmbrăcă
minte „Edlitam S.A." din 
Sevilla, parcurge o dată 
străzile orașului cu picioa
rele goale participînd la 
una din procesiunile religi
oase. în ce-i privește pe su
pușii săi, ei sînt flagelați 
zilnic în alt mod.

Cele două sute de lucră
toare între 14 și 18 ani ale 
firmei primesc un salariu 
infim și trebuie să-și coor
doneze necesitățile după 
cronometrai stăpînului. Au 
voie să părăsească lucrul 
doar cinci minute în cursul 
dimineții și cinci minute in 
decursul serii și asta la o 
oră dinainte stabilită. Re
gimul sever din această fa
brică a făcut ca ea să fie 
apreciată de Franco ca o 
„întreprindere model".

Acest model nu este pro
priu numai Sevillei. Pretu
tindeni în Spania patronul 
vrea să dispună după bunul 
plac de angajații săi. „în a- 
cest stat — a declarat un 
avocat din Madrid — scla
via nu a fost încă desfiin
țată de facto".

„Lipsa de respect" față 
de stăpîn sau familia sa 
este considerată prin lege 
„o abatere gravă" care se 
sancționează cu privațiune 
de muncă sau de libertate 
între 16 și 60 de zile.

Muncitorii spanioli nu au 
voie să se organizeze în sin
dicate libere. Singura for
mă 
este 
înființat 
cenij de

Există 
Comisii 
cei care 
sînt ținta principală a ur
măririlor poliției . Ei sînt a- 
desea invinuiți că organi
zează „adunări ilegale", 
„subversive" etc. și sînt în
chiși. Cine rămîne mai mult 
de trei zile la poliție își 
pierde locul de muncă chiar 
dacă nu este învinuit de 
vreun delict. Muncitorii 
care ajung sub învinuirile 
de mai sus în fața instan
ței sînt deobicei condamnați 
la 4 ani.

Aproximativ 350 000 din 
cei 14 milioane de spanioli 
salariați ciștigă zilnic nu
mai 102 de pesetas. Costul 
vieții crește însă mereu. 
Din 1959 prețurile la ali
mente au crescut de trei 
ori, iar la îmbrăcăminte — 
de patru ori. De aceea, nu
mai puțini muncitori pot 
să-și hrănească familiile cu 
ceea ce ciștigă în opt ore.

Una din urmările acestei 
suprasolicitări a muncito
rilor este rata mare a acci
dentelor de muncă. Spania 
este țara cu cele mai multe 
accidente de muncă din

legală de organizare 
„sindicatul unitar", 

încă acum trei de- 
falangă.
in întreprinderi și 
muncitorești, dar 
fac parte din ele

lume — 1 800 000 pe an. La 
locul de muncă rămîn anual 
2 600 de morți și 6 600 de 
invalizi. în minele de căr
buni din Asturia mor anual 
70 de mineri, iar pe șantie
rele spaniole de construcții 
se accidentează mortal în 
fiecare zi un muncitor. 
Principalii vinovați de a- 
ceste accidente sînt patro
nii minelor și fabricilor, an
treprenorii de construcții 
care acționează după crite
riul „profit cit mai mare 
într-un timp cit mai scurt".

Nesiguranța care planea
ză greu asupra vieții mun
citorilor este resimțită și 
mai mult de cei două mi
lioană proletari agricoli. 
Ca acum o sută de ani, în 
satele andaluze zilierii își 
oferă în fiecare dimineață 
forța de muncă in piața 
satului.

în timpul recoltatului și 
semănatului, oamenii se 
mută cu toată familia pe 
moșia latifundiarului. Acolo 
sînt adăpostiți cu zecile în 
hangare. Lucrează zece, 
douăsprezece sau paispre
zece ore pe zi la fin, la 
sfecla de zahăr, la orez, la 
bumbac sau pe plantațiile 
de măslini 
pii de opt 
să lucreze 
bacului.

Deosebit 
locuințele de la

și portocali. Co- 
ani sînt nevoiti 
la culesul bum-
de proaste sînt 

marginea

satului. Aici, pe un spațiu 
de doisprezece metri pătrați, 
se înghesuie o familie cu 
șase sau opt copii. Apă 
curgătoare nu există. în sat 
este doar o fîntînă care a- 
parține moșierului, iar lo
calnicii trebuie să plătească 
fiecare ulcior cu apă pe 
care îl scot.

Numai opt la sută din nu
mărul muncitorilor ajung 
la virsta pensionării. Majo
ritatea mor între patruzeci 
și cincizeci de ani.

Tot mai mulți muncitori 
se împotrivesc însă acestei 
stări de lucruri. Deși în 
Spania grevele sînt interzi
se, mii de oameni ai mun
cii încetează mereu lucrul, 
cerînd condiții mai bune de 
viață și de muncă. Așa s-a 
întimplat la șantierele na
vale din „Astilleros Espa- 
noles" din Sevilla, la oțe- 
lăriile „Ensidesa" din loca
litatea asturiană Aviles, la 
fabrica de automobile Seat 
din Barcelona. în localita
tea bască Zumarraga și la 
Sevilla muncitorii conce- 
diați s-au închis. în semn 
de protest, în biserică. De 
asemenea, 6 000 de munci
tori agricoli din ținutul vi
ticol Jerez au continuat 
greva timp de 40 de zile.

(După revista vest-germa- 
nă „Der Spiegel").

să apese pe un buton

Calculatorui „mofturos

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

„ Contra poluării
Autoritățile britanioe au adoptat 

o măsură care va contribui la spo
rirea eficacității luptei împotriva 
poluării și a protecției mediului în
conjurător. Astfel, Oficiul de trans
porturi publice a autorizat adop
tarea pentru toate taximetrele lon
doneze a unui motor alimentat cu 
butan, care va fi mai curat, mai 
silențios și mai economic decît mo
toarele tradiționale, alimentate cu 
motorină sau benzină. Una din so
cietăți a și început să utilizeze noul 
sistem. Rămîne de rezolvat proble
ma adaptării noului sistem la auto
mobilele particulare, deoarece pre
țul de transformare este destul de 
ridicat, iar aprovizionarea cu bu
tan încă dificilă.

tul în care Luna se află la apogeu, 
are loc o reacție inversă și elemen
tele grele atrase spre suprafață 
exercită o presiune din exterior 
spre interior, ceea ce ar da naștere, 
din nou, unor cutremure. Com
pletată de ultimele observații ale 
NASA, teoria profesorului Latham 
pare a fi acceptată de majoritatea 
selenologilor. 
ulterioare să 
nei i s-a mai 
nouă taină.

Răniîne ca studiile 
confirme dacă Sele- 
smuls cu adevărat o

Șl orașul Ravenna se seu 
fundă

Fochistul automat
Un automat care poate înlocui 

peste 40 de aparate din cele care 
în mod obișnuit se găsesc într-o 
locomotivă Diesel a fost realizat de 
un grup de ingineri sovietici. In loc 
de cadrane și indicatoare, mecani
cul are în față un ecran. Un prim 
tren dotat cu un astfel de sistem 
a parcurs deja peste o mie de kilo
metri.

Agregatul 
supravegheat 
instalați pe motor. Este suficient 
ca mecanicul 
pentru ca pe ecran să apară indi
catori privind temperatura uleiu
lui, presiunea, consumul de com
bustibil.

Cînd funcționarea normală a lo
comotivei este dereglată, sistemul 
emite automat un semnal luminos, 
iar în cazul în care mecanicul nu 
intervine la timp, aparatul oprește 
motorul.

este in permanență 
de senzori speciali

A fost descoperit misterul 
cutremurelor lunare ?

Taina seismelor lunare înregis
trate de seismograful instalat de e- 
chi pajul navei spațiale americane 
„Apollo-12“ pare a fi descifrată. în 
urma numeroaselor cercetări efec
tuate de Biroul științific al NASA 
(Administrația pentru cercetarea 
spațiului cosmic) s-a stabilit că 
seismele de pe Lună se produc cînd 
satelitul nostru se află la apogeu 
(400 000 km distantă de Pămînt). 
Această importantă descoperire, 
completează observațiile profeso
rului Garry Latham, cu privire la 
cutremurele lunare ce se produc 
cînd satelitul natural al Pămîntului 
este la perigeu, adică atunci cînd 
atracția Terrei este maximă. Po
trivit teoriilor profesorului Latham, 
în acest moment Pămîntul atrage 
spre suprafața Lunei elementele 
grele din componența satelitului, 
provocind cutremurele. în momen-

Ca și Veneția, dar într-un ritm 
mai rapid, orașul Ravenna, situat la 
Marea Adriatică, se scufundă. Ni
velul solului a coborît, în ultimii 
60 de ani, cu 60 de centimetri față 
de nivelul mării. în aceeași perioa
dă, Veneția s-a scufundat cu 20 
centimetri. Fenomenul Înregistrat 
la Ravenna se datorează creșterii 
nivelului apelor mării în urma to
pirii calotei de gheață polară, res
pectiv, creșterea apelor Adriaticii 
cu un milimetru și jumătate în fie
care an.

De asemenea, ca urmare a mișcării 
de rotație a peninsulei în jurtll axei 
Genova — Brescia, în delta fluviului 
Pad s-a înregistrat, în perioada 
1950—1957, o scufundare record de 
30 centimetri pe an.

La 1 decembrie, în Elveția va 
avea loc un recensămînt al popu
lației. In cursul acestei luni vor fi 
împărțite populației zece milioane 
de chestionare împreună cu tot 
atîtea... condeie de plumb. Pentru 
ce condeie de plumb ? Pentru com
pletarea chestionarelor, căci creie- 
rele electronice care vor înregistra 
datele din chestionare refuză for
mulare completate cu cerneală, 
pastă sau orice alt instrument mo
dern de scris. Elvețienii par însă 
dispuși să satisfacă acest „moft“ al 
calculatoarelor în schimbul muncii 
de care acestea îi scutesc.

Videoaparat
Un nou videoaparat a fost propus 

de firma niponă „Hitati". El este 
destinat atît școlarilor, cît și adul- 
ților, fiind considerat un mijloc e- 
ficient de instruire. Aparatul re
prezintă o reușită combinație între 
un magnetofon și o instalație de 
proiecție. Diapozitivele în culori se 
introduc în videoaparat și fiecare 
cadru se rulează în mod automat, 
în timp ce o înregistrare pe bandă 
de magnetofon perfect sincronizată 
oferă explicații privind imaginea 
de pe ecran.
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FAPTUL! 
DIVERS! 
Muzeul I
spitalului

în incinta spitalului din Ro- I 
man, intr-un turn al unei foste I 
cetăți de pe la 1753, se află un 1 
original muzeu al acestei insti- I 
iuții sanitare care numără aproa- I 
pe două veacuri de existență. I 
Sînt expuse aici cărți „doftori- ■ 
cești" de acum cîteva secole, re- | 
țete și instrumentar medical și | 
farmaceutic, fotografii, precum 
și numeroase alte documente I 
despre activitatea cadrelor me- I 
dicale ale spitalului. Un loc a- • 
parte ocupă în cadrul muzeului I 
și biblioteca de specialitate. Ori- I 
ginalul muzeu a luat ființă prin | 
munca doctorului Epifanie Co- , 
zărăscu, care lucrează aici de 40 j 
de ani. [

Apel la 
călătorii din | 
vagonul 2

O tinără de 20 de ani din Timi- • 
șoara a plecat, in ziua de | 
25 octombrie a.c., in concediu la I 
Predeal. La scurt timp după ce I 
a coborit insă din tren cu un . 
bărbat, care o însoțise in cursul I 
călătoriei, a fost omorită. Însoți- I 
torul ei a reușit să dispară. 
Pentru identificarea lui este 1 
absolut necesar și concursul per- I 
soanelor care au călătorit, im- I 
preună cu cei doi, duminică 25 ■ 
octombrie, cu trenul accele- I 
rat 222, in vagonul 2 (de cla- | 
sa a Il-a), pe ruta Timișoara — 
Buziaș — Lugo) — Ilia — Deva I 
— Sibiu — Făgăraș — Brașov — I 
Predeal — București. Orice re- ’ 
lație din partea lor poate fi ex- | 
trem de prețioasă. în interesul I 
recepționării rapide a acestor I 
relații, ei se pot adresa direct ■ 
Inspectoratului de miliție al ju- I 
dețului Brașov (telefon 12261) | 
sau organelor locale de miliție.

Omul I
cu ștampila I

Nu de mult, conducerea între- I 
prinderii de industrie locală | 
„Victoria" din Craiova s-a po- 
menit că i s-au retras din cont I 
67 000 lei, contravaloarea unor I 
transporturi executate de auto- ' 
baza 2 din localitate. Surpriza i 
era cu atît mai mare cu cît în- I 
treprinderea respectivă nu fă- | 
cuse nici un fel de comenzi pen- . 
tru transporturile plătite. Cei de I 
la autobază prezentau insă acte I 
in regulă din care rezulta că 
transporturile fuseseră efectuate. I 
Ce se întimplase ? Cu cîtva timp I 
înainte, in cadrul I.I.L. „Victo- I 
ria“ lucrase ca gestionar Nicolae > 
Dăescu. La predarea gestiunii, I 
acesta a ținut să plece cu... stăm- | 
pila, pe care conducerea între- 
prinderii a uitat să i-o mai I 
ceară. Rămas în posesia ei, I 
fostul gestionar (cunoscut reci- I 
divist, cu patru condamnări la • 
activ), în complicitate cu cîțiva 1 
șoferi, a confirmat, cu semnă- I 
turi false. 130 de foi de parcurs | 
fictive. Descoperit, omul cu . 
ștampila va face cunoștință încă I 
o dată cu instanța de judecată. | 
Ce se va întîmpla însă cu cei
lalți vinovați, a căror activitate I 
poartă... parafa neglijenței ?

PLECAREA DELEGAȚIEI 

P. C. PERUAN
Vineri dimineață a părăsit Capi

tala delegația Partidului Comunist 
Peruan, condusă de tovarășul Jorge 
del Prado, secretar general al P.C. 
Peruan, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara noas
tră.

Din delegație a făcut parte tova
rășul Felix Arias Schreiber, membru 
al Comisiei Politice, șeful Secției 
internaționale a partidului.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.K., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Vineri după-amiază tovarășul 

Manea Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Eco
nomic, a primit delegația de acti
viști ai Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Giinter Ber
ger, secretar al Comitetului regional 
Leipzig al P.S.U.G., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită în

schimb de experiență in țara noas
tră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, au par
ticipat Ion St. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, și Gheorghe 
Roșu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Hans Voss. ambasa
dorul R. D. Germane la București.

RECEPȚIE LA AMBASADA 

UNIUNII SOVIETICE
Vineri la amiază, ambasadorul U- 

niunii Sovietice la București, A. V. 
Basov, a oferit o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mănă condusă de V. I. Konotop, 
mem'bru al C.C. al P.C.U.S., mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele asociației, care 
se află în țara noastră pentru a lua 
parte la manifestările organizate cu 
prilejul celei de-a 53-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Au participat Ilie Murgulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinte al Consiliului General 
al A.R.L.U.S., Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General al A.R.L.U.S., 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ecobescu, mem

bru supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai biroului Consiliului 
General al A.R.L.U.S., reprezentanți 
ai unor instituții centrale, generali, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Cu acest prilej, V. I. Konotop a 
înmînat președintelui Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., Mihail Roșianu, 
Ordinul sovietic „Drapelul roșu al 
muncii", acordat de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. pentru mari 
merite în întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între popoa
rele român și sovietic și în legătură 
cu împlinirea vîrstei de 70 de ani.

A. V. Basov și V. I. Konotop au 
felicitat pe Mihail Roșianu, în nu
mele conducerii de partid și de stat 
a Uniunii Sovietice, pentru distinc
ția primită, urindu-i noi succese în 
activitate, multă sănătate și fericire.

Președintele Consiliului General al 
A.R.L.U.S. a mulțumit pentru înalta 
distincție ce i s-a acordat, pentru pre
țuirea activității sale puse in slujba 
întăririi prieteniei româno-sovietice.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior, 

Cornel Burtică, a plecat vineri în
R. P. Chineză, unde va face o vi
zită la invitația ministrului ad-inte- 
rim al comerțului exterior al aces
tei țări. Lin Hai-yun, Cu acest pri
lej, ministrul român va avea con
vorbiri privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor economice bilate
rale și va vizita Tirgul de la Canton.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți membri ai conduce
rii Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și Cian Hai-fun, ambasado
rul R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

PLECAREA DEFINITIVA 
A AMBASADORULUI JAPONIEI

Vineri dimineața a părăsit defini
tiv țara noastră Toshio Mitsudo, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei in Republica So
cialistă România.

★
Dr. Roger O. Egeberg, secretar al 

Departamentului sănătății. învăță- 
mintului și prevederi sociale al
S. U.A., care se află în vizită in țara 
noastră, a. avut vineri o întrevedere 
cu dr. Dan Enăchescu, ministrul să
nătății.

In cursul aceleiași zile, oaspetele 
a vizitat unele unități medico-sani- 
tare din Capitală.

★
O delegație formată din Stanciu 

Stoian, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Africa și Asia, și Stanciu Brătescu, 
membru al Comitetului național 
pentru apărarea păcii, a plecat vineri 
în Libia pentru a participa la lucră
rile celei de-a 9-a sesiuni a Consi
liului organizațiilor de solidaritate cu 
popoarele afro-asiatice, care va avea 
loc la Tripoli intre 9—11 noiem
brie a.c.

viața internațională 

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA

CU PRILEJUL ZILEI DE 7
Cuvîntarea lui M. A.

NOIEMBRIE
Suslov
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Ieri în țară î vremea a continuat 
să se răcească în toate regiunile 
țării. Cerul a tost mal mult no*  
ros. au căzut ploi slabe izolate 
în nordul și în estul Banatului. 
En nordul Carpaților Orientali a 
nins. Vîntul a suflat potrivit cu 
intensificări în Transilvania, Ol
tenia și Moldova. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 5 
grade la Joseni și 18 grade la 
Mangalia. La București : Vre
mea s-a răcit ușor, cerul a fost 
mai mult noros, vîntul a suflat

potrivit și temperatura maximă 
a fost de 16 grade.

vor 
mai 
la- 
va- 

lzo-

Timpul probabil pentru 8, 9 și 
10 noiembrie, tu țară : Vremea va 
continua să se răcească, cerul va 
d mai mult noros. în Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan, unde 
2ădea precipitații temporare, 
ales sub formă de ploaie și 
poviță. în rest cerul va fi 
ciabil, iar precipitațiile vor fi
late. Vînt potrivit, cu intensificări 
din nord-est. temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între —6 
șl +4 grade, Izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei și depresiu
nile din estul Transilvaniei, Iar 
maximele vor oscila între 2 șl 12 
grade. Tn munți, ninsori și vlnt 
tare. La București s Vremea con
tinuă să se răcească, cerul va fi 
schimbător, vor cădea precipitații 
temporare sub formă de ploaie 
?i lapovițâ.

*

*

A

Consfătuire pe țară 
privind problemele 

învățămîntului 
profesional și tehnic 

energetic
CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 

Timp de două zile la Biblioteca cen
trală universitară din Cluj s-au desfă
șurat lucrările celei de-a treia consfă
tuiri pe țară consacrată dezbaterii 
problemelor ridicate de modernizarea 
învățămîntului profesional și de spe
cialitate in domeniul energeticii. Con
sfătuirea a fost organizată de către 
Ministerul Energiei Electrice în co
laborare cu Ministerul învățămîntu
lui. Au participat directori generali 
și alte cadre de conducere din uni
tățile industriale ale Ministerului E- 
nergiei Electrice, directori de școli 
profesionale, grupuri școlare și licee 
industriale energetice din Întreaga 
țară. Participanții la consfătuire au 
dezbătut aspecte legate de locul ab
solvenților școlilor profesionale, teh
nice și liceelor industriale energetice 
în producție, căile și metodele pri
vind asimilarea bazei tehnice în pro
cesul de învățămînt la aceste licee 
și școli profesionale. Totodată, au fost 
abordate probleme actuale ale orga
nizării instruirii practice a elevilor.

MOSCOVA 6. — Corespondentul
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
Mii de reprezentanți ai oamenilor 
muncii sovietici au participat vineri 
după-amiază la adunarea festivă de la 
Palatul congreselor din Kremlin, or
ganizată in cinstea celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

în prezidiu au luat loc Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgornîi, Alexei Kosî- 
ghin și alți conducători de partid și 
de stat sovietici, veterani ai P.C.U.S., 
oameni de știință, cosmonauți, repre
zentanți ai opiniei publice sovietice.

în sală se aflau numeroase delega
ții din străinătate invitate să parti
cipe la festivități, printre care și de
legația Consiliului general A.R.L.U.S., 
condusă de tovarășul Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, prim-vicepreșe- 
dlnte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

M, A. Suslov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a prezentat o amplă expunere.

Subliniind importanța istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, care a deschis în istoria ome
nirii epoca eliberării sociale și na
ționale, a trecerii de la capitalism la 
socialism, vorbitorul a arătat că a 
53-a aniversare a Marelui Octombrie 
este remarcabilă și pentru faptul că 
în acest an s-a sărbătorit centenarul 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, sub 
a cărui conducere directă a fosț În
făptuită și a triumfat Revoluția din 
Octombrie.

Rezultatul principal al activității 
creatoare și al luptei încordate ale 
poporului sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist, în decursul a 
peste jumătate de veac, îl constituie 
construirea socialismului și crearea 
premiselor reale pentru transforma
rea lui în comunism. Societatea so
vietică socialistă dispune în prezent 
de puternice capacități de producție, 
de o industrie și agricultură multi
lateral dezvoltate. Producția indus
trială a U.R.S.S. a crescut de 91 ori 
in comparație cu cea a Rusiei din 
1913. în ultimul an al cincina
lului — 1970 — volumul produc

ției industriale globale va fi cu 8 la 
sută mai mare decît în anul prece
dent. Se dezvoltă cu succes știința și 
tehnica. O ilustrare grăitoare a noi
lor realizări minunate, a talentu
lui și priceperii oamenilor de ști
ință, constructorilor, inginerilor si 
muncitorilor noștri o constituie zbo
rul stației automate „Luna-16“, care 
a adus pe Pămînt mostre din roca 
lunară, a spus vorbitorul. Acest mare 
pas în îndeplinirea programului cos
mic sovietic este un simbol al faptelor 
eroice ale poporului nostru și des
chide noi perspective în valorificarea 
în continuare a naturii. In ultimii 
ani, în agricultură au fost luate mă
suri importante îndreptate spre con
solidarea bazei ei tehnico-materiale, 
spre intensificarea mecanizării, spre 
o apropiere a condițiilor de muncă și 
de trai de la sate de cele de la orașe.

M. Suslov a relevat că P.C.U.S. și 
guvernul sovietic, în politica lor ex
ternă leninistă, fac tot ce este ne
cesar pentru a asigura condiții paș
nice de construire a socialismului și 
comunismului, pentru întărirea prie
teniei și colaborării cu toate țările 
socialiste, a solidarității proletare cu 
oamenii muncii din lumea întreagă, 
pentru înfăptuirea principiilor co
existenței pașnice între state cu sis
teme sociale diferite.

Subliniind că o preocupare de 
prim ordin a statului sovietic o con
stituie întărirea colaborării frățești 
multilaterale cu țările socialiste, vor
bitorul s-a referit la încheierea în 
Ultima perioadă a tratatelor de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală ale Uniunii Sovietice cu Bul
garia, Cehoslovacia, R.D.G., R. P. 
Mongolă, Polonia, România și Unga
ria.

Referindu-se la raporturile sovieto- 
chineze, vorbitorul a spus că P.C.U.S. 
și guvernul sovietic depun eforturi 
pentru normalizarea relațiilor inter
statale cu Republica Populară Chi
neză și pentru dezvoltarea prieteniei 
cu marele popor chinez șl că con
vorbirile care se desfășoară la Pe
kin urmăresc găsirea unor soluții 
corespunzătoare intereselor ambelor 
părți.

Vorbitorul a exprimat sprijinul 
pentru lupta justă a poporului viet

namez și a declarat că Statele Unit*  
trebuie să-și înceteze agresiunea și 
să-și retragă trupele din Vietnamul 
de sud. Totodată, el s-a pronunțat 
pentru o reglementare politică grab
nică și pentru instaurarea unei păci 
trainice în Orientul Apropiat.

In ultimul timp s-a reușit să se 
obțină o anumită îmbunătățire a si
tuației în Europa, care, după cum 
se știe, a fost timp de multe de
cenii sursa celor mai acute conflict*  
și războaie mondiale, a spus M. Sus
lov, subliniind în context semnifica
ția tratatului sovieto—vest-german 
Încheiat în august a. c. Acest tratat 
pune bazele unei cotituri în rela
țiile sovieto—vest-germane într-« 
direcție mai bună, a spus el.

Subliniem cu satisfacție astăzi fap
tul extrem de favorabil că în cele 
mai diferite cercuri social-politice de 
pe continentul nostru se întăresc 
tendințele spre destinderea încordă
rii, spre aplicarea principiilor coexis
tenței pașnice, spre dezvoltarea unei 
colaborări economice multilaterale, 
tehnico-științifice și a altor forme 
de colaborare reciproc-avantajoasă, a 
spus M. Suslov. între state pot exista 
divergențe în probleme minore și 
chiar mari, dar aceste divergențe nu 
trebuie să umbrească acele domenii 
în care colaborarea este posibilă și u- 
tilă și cu atît mai mult în acelea în 
care ea este necesară pentru a înde
părta de omenire primejdia unui răz
boi racheto-nuclear. ,

Există premisele neoesare pentru 
a se trece activ la pregătirea practi
că a conferinței general-europene 
consacrate securității și pentru a se 
desfășura cu rezultate rodnice aceas
tă primă întilnire a tuturor statelor 
continentului nostru, a arătat vorbi
torul.

în Încheierea expunerii sale, Mi
hail Suslov a arătat că bilanțul celor 
53 de ani de putere sovietică produ
ce o profundă satisfacție poporului 
sovietic. Partidul comunist îndreaptă 
eforturile poporului spre un țel unic 
— victoria comunismului. Vorbitorul 
s-a referit la pregătirile care au loc 
în prezent pentru cel de-al XXIV- 
lea Congres al P.C.U.S. și a mențio
nat succesele obținute de oamenii 
sovietici în cinstea acestui important 
eveniment.

HELSINKI

Puneți-i 
bețe-n |
roate!

La întreprinderea de transpor- I 
turi auto Cluj, peste o sută de ■ 
autobuze și autocamioane au ră- I 
mas de mai multă vreme pe | 
geantă. Pentru a le repune iarăși 
„pe roate", conducerea intre- I 
prinderii a solicitat (iar uzina I 
„Danubiana" i-a expediat) un ■ 
lot destul de mare de anvelope. ■ 
Acestea au fost încărcate in va- I 
gonul nr. 11501992583 (cu seri- | 
soarea de trăsură nr. 223556) in . 
stația Jilava, la 21 octombrie a.c. I 
Pe drum, vagonul menționat s-a | 
desprins insă de trenul nr. 15048, 
in a cărui componență intra, și I 
nici acum nu se știe pe ce me- I 
leaguri călătorește. Cine-i pune I 
bețe-n roate pentru... a urni ast- > 
fel atitea mașini din loc ?

După |
pronunțarea | 
sentinței

Zilele trecute, în comuna Dîr- I 
vâri (Mehedinți), a avut loc un > 
proces public soldat cu un epilog I 
neașteptat. După pronunțarea | 
sentinței, completul de judecată 
se pregătea să se întoarcă spre I 
Turnu Severin. Dar... stupoare. I 
Din autoturismul 1—MH—393 I
(care aparținea... miliției !) cu ■ 
care reprezentanții justiției sosi- I 
seră Ia fața locului, dispăruseră | 
atit dosarul inculpatului, cît și . 
corpurile delicte și robele oame- I 
nilor legii ! Neavînd încotro, I 
„păgubașii" și-au amînat pleca
rea, dar cu toate eforturile în- I 
treprinse făptașii nu au putut I 
fi descoperiți. Dincolo de carac- I 
terul ei, mai mult sau mai pu- ■ 
țin... amuzant, această intim- I 
plare fără precedent pune în | 
evidență un grad îngrijorător de 
coborît al spiritului de respon- I 
sabilitate tocmai la unii dintre I 
cei ce pledează pentru înălțarea 1 
sa. De aceea, fără să fim sen- | 
tențioși, credem că organele de I 
resort vor trata ca atare partea I 
neamuzantă a acestui fapt. ■

Rubrica redactată de : I
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" i

FUNERALIILE ACADEMICIANULUI

ȘTEFAN GH. NICOLAU
Vineri a avut loc înhumarea acad. 

Ștefan Gh. Nicolau, personalitate de 
fr.unte a vieții științifice medicale din 
țara noastră, savant de reputație in
ternațională.

în aula Facultății de medicină din 
Capitală, unde a fost depus corpul 
defunctului, au venit în cursul dimi
neții, pentru a aduce un ultim oma
giu eminentului profesor și medic, 
academicieni, profesori universitari, 
medici, foști colaboratori, studenți, 
membri ai familiei.

La catafalc au fost depuse coroane 
din partea Academiei Republicii So
cialiste România. Academiei de Știin
țe Medicale, Ministerului Sănătății, 
Uniunii Societăților de științe Medi
cale, unor facultăți și instituții medi
cale.

La adunarea de doliu, au luat cu- 
vîntul acad. Ștefan Milcu, dr. Mihai 
Aldea, adjunct al ministrului sănătă
ții, prof. dr. Scarlat Longhin și dr. 
Dumitru Homoriceanu, care în nu
mele Academiei Republicii Socialiste 
România și Academiei de Științe Me

dicale, Ministerului Sănătății, Uniu
ni, societăților de științe medicale, 
al Centrului dermatovenerologic, al 
foștilor colaboratori și discipoli au 
adus un ultim salut valorosului om 
de știință, academicianului Ștefan Gh. 
Nicolau. Vorbitorii au evocat perso
nalitatea și realizările defunctului in 
învățămînt și medicina clinică, pro
digioasa sa activitate științifică, una
nim recunoscută în țara noastră și în 
cercurile largi ale specialiștilor pe 
plan mondial, merite datorită cărora 
numeroase societăți științifice și a- 
cademii i-au conferit calitatea de 
membru pentru contribuția adusă la 
progresul științelor medicale.

Cortegiul funerar s-a îndreptat apoi 
spre cimitirul Bellu, unde a avut loc 
înhumarea. Prof. dr. Ștefan Teodo- 
rescu a adus un ultim omagiu celui 
care in decurs de peste o jumătate 
de veac a fondat instituții, a format 
elevi și a adus contribuții de seamă 
în dezvoltarea științelor medicale — 
academicianul Ștefan Gh. Nicolau.

Știri culturale5
Colectivul Teatrului „Sovremennik" 

din Moscova, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, a prezentat 
vineri seara un spectacol cu piesa 
„Bolșevicii" de Mihail Șatrov. Valo
rosul colectiv de actori a fost răsplă
tit cu vii aplauze de spectatori.

Colectivul Teatrului „Sovremen
nik" va mai prezenta la Brașov alte 
două spectacole cu piesele „Azilul 
de noapte" și „O poveste obișnuită".

★
Tenorul iugoslav Zvonko Krnetic, 

care a interpretat de curînd rolul 
ducelui din „Rigoletto" a apărut din 
nou pe scena Operei bucureștene. El 
a cîntat, vineri seara, partitura lui 
Edgar din opera „Lucia di Lammer- 
moor".

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 6 NOIEMBRIE 
1970

EXTRAGEREA I : 1 49 39 58 21 59 
37 28 84

Fond de premii : 455 302 lei +
206 549 lei report cat. I.

EXTRAGEREA a Il-a : 14 51 52 79 
60 29 24

Fond de premii : 434 605 lei.

FUNERALIILE SCRIITORULUI

TUDOR MUȘATESCU
Tn holul Teatrului Național „I. L. 

Caragiale", sala Comedia — teatru 
care a consemnat, nu de mult, încă 
unul dintre marile succese ale dra
maturgului Tudor Mușatescu, erau 
prezenți vineri numeroși oameni de 
cultură și artă veniți aici spre a 
aduce scriitorului dispărut ultimul 
lor omagiu. încă din ziua precedentă, 
prin fața catafalcului cu corpul neîn
suflețit au trecut colegi, prieteni, 
admiratori ai celui care, cu talentul 
său, a slujit neobosit literatura și 
teatrul.

La ora 14,00 a început adunarea 
de doliu, la care au participat Ion 
Brad, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Laurențiu Fulga, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, membri ai 
conducerii Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale. oameni de teatru, scriitori, un 
numeros public.

Criticul Margareta Bărbuță. In nu
mele C.S.C.A., artista emerită Dina 
Cocea vicepreședinte al A.T.M., și 
scriitorul Aurel Baranga au evocat 
personalitatea lui Tudor Mușatescu 
care, timp de patru decenii, prin 
originalitatea talentului său, a fost

o marcantă prezență în viața lite
relor românești, Vorbitorii au rele
vat prodigioasa activitate a scriito
rului, bogăția operei sale de drama
turg, povestitor, publicist, operă în 
care umoristul este dublat de un 
gînditor, de un analist cu un ascuțit 
spirit de observație. Comediile lui 
Tudor Mușatescu s-au bucurat de un 
necontestat succes, ele ineîntind prin 
suculența ideilor și verva dialogului 
generații după generații de specta
tori.

Cu Tudor Mușatescu — au arătat 
vorbitorii — se stinge un zimbet de 
pe chipul teatrului românesc, dar 
opera sa va rămine, va trăi pe sce
nele noastre, purtînd ta ea aminti
rea autorului.

în fața catafalcului actorul Dorin 
Sireteanu a citit apoi versuri închi
nate valorosului și popularului om 
de teatru dispărut.

După adunarea de doliu cortegiul 
funerar s-a Îndreptat spre Cimitirul 
Bellu, unde, in fața mormîntului lui 
Tudor Mușatescu, scriitorul Dan 
Deșliu a rostit un ultim cuvînt de 
rămas bun.

(Agerpres)

Evoluția convorbirilor1
sovieto-americane

HELSINKI 6. — Trimisul special 
Agerpres. Aurel Zamfirescu. trans
mite : Cea de-a doua ședință de lu
cru, desfășurată vineri la sediul Am
basadei S.U.A. din Helsinki, a în
cheiat prima săptămînă de activitate 
oficială în cadrul celei de a treia 
runde a convorbirilor sovieto—ame
ricane privind limitarea cursei înar
mărilor strategice (S.A.L.T.) ce au 
loc în capitala Finlandei.

Din textele puse la dispoziția zia
riștilor acreditați pe lingă Centrul de 
presă al S.A.L.T. — alocuțiunile ros
tite la ceremonia de deschidere de 
către șefii celor două delegații, Vla
dimir Semionov, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S,, și 
Gerard Smith, directorul Agenției 
S.U.A. pentru dezarmare și controlul 
Înarmărilor, ca și scurtele declarații 
făcute de purtătorii lor de cuvint la 
sfirșituJ fiecărei întilniri — se des
prinde atmosfera de lucru a acestor 
ședințe. Atît conducătorul delega
ției sovietice, cît și cel al dele
gației americane au subliniat impor
tanța acestor negocieri pe plan bila
teral și internațional.

„Ședința de vineri a fost caracteri
zată prin aceeași atmosferă serioasă, 
de lucru, care, de altfel, a predomi
nat în ultimele șase luni" — a de
clarat ziariștilor Nedville Nordness, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
americane. Ședința a fost construc
tivă, a spus el.

Următoarea intîlnire oficială a fost 
anunțată pentru marți dimineața.

★
într-un mesaj dat publicității la 

Helsinki, Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii își exprimă speranța că 
participanții la convorbirile S.A.L.T. 
vor răspunde așteptărilor popoarelor.

„Dacă cele două țări vor conveni 
să pună capăt producerii de arme din 
ce în ce mai distrugătoare, aceasta 
ar putea constitui un pas în direcția 
reducerii și distrugerii arsenalului 
atomic, care reprezintă o primejdie 
pentru omenire — se arată în mesaj. 
Progresul la tratative ar putea fa
cilita realizarea unor acorduri în di- 

, recția înfăptuirii altor măsuri vitale 
* în domeniul dezarmării".

Guvernul R.D.G. 
sprijină orice acțiune 
în direcția dezarmării 

O DECLARAȚIE ADRESATA
ADUNĂRII GENERALE 

A O.N.U.
BERLIN 6. — Corespondentul A- 

gerpres Ștefan Deju transmite : Gu
vernul R. D. Germane, ca și guver
nele majorității statelor, consideră 
dezarmarea drept una din cele mai 
importante sarcini ale politicii inter
naționale. De aceea, el sprijină orice 
propunere menită să ducă mai aproa
pe de țelul dezarmării generale și 
totale, se arată într-o declarație a 
guvernului R.D.G., adresată celei de-a 
25-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

„Guvernul R.D.G. se pronunță în 
continuare pentru relații pe baza 
coexistenței pașnice între statele eu
ropene cu sisteme sociale diferite, 
inclusiv între R. D. Germană și R. F. 
a Germaniei. Acorduri între R.D.G. 
și R.F.G. cu privire la interzicerea 
elaborării, producerii și depozitării 
armelor chimice și bacteriologice pe 
teritoriile lor și cu privire la o re
ducere simțitoare a cheltuielilor de 
înarmare ale celor două state, se 
spune în declarație, ar servi destin
derii în Europa și ar ușura luarea 
unor măsuri cuprinzătoare de dezar
mare și limitare a înarmărilor".

■ ■■£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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j MÎINE, LA RUGBI:

i Un nou derbi Steaua—Dinamo

In cîteva rînduri

Miine, la rugbi, în etapa a 
IX-a a campionatului primei 
divizii, se dispută patru meciuri 
in trei orașe : la BUCUREȘTI 
(Steaua — Dinamo și Construc
torul - Rapid), la CLUJ (A- 
gronomia — Grivița roșie) și 
P.ÎRLAD (Rulmentul — C.S.M. 
Sibiu). Fiecare dintre aceste 
meciuri prezintă un interes a- 
parte, miza constituind-o bine
înțeles clasamentul. Partidele 
de la București se anunță însă 
deosebit de atractive. Rugbiștii 
de la Steaua, actualii lideri, deși 
susțin un meci toarte greu, vor 
să continue seria de victorii ne
întrerupte în acest campionat. 
Dinamoviștii, la rîndul lor, au 
în intenție refacerea terenului 
pierdut în lupta pentru reveni
rea în plutonul fruntaș al com
petiției. Constructorul și Ra
pid, plasate la periferia clasa
mentului, susțin de asemenea 
un meci decisiv, decisiv mai

ales pentru Constructorul, aflat 
acum pe ultimul loc al clasa
mentului.

Din păcate, meciurile din Ca
pitală — deși inițial programa
te în cuplaj — vor avea loc pe 
terenuri diferite și la ore ne
potrivite, (Constructorul — Ra
pid, la ora 9,30 pe terenul din 
șos. Olteniței, iar Steaua — Di
namo, la ora 11 pe terenul din 
bd. Ghencea). Este de mirare 
de ce cluburile organizatoare 
fac a ti ta caz de „dreptul de a 
juca pe teren propriu", cît timp 
— în astfel de situații — ama
torii de rugbi pretind, pe bună 
dreptate, să li se respecte drep
tul lor de a viziona ambele 
partide. Cele aproximativ 10 
minute după terminarea meciu
lui din șos. Olteniței și începe
rea celui din bd. Ghencea sînt, 
oricum, cu totul insuficiente 
pentru deplasarea spectatorilor 
dornici să fie prezenți la am
bele partide.

*

*

I

î

A

Confederația braziliană a sporturi
lor a lansat invitațiile de participare 
echipelor care în 1972 vor evolua la 
Rio de Janeiro în cadrul competiției 
„Mica cupă mondială", organizată de 
torul sportiv brazilian. Au fost invi
tate echipele Portugaliei, R. F. a Ger
maniei, Angliei, Spaniei, Italiei, Iu
goslaviei, U.R.S.S., Argentinei. Uru- 
guayului, Ecuador, Mexicului și 
S.U.A. Urmează să fie stabilite echi
pele care vor fi invitate din Africa 
și Asia.

Peste 60 000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „Manzanares" din 
Ma'drid meciul retur dintre echipa 
locală Atletico și formația italiană 
Cagliari, disputat în cadrul „optimi
lor" de finală ale „Cupei campionilor 
europeni". Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (1—0). Toate 
cele trei goluri au fost înscrise de 
Luis. învinsă la limită cu 2—1 în pri
mul joc, echipa spaniolă s-a calificat 
pentru turul următor al competiției.

Turneul internațional de tenis de 
Ia Torquay, contînd pentru „Cupa 
Dewar", a continuat cu disputarea 
partidelor din cadrul „sferturilor" de 
finală. Performerul zilei a fost jucă
torul englez Paul Hutchins, care l-a 
învins cu 6—3, 6—1 pe Ilie Năstase, 
principalul favorit al turneului. în 
celelalte partide, americanul Tom

Gorman l-a întrecut cu 6—3, 6—2 p« 
australianul Howe, cehoslovacul Vla
dimir Zednik a dispus cu 4—6, 6—2, 
11—9 de Ion Țiriac, iar australianul 
John Alexander a cîștigat cu 6—2, 
6—4 In fața englezului J. Paish.

Proba feminină pe echipe din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei (între
cerile se desfășoară la Subotița) a 
fost marcată de numeroase surprize, 
în semifinale, echipa U.R.S.S. a în
vins cu 3—1 prima selecționată a Ja
poniei, iar echipa României a întrecut 
tot cu 3—1 Japonia B. în etapele an
terioare, formația română, alcătuită 
din Maria Alexandru și Carmen Cri- 
șan, eliminase echipa Ungariei cu 
3—0 și formația Angliei cu 3—1.

Echipa României a fost eliminată 
în turul II de Japonia A cu 3—0, 
după ce învinsese cu 3—1 formația 
Olandei.

Finala probei masculine pe echipe 
se va disputa intre reprezentativele 
Japoniei și Suediei. în semifinale, ju
cătorii japonezi au întrecut cu 3—1 
Iugoslavia B, iar Suedia a dispus cu 
3—0 de Iugoslavia A. Au început șl 
întrecerile individuale. Jucătorul ro
mân Dobosi l-a invins în primul tur 
cu 3—2 pe iugoslavul V. Markovici, 
Iar O. Gheorghe l-a eliminat cu 3—0 
pe Silievski (Iugoslavia).



viața internațională______
O CONTRIBUȚIE ÎNSEMNATĂ LA CAUZA APROPIERII 

DINTRE POPOARE $/ A PĂCH /W LUME

chile întrevederea dintre SCHIMBUL INSTRUMENTELOR

ECOUL IIIITERNAT10NAL Al VIZITEI 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IN IUGOSLAVIA
Presa din numeroase țări comen

tează pe larg vizita făcută în R.S.F. 
Iugoslavia de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Ștat al Republicii So
cialiste România, însemnătatea pe 
care convorbirile purtate cu Iosip 
Broz Tito, președintele U.C.I. și pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, o au pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, contribuția pe care acestea 
o aduc la cauza apropierii dintre po
poare și a păcii in lume.

însuși faptul că președinții 
Ceaușescu și Tito se intilnesc frec
vent — scrie săptămînalul iugoslav 
„KOMUNIST" — „ilustrează succe
sul colaborării reciproce devenite 
tradiționale. Este evidentă, totodată, 
importanța deosebită pe care o au 
aceste intilniri pentru dezvoltarea 
relațiilor și colaborării româno-iugo
slave, cit și pentru aspirațiile mai 
largi din peninsula balcanică și din 
Europa".

în continuare, în comentariu se a- 
rată că pe scena internațională și 
europeană se desfășoară in prezent 
multe inițiative și acțiuni din care 
unele, fără îndoială, pot duce la a- 
meliorarea stării de lucruri în sfere 
foarte largi. Pe de altă parte, exis
tă multe probleme nesoluționate și 
crize în diferite părți ale lumii, 
care ne rețin atenția, deoarece au re
percusiuni asupra păcii și securității 
generale. în asemenea condiții, scrie 
„Komunist", contactele nemijlocite 
și convorbirile dintre oamenii de stat 
devin și mai necesare, în special 
cînd e vorba de țări angajate în as
pirații pozitive pentru viața interna
țională, în eforturile de a se asigura 
condiții pentru dezvoltarea și egalita
tea în relațiile dintre state. Acest fapt 
este valabil atit pentru activitatea 
internațională a României și Iugo
slaviei, cit și pentru relațiile lor re
ciproce.

Ziarul „BORBA" subliniază că po
poarele României și Iugoslaviei sînt 
legate de idealurile construirii so
cietății socialiste, pe baza inde
pendenței naționale, suveranității, 
colaborării, pe baza principiu
lui egalității în drepturi între 
toate popoarele, prin dorința sinceră 
ca Balcanii să nu mai fie „un butoi 
cu pulbere", ci o zonă a colaborării 
rodnice, ca Europa să nu fie un 
poligon a două tabere militare, ci o 
citadelă a păcii.

Sub titlul „în sprijinul securității 
europene", ziarul sovietic „PRAVDA" 
relatează pe larg despre comunica
tul comun româno-iugoslav. Ziarul 
scrie, printre altele : „In cursul tra
tativelor a fost subliniată necesita
tea recunoașterii situației reale din 
Europa, a respectării integrității te
ritoriale și intangibilității frontiere
lor tuturor statelor europene, ca o 
premisă necesară pentru securitatea 
în Europa. Iugoslavia și România iși 
vor continua eforturile îndreptate 
spre convocarea și desfășurarea cu

succes a conferinței general europene 
în problemele securității".

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" arată, într-o coresponden
ță din Belgrad, intitulată „Balcanii 
— zonă a bunei vecinătăți", că cei 
doi președinți constată cu mare sa
tisfacție dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor iugoslavo-române, statorni
cite pe principiile egalității în drep
turi, încrederii și respectului re
ciproc, precum și a colaborării fruc
tuoase dintre P.C.R. și U.C.I. Condu
cătorii Republicii Socialiste România 
și R.S.F. Iugoslavia, scrie „Ote- 
cestven Front", au relevat inte
resul deosebit pe care îl ma
nifestă țările lor pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a bunei 
vecinătăți, a colaborării pașnice și 
securității. Corespondentul mențio
nează acea parte din comunicat in 
care se arată că cele două state vor 
depune eforturi în vederea menține
rii și dezvoltării pe mai departe a 
colaborării, prieteniei și relațiilor de 
bună vecinătate dintre popoarele 
balcanice.

Despre convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito și despre conținutul comunica
tului comun au relatat, de ase
menea, ziarele „RABOTNICESKO 
DELO" și „ZEMEDELSKO ZNAME".

Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
relevă că președinții celor două țâri 
au subliniat necesitatea recunoaște
rii situației reale în Europa și a 
schimbărilor istorice care au surve
nit pe acest continent in perioada 
postbelică, necesitatea respectării 
integrității teritoriale și intangibili
tății granițelor tuturor statelor eu
ropene. ca o premisă necesară pen
tru securitatea europeană.

Informînd despre convorbirile din
tre președinții României și Iugosla
viei, ziarul „MAGYAR HIRLAP" 
evidențiază faptul că relațiile dintre 
cele două țări se dezvoltă în spiritul 
prieteniei, al bunei vecinătăți și al 
cooperării multilaterale. Ziarul rele
vă apoi acele pasaje din comunicat 
în care este subliniat caracterul ra
țional al soluționării problemelor in
ternaționale pe calea tratativelor.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
subliniază și el ideea din comunicatul 
comun româno-iugoslav privitoare la 
necesitatea recunoașterii situației 
reale ,din Europa și inviolabilității 
frontierelor diferitelor state. Cele 
două părți, scrie ziarul cehoslovac, 
acordă o importanță excepțională de- 

■ zarmării generale și totale, interzi- 
: cerii armelor nucleare, in special a 

produperii lor, distrugerii în întregi
me a rezervelor existente. Ele se pro
nunță pentru limitarea cheltuielilor 
militare, pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru lichidarea blocurilor 
și bazelor militare, pentru retragerea 
trupelor străine de pe alte teritorii, 
împotriva oricărei demonstrații de 
forță și a tuturor actelor care pot 
duce la creșterea încordării și la cursa 
înarmărilor.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Iugoslavia constituie tema unor 
comentarii și în presa italiană. In
tr-un material intitulat „Convorbiri 
Tito-Ceaușescu asupra securității eu
ropene", ziarul „L’UNITA" face o 
trecere în revistă a principalelor pro
bleme abordate de cei doi conducă
tori de partid și de stat. Ziarul arată 
că intilnirea dintre cei doi președinți 
constituie „o nouă contribuție la tra
diția excelentă a schimbului de ve
deri și consultări asupra celor mai 
importante probleme internaționale 
și bilaterale" instaurată in relațiile 
româno-iugoslave. Atit conținutul 
toasturilor rostite cit și comunicatul 
final, scrie „L’Unită", confirmă im
portanța pe care aceste intilniri pe
riodice o au pentru colaborarea între 
partidele și popoarele României și 
Iugoslaviei, pentru dezvoltarea rela
țiilor internaționale.

într-un amplu comentariu, ziarul 
„IL POPOLO" arată, printre altele, 
că „răspunzind președintelui Tito 
care a relevat că cele două țări se 
bucură de un mare prestigiu în lume, 
președintele Ceaușescu a spus că 
colaborarea strinsă dintre Iugoslavia 
și România este posibilă datorită 
faptului că conducătorii celor două 
țări acționează in calitate de comu
niști, de reprezentanți a două po
poare stăpine pe destinele lor. Tito 
și Ceaușescu — arată ziarul — au 
subliniat fidelitatea țărilor lor față 
de principiile egalității în drepturi 
între toate popoarele".

Relatări privind vizita tovarășu
lui Ceaușescu în Iugoslavia au mai 
fost transmise de ziarele „AVANTI", 
„LA STAMPA", precum și de pos
turile de radio și televiziune ita
liene.

Cunoscutul cotidian francez „LE 
MONDE" apreciază vizita în contex
tul relațiilor româno-iugoslave ; zia
rul prezintă aspecte ale relațiilor 
economice, precum și alte laturi ale 
raporturilor dintre cele două țări 
care reflectă intensificarea colabo
rării bilaterale.

După ce evocă diverse aspecte ale 
colaborării româno-iugoslave. ziarul 
austriac „DIE PRESSE" scrie intr-o 
corespondență din Belgrad că șefii 
de stat român și iugoslav, analizind 
situația internațională, au acordat 
problemei securității europene un 
loc de prim rang. în toate proble
mele, subliniază, ziarul, s-a constatat 
o mare asemănare a părerilor. Pre
ședinții Ceaușescu și Tito au căzut 
de acord să continue practica de 
pînă acum a întîlnirilor periodice și 
să se informeze reciproc asupra 
problemelor actuale și asupra pozi
ției lor în aceste probleme.

Relatări despre vizita tovarășului 
Ceaușescu în Iugoslavia au mai apă
rut în ziarele „VOLKSTIME", 
„VOLKSBLATT" șl „WIENER ZEI- 
TUNG“. Radioul și televiziunea 
austriacă au informat la rîndul lor 
despre convorbirile dintre conducă
torii României și Iugoslaviei.

(Agerpres)

președintele Salvador Allende 
și delegația română condusă 

de Gheorghe Rădulescu
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres). — Corespondență de la Eugen 
Pop : Delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care a participat la fes
tivitățile de transmitere a funcției 
prezidențiale în Chile, a avut, la 5 
noiembrie, o întrevedere cu preșe
dintele Salvador Allende. Conducăto
rul delegației române a înmînat pre
ședintelui Republicii Chile un me
saj personal din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
Cu același prilej, Gheorghe Rădu
lescu și-a exprimat satisfacția de a 
fi reprezentat guvernul și poporul 
român la instalarea președintelui 
Salvador Allende — eveniment care 
marchează o etapă nouă în dezvol
tarea economică, politică și socială a 
Republicii Chile.

Mulțumind călduros, președintele 
Salvador Allende și-a exprimat plă
cerea deosebită pe care i-o prile
juiește prezența delegației oficiale 
române, subliniind interesul țării sale 
pentru relații cit mai bune cu Româ
nia. Guvernul chilian, a spus pre
ședintele Allende, se preocupă ca 
relațiile cu țările socialiste să se dez
volte in mod eficient.

în cursul întrevederii, între preșe
dintele chilian și șeful delegației ro
mâne a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu posibilitățile de 
dezvoltare a legăturilor prietenești și 
de colaborare dintre cele două țări.

pe plan economic, tehnico-științific 
și cultural. Din partea delegației ro
mâne a fost exprimat interesul pen
tru intensificarea acestor legături, 
pe baze reciproc avantajoase.

Discuțiile au evidențiat necesitatea 
activizării comisiei mixte româno- 
chiliene, care — potrivit acordurilor 
în vigoare dintre cele două țări — 
are sarcina să examineze posibilită
țile de multiplicare a legăturilor de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică și să facă propuneri în a- 
cest sens celor două guverne.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, fiind apreciată de 
ambele părți ca foarte utilă pentru 
dezvoltarea, pe planuri multiple, a 
relațiilor prietenești și de colaborare 
dintre România și Chile.

★
în emisiunile consacrate manifestă

rilor prilejuite de instalarea preșe
dintelui Salvador Allende, posturile 
de radio și televiziune chiliene au 
relevat că delegația română este în- 
tîmpinată cu deosebită stimă de opi
nia publică din această țară. „Româ
nia — s-a arătat într-o emisiune a 
televiziunii chiliene — este una din
tre cele mai frumoase țări europene, 
iar poporul român, a cărui limbă de 
origine latină este foarte apropiată 
de limba noastră, este un popor har
nic și demn, cu vechi tradiții revolu
ționare, atașat cauzei socialismului și 
păcii".

DE RATIFICARE
ROMÂNO

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
La 6 noiembrie 1970, la Moscova a 
avut loc schimbul instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste. semnat la București, la 7 iu
lie 1970.

Din partea română, schimbul a fost

A TRATATULUI 

SOVIETIC
efectuat de Teodor Marinescu, arm» 
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică, iar din partea 
sovietică de N.N. Rodionov, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Tratatul a intrat în vigoare în ziua 
schimbului instrumentelor de ratifi
care.

Maurice Schumann despre 
politica externă a Franței
• SCINDAREA BATRINULUI CONTINENT NU ESTE NICI FA
TALĂ, NICI ETERNĂ • COORDONATELE UNEI REGLEMEN
TARI IN ORIENTUL APROPIAT • PROBLEMELE ASIEI DE SUD.

EST TREBUIE SOLUȚIONATE PE CALE POLITICĂ

încheierea festivităților de instalare a noului președinte
în capitala chiliană a avut loc 

joi un mare miting popular, care 
a marcat încheierea festivităților pri
lejuite de instalarea noului șef al 
statului. în fața celor peste 90 000 de 
participant!, președintele Salvador 
Allerțde a rostit un amplu discurs, 
în care a subliniat semnificațiile ac
tului preluării puterii de către fron
tul Unitatea Populară, precum și li
niile directoare ale politicii noului 
guvern chilian. Cu acest prilej, Sal
vador Allende a lansat un apel către 
toți chilienii, chemindu-i să depună 
eforturi pentru asigurarea „marilor 
transformări în sistemul politic" și 
pentru „dezvoltarea economică a ță
rii". Președintele și-a reafirmat ho- 
tărîrea de a transpune în viață pro
gramul frontului Unitatea Populară,

anunțat în timpul campaniei sale e- 
lectorale. Salvador Allende a declarat 
că vor fi naționalizate marile mono
poluri străine și naționale, în special 
cele din industria de extragere și 
prelucrare a resurselor de cupru, fier 
și nitrat. EI a exprimat îngrijorarea 
guvernului său în legătură cu inechi
tățile sociale existente. „Este ne
drept, a spus Allende, ca un grup 
restrîns de familii să controleze eco
nomia țării".

Vorbind despre politica externă pe 
care o va promova guvernul său, șe
ful statului chilian a reafirmat do
rința de a întreține relații cu toate 
țările lumii și a insistat asupra res
pectării principiilor suveranității, nea
mestecului în treburile interne, drep
tului fiecărui popor de a hotărî sin
gur asupra destinelor sale.

PARIS 6 (Agerpres). — în Aduna
rea Națională franceză au început 
dezbaterile de politică externă. în
tr-o importantă cuvintare rostită cu 
acest prilej, ministrul afacerilor ex
terne, Maurice Schumann, a reafir
mat poziția Franței în problemele 
europene, ale Orientului Apropiat și 
Asiei de sud-est.

El a subliniat că, în prezent, „Eu
ropa nu mai trăiește în acea stare 
de tensiune care constituia trăsătura 
esențială a războiului rece". Coope
rarea între toate țările europene do
vedește că scindarea bătrînului conti
nent în blocuri nu este nici fatală și 
nici eternă, a relevat șeful diploma
ției franceze. Vorbind despre convo
carea unei conferințe consacrate 
securității Europei, Maurice Schu
mann a opinat că „o astfel de con
ferință trebuie să furnizeze, cît mai 
curînd posibil, personalităților națio
nale ocazia de a se exprima și de a 
se apropia".

în continuare, ministrul de exter
ne francez a menționat că „stabilirea 
frontierei Poloniei pe Oder și 
Neisse trebuie să fie considerată ca 
un fapt ireversibil".

Exprimîndu-și părerea asupra pro

blemei integrării monetare a Europei 
occidentale, ministrul de externe 
francez s-a împotrivit „planului 
Werner", care prevede crearea unei 
uniuni economice și monetare vest- 
europene, declarînd că Franța nu ac
ceptă „transferarea competențelor 
sale naționale în materie de monedă 
și de credit".

în ce privește situația din Orientul 
Apropiat, Maurice Schumann, a spus 
că recomandările pe care le-ar putea 
prezenta Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului general 
al O.N.U. în această regiune, trebuie 
„să fie elaborate nu în favoarea unui 
stat, unei etnii, confesiuni sau cul
turi, ci a transformării acestei re
giuni, care a dat atît de mult uma
nității, într-o zonă a cooperării în
tre toate etniile, confesiunile și cul
turile, respectîndu-se frontierele și 
drepturile tuturor statelor".

Abordînd problemele Asiei de sud- 
est, ministrul de externe al Franței 
a arătat că o soluționare politică a 
acestora „ar putea pune capăt ne
dreptății, interminabilului război 
care însîngerează această regiune 
lumii și care 6-a extins asupra 
tregii Indochine".

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE

intensificarea protestelor 
împotriva forțelor neonaziste 
• ȘEDINȚA GUVERNULUI DE LA BONN • O DECLARAȚIE A PREZIDIULUI 
PARTIDULUI COMUNIST GERMAN • APELUL PARTIDULUI SOCIAL-DEMO
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Precizări in legătură 
cu tragicul eveniment 

de pe aeroportul 
din Caraci

CARACI 6 (Agerpres). — Referin- 
du-se la tragicul eveniment petrecut 
recent pe aeroportul din Caraci, în 
cursul căruia a fost ucis Zygfryd 
Wolniak, adjunct al ministrului de 
externe al Poloniei, un reprezentant 
al autorităților provinciei pakistaneze 
Sind — pe teritoriul căreia se află 
orașul Caraci — a declarat că cetă
țeanul Mchammed Feroz a comis 
„un atentat premeditat împotriva lui 
Marian Spychalski, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone", 
anunță agenția P.A.P. După cum se 
știe, acest incident a survenit în di
mineața zilei de 1 noiembrie. în 
timpul vizitei în Pakistan a președin
telui Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, Marian Spychalski, vizită în
cepută la 28 octombrie și scurtată da
torită acestui atentat.

La Caraci a fost convocată o co
misie specială, creată de președintele 
Pakistanului, comisie care urmează 
să ancheteze tragicul eveniment de 
pe aeroportul din Caraci.

Operațiune agresivă 
a trupelor saigoneze 

în Cambodgia
SAIGON 6 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
vineri dimineața trupele regimului 
de la Saigon au declanșat o nouă 
operațiune agresivă de amploare în 
teritoriul cambodgian. Agenția 
France Presse menționează că la a- 
ceastă acțiune participă unități ale 
aviației, marinei fluviale, blindate și 
elicoptere de luptă. La Saigon se 
păstrează cel mai mare secret în le
gătură cu această operațiune, la care 
se crede că iau parte aproximativ 
8 000 de soldați.

CONVORBIRILE POLONO-VEST-GERMANE
VARȘOVIA. — Corespondentul 

Agerpres Iosif Dumitrașcu trans
mite : La Varșovia au continuat con
vorbirile oficiale polono—vest-ger- 
mane atit într-o ședință plenară, con
dusă de miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări, Ștefan Jedry- 
chowski și Walter Scheel, cit și în 
cadrul comisiei mixte de experți. 
Totodată, ministrul de externe po-

ORIENTUL 
APROPIAT
• Consultări privind misiunea 
Jarring • Un interviu al pre

ședintelui Sudanului
NEW YORK 6 (Agerpres). — Re

prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, a avut joi, 

,1a sediul Națiunilor Unite, întrevederi 
separate cu miniștrii de externe ai 
Republicii Arabe Unite și Israelului.

Agenția France Presse informează 
că întâlnirea cu Mahmoud Riad a fost 
consacrată discutării eventualei re
luări a consultărilor pentru căutarea 
unei reglementări a conflictului.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint israelian a declarat ziariștilor 
că ministrul de externe Abba Eban 
a folosit întrevederea cu mediatorul 
O.N.U. pentru a explica obstacolele 
care, după părerea sa, 6tau în calea 
misiunii Jarring.

¥
CAIRO 8 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Al Akh- 
bar“, președintele Sudanului, Gaafar 
El Numeiry, apreciază că „aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
cu privire la Orientul Mijlociu nu 
poate fi un pas înapoi, deoarece a- 
ceastă rezoluție stipulează retragerea 
forțelor israeliene de pe toate teri
toriile arabe ocupate și recunoaște 
dreptul poporului palestinean de a 
se întoarce în țara sa sau de a primi 
indemnizații".

Referindu-se la forțele arabe care 
continuă să respingă rezoluția Con
siliului de Securitate și dezaprobă 
soluția politică, El Numeiry a decla
rat că ele au dreptul să ia hotărîrea 
pe care le-o dictează condițiile lor 
proprii, dar nu pot să-și impună opi
nia altor forțe.

lonez i-a primit pe parlamentarii 
vest-germani Carlo Schmid și Achen
bach, care se află la Varșovia ca ob
servatori la convorbiri. Purtătorul de 
cuvint al delegației poloneze a preci- 1 
zat, în cadrul unei conferințe de pre
să, că a avut loc cu acest prilej o 
convorbire interesantă, străbătută de 
grijă în ce privește așezarea relați
ilor reciproce, în cadrul unui proces 
de normalizare.

De asemenea, a avut loc o nouă 
întrevedere între șefii celor două de
legații. Discuțiile de vineri au fost 
concrete, ele desfășurîndu-se, potri
vit purtătorului de cuvint al dele
gației poloneze, într-o atmosferă sin
ceră ; el a relevat dorința mutuală de 
găsire a înțelegerii.

BONN 6 — Corespondentul Ager
pres Mircea Moarcăș transmite : în 
cadrul unei ședințe de lucru care a 
avut loc joi, cabinetul federal vest- 
german a condamnat sever inciden
tele de la Wiirzburg, Bavaria, pro
vocate de mișcarea neonazistă „Ac
țiunea de rezistență". Cancelarul 
Willy Brandt â declarat că lozincile 
lansate de această mișcare — care 
și-a propus ca principal scop împie
dicarea ratificării tratatului soviete— 
vest-german semnat la Moscova la 
12 august și înlăturarea actualei coa
liții guvernamentale de la Bonn — 
sint de natură să „incite unele pături 
ale populației să pășească pe o cale 
primejdioasă".

La rîndul său. Comisia Bundesta- 
gului pentru problemele interne, du
pă ce a ascultat raportul ministrului 
federal al afacerilor interne, Hans- 
Dietrich Genscher, a relevat că toate 
partidele reprezentate in parlament 
condamnă acțiunile mișcării neona
ziste și recomandă miniștrilor de in
terne ai tuturor landurilor și forțe
lor de poliție să ia măsurile cuve
nite pentru a împiedica repetarea 
unor astfel de manifestări.

In cursul zilei de vineri. Comitetul 
de direcție al Partidului Social-De
mocrat a lansat un apel către toate 
organizațiile partidului și către popu
lație, cerindu-le să dea dovadă de

vigilență față de acțiunile grupări
lor neonaziste.

★
Prezidiul Partidului Comunist Ger

man a publicat o declarație în care 
subliniază că acțiunile provocatoare 
de la Wiirzburg ale cercurilor de ex
tremă dreaptă sînt îndreptate îm
potriva recunoașterii frontierelor sta
tornicite după cel de-al doilea război 
mondial și a Tratatului soviete—vest- 
german. Amenințările la adresa can
celarului Willy Brandt și acțiunile 
neonaziste sînt o mărturie a primej
diei pe care o reprezintă forțele de 
dreapta, primejdie asupra căreia 
Partidul Comunist German a atras 
in repetate rinduri atenția.

Declarația lansează un apel guver
nului R.F. a Germaniei, chemîndu-1 
să adopte măsuri hotărîte în vederea 
interzicerii Partidului Național De
mocrat, neonazist, împotriva acțiu
nilor extremiștilor de dreapta. Pre
zidiul se adresează comuniștilor, so- 
cial-democraților, tuturor forțelor de
mocrate din țară pentru a crea un front 
comun de acțiune împotriva reacțiu- 
nii. în încheiere, Partidul Comunist 
German se pronunță pentru ratifica
rea cit mai grabnică a Tratatului 
dintre Uniunea Sovietică și Republi
ca Federală a Germaniei, pentru des
tindere în Europa, pentru recunoaș
terea realităților existente pe conti
nent.

guvernului Republicii Populare Chineze și guvernului Republicii Italia 
cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între China și Italia : „In 
conformitate cu principiile respectului mutual al suveranității și inte
grității teritoriale, ale neamestecului reciproc în treburile interne și 
egalității și avantajului mutual, guvernul Republicii Populare Chineze 
și guvernul Republicii Italia au hotărît să se recunoască reciproc și să 
stabilească relații diplomatice începînd de la 6 noiembrie 1970 și să 
schimbe ambasadori în termen de trei luni.

Guvernul chinez reafirmă că Taivanul este o parte inalienabilă a te
ritoriului Republicii Populare Chineze. Guvernul italian ia act de 
această declarație a guvernului chinez.

Guvernul italian recunoaște guvernul Republicii Populare Chineze 
drept singurul guvern legal al Chinei.

Guvernul chinez și guvernul italian au hotărît, prin consultări, sd 
acorde asistența necesară pentru stabilirea și funcționarea ambasade
lor in capitalele lor respective, pe baza egalității și avantajului reci
proc și în conformitate cu uzanțele Internaționale".

agențiile de presa
Tovarășul Ion IliOSCU, Prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru 

pentru problemele tineretului, a făcut o vizită la C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară, unde s-a întîlnit cu Horvat Istvan, prim-secretar 
al C.C. al uniunii. A avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă cor
dială, în cadrul căreia aițfost abordate probleme privind dezvoltarea continuă 
a relațiilor frățești dintre cele două organizații, precum și alte probleme de 
interes comun. Tot vineri, tovarășul Ion Iliescu s-a întîlnit cu Angelo Oliva, 
președintele F.M.T.D., și alți membri ai Biroului F.M.T.D.

Vecea Executivă Fede
rală a R.S.F. Iugoslavia, 
întrunită sub președinția premierului 
Mitia Ribicici, a adoptat proiectul de 
program privind stabilizarea econo
miei naționale în anul 1971, precum 
și un document referitor la realiza
rea politicii economice în acest an. 
Ambele proiecte urmează să fie îha- 
intate Skupștinei Federale.

Guvernul peruvian a in
staurat controlul asupra 
tranzacțiilor valutare. In 
baza noii legi, toate operațiunile va
lutare au fost încredințate Băncii 
centrale de rezerve. Explicînd sensul 
acestei acțiuni, președintele Velasco a 
relevat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că măsura luată trebuie să 
protejeze finanțele țării și să împie-

dice scurgerea valutei peruviene în 
străinătate.

Președintele Cubei, Osval- 
do Dorticos Torrado, l-a primit pe 
Jan Marko, ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, care face 
o vizită oficială în Cuba. Au fost 
discutate probleme privind relațiile 
bilaterale, precum și unele probleme 
internaționale actuale.

Pregătirile în vederea 
conferinței general europe
ne asupra securitățiiau for- 
mat joi. la Quai d’Orsay, obiectul 
unor consultări între reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe al 
Franței și ai Secretariatului de Stat 
pentru Afacerile Externe al R. S. F. 
Iugoslavia, anunță agenția Taniug.

transmit:
Camera Comunelor a Ca

nadei a ac*°Ptat  un proiect de lege 
privind măsurile temporare de asigu
rarea ordinij publice care urmează să 
înlocuiască legea asupra măsurilor de 
război aplicată de la 16 octombrie, 
după răpirile operate de membri ai 
organizației separatiste, Frontul de 
Eliberare a Quebecului. Noua lege 
califică drept delict de crimă apar
tenența la această organizație și pre
vede o serie de sancțiuni pentru 
simpatizanții și colaboratorii săi.

Pluta din lemn de balsa care, 
cu patru oameni la bord, a pără
sit la 29 mai a.c. portul Guaya
quil din Ecuador pentru a par
curge itinerarele oceanice ale 
vechilor locuitori ai America 
spre Australia, a ajuns joi la 
țărmurile acestui continent, pe 
plajele stațiunii turistice Moolo- 
olaba. Ca și celebra expediție 
Kon Tiki, întreprinsă de explo
ratorul norvegian Thor Heyer
dahl, „La Balsa" a înfruntat cu 
bine stihiile Pacificului, dove
dind posibilitatea unor contacte 
străvechi între popoarele Ame
rica, Asiei și Australiei.

Stabilirea relațiilor 
diplomatice normale 
între Italia și Repu
blica Populară Chine
ză este considerată 
aici, la Roma, drept 
unul dintre cele mai 
importante acte de po
litică externă din ulti
ma vreme ale Italiei, 
în comentarii și rela
tări publicate în pri
ma pagină, pe coloa
ne întregi, presa re
flectă interesul și 
satisfacția față de 
acest eveniment, in- 
terpretîndu-1 nu nu
mai ca o manifestare 
de realism politic din 
partea guvernului, ci 
și ca un pas substanțial 
spre normalizarea vie
ții internaționale. Li
deri politici de diferite 
nuanțe consideră acest 
pas ca „un act pozitiv 
al diplomației italie
ne", ca „un semn de 
destindere la nivelul 
raporturilor interna
ționale". Este vorba, 
a declarat ENRICO 
BERLINGUER, vice- 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Italian, de o acți
une care „corespun
de intereselor țării, 
reprczentind, totodată, 
o contribuție la cauza 
păcii și colaborării in
tre popoarele întregii 
lumi... Este un succes 
al bătăliei consecvente 
duse ani și ani de 
partidul comunist și 
de alte forțe de stingă 
pentru a fi recunos
cută deplin realitatea 
Chinei populare și ro
lul ce-i revine in 
viața internațională". 
La rîndul său, PIE
TRO NENNI. fost mi
nistru de externe, a 
declarat: „Sînt deose
bit de bucuros pen
tru acordul privind 
stabilirea de relații 
diplomatice normale 
între Roma și Pe
kin", exprimîndu-și 
totodată părerea că

R. P. Chineză tre
buie să-și reia, fără 
întîrziere, locul ce i se 
cuvine de drept la 
O.N.U. și în Consiliul 
de Securitate. „A fă
cut bine guvernul a- 
doptînd această hotă- 
rîre, a afirmat la rîn
dul său VITTORINO 
COLOMBO, lider al u- 
nui curent de stingă de- 
mocrat-creștin. Pro
blemele lumii trebuie 
să fie reglementate cu 
participarea tuturor 
statelor".

Stabilirea de relații 
diplomatice între Ita
lia și R. P. Chineză

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

este apreciată aici ca 
un act care se înscrie 
in direcția unui curs 
realist, corespunzător 
intereselor păcii și 
colaborării între po
poare și constituind 
un exemplu ce ar 
putea fi urmat cu- 
rind și de alte țări 
oocldentale. în pre
zent, nu mai puțin 
de șapte state ale a- 
lianței nord-atlantice 
(la care se adaugă 
alte trei țări occiden
tale) întrețin rapor
turi normale cu China 
populară. Cu atît mai 
semnificativă apare 
hotărîrea guvernelor 
de la Roma și Pekin, 
cu cît ea survine la 
scurt interval după 
stabilirea de relații di
plomatice între Cana
da și R. P. Chineză 
și in momentul în 
care oficialitățile aus
triece au declarat’ că 
studiază, la rîndul lor, 
problema normalizării 
raporturilor cu aceas
tă din urmă țară. 
Toate aceste evolu

ții, care se produc 
cu puține zile îna
intea discuțiilor de la 
O.N.U. asupra resta
bilirii drepturilor le
gitime ale R. P. Chi
neze în acest for mon
dial, confirmă nece
sitatea fundamentală a 
participării depline a 
Chinei populare la 
viața internațională.

în această ordine 
de idei, ziarul socialist 
„AVANTI" cere ca 
Italia să adopte o po
ziție constructivă, vo- 
tind nu numai pentru 
restabilirea drepturilor 
Chinei populare la 
O.N.U., dar și împo
triva „artificiului pro
cedural" al majorită
ții de două treimi, im
pus cu regularitate în 
acest caz și care — 
scrie ziarul — „nu 
este niciodată folosit 
față de țări ce numără 
doar cîteva sute de mii 
de locuitori, dar caro 
este utilizat ca un a- 
nacronic cordon sani
tar împotriva unei 
națiuni de peste 700 
de milioane de locui
tori".

Nu mai puțin sem
nificativă apare stabi
lirea relațiilor diplo
matice italo-chineze și 
pentru legăturile bila
terale. în acest sens 
se afirmă că normali
zarea relațiilor diplo
matice va permite uti
lizarea posibilităților 
existente în vederea 
dezvoltării schimburi
lor economice și co
merciale, „pentru a 
recîștiga — după cum 
spunea un lider poli
tic — timpul pierdut 
de 20 de ani încoace". 
Se menționează cu a- 
cest prilej că Italia 
ocupă locul al treilea 
printre țările Europei 
occidentale in comer
țul cu R. P. Chineză 
și că există perspecti
ve de sporire substan
țială a acestuia.
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