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150 de ani de la nașterea

lui Friedrich Engels

Un strălucit
teoretician,
organizator

și conducător al
proletariatului
La Împlinirea unui veac și jumă

tate de la nașterea lui Friedrich 
Engels, personalitatea și opera sa 
nemuritoare sînt înconjurate de 
aura înaltei stime și recunoștințe 
pe care Ie nutrește omenirea pen
tru cei care prin forța geniului și 
devotamentul față de înaltele ei 
idealuri de libertate și progres îi 
luminează calea spre împlinirea a- 
cestor idealuri, spre o viață mai 
bună.

în conștiința popoarelor, numele 
lui Engels, strălucit teoretician și 
conducător al proletariatului in
ternațional, s-a asociat indisolubil, 
alături de cel al lui Marx, de în
temeierea concepției științifice des
pre lume și societate — materialis
mul dialectic și istoric, de transfor
marea socialismului dintr-o utopie 
în știință, de elaborarea comunis
mului științific. învățătura lor a 
dat clasei muncitoare conștiința 
misiunii sale istorice, ca cea mai 
înaintată și consecventă forță a 
progresului social, i-a sădit încre
derea fermă în victoria luptei revo
luționare. i-a arătat căile cuceririi 
ei. ale făuririi orînduirii noi, lip
site de orice exploatare și asuprire.

De-a lungul unei jumătăți de 
veac, Marx și Engels, uniți printr-o 
prietenie care — după cum remar
ca Lenin — a întrecut cele mai 
mișcătoare legende despre priete
nia între oameni — au realizat o 
colosală operă științifică, reprezen- 
tînd, în esență, o sinteză superioară 
a tot ceea ce crease mai de preț 
știința de pînă atunci, cea mai pro
fundă revoluție săvîrșită în știin
țele sociale și în gindirea omeneas
că în genere. în elaborarea acestei 
opere, Engels obișnuia să-și atribuie 
rolul „viorii a doua". Dar rolul 
lui în dezvoltarea teoriei, care pe 
bună dreptate poartă numele lui 
Marx, a fost excepțional. Mare 
gînditor și savant multilateral — 
filozof, economist, Istoric, cunoscă
tor al științelor naturii, Engels a 
elaborat da sine stătător un șir de 
laturi fundamentale ale filozo
fiei marxiste și ale științelor teo
retice ale naturii, ale economiei 
politice șl ale tacticii partidului 
proletariatului. Pe drept cuvînt, 
arăta Lenin că „marxismul nu 
poate fl înțeles șl nu poate fl expus

in deplinătatea lui fără a se ține 
seama de toate operele lui Engels“.

Ca și Marx, Engels a fost nu 
numai un mare gînditor, ci și un 
luptător revoluționar înflăcărat, un 
conducător recunoscut al proletaria
tului pe plan internațional. împreu
nă cu Marx. el a întemeiat și con
dus prima organizație politică, de 
clasă, a muncitorilor revoluționari, 
Internaționala I-a, a militat cu 
înaltă pasiune comunistă pentru 
solidaritatea internațională a celor 
ce muncesc, pentru răspîndirea 
ideilor socialismului și organizarea 
luptei proletariatului în întreaga 
lume.

La 150 de ani de la nașterea lui 
Engels, este un izvor de imensă sa
tisfacție faptul că ideologia mar
xistă a repurtat, în acest răstimp 
strălucite victorii, afirmîndu-se ca o 
armă teoretică de neînvins în lupta 
pentru transformarea revoluționară 
a societății și progresul neîntrerupt 
al civilizației umane.

Dacă pe timpul lui Engels, socia
lismul nu era decît o teorie, un 
ideal, astăzi el și-a găsit materia
lizarea economică, politică, socială, 
în existența celor 14 state ale sis
temului mondial socialist, — sistem 
care cuprinde peste o treime din 
omenire și exercită o influentă 
hotărîtoare asupra destinelor lumii 
contemporane ; ideile marxism-le- 
ninismului iși demonstrează viabi
litatea prin dezvoltarea mișcării 
comuniste si muncitorești interna
ționale — devenită cea mai puter
nică forță politică a contempora
neității ; prin marile izbînzi ale 
mișcării de eliberare națională, care 
au dus la prăbușirea sistemului co
lonial al imperialismului și apari
ția, pe ruinele lui, a zeci și zeci 
de state noi ; prin afirmarea tot 
mai puternică pe arena mondială 
a voinței popoarelor de a-și apăra 
libertatea, de a hotărî de sine stă
tător asupra propriilor destine : 
prin creșterea fără precedent. în 
lumea întreagă, a forțelor sociale 
și politice care luptă împotriva im
perialismului, pentru pace, demo
crație și progres social. Ideile mar- 
xism-leninismului au cuprins 
mase uriașe, înrîuresc profund

azi 
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE 

PRESED1NTEL0I CONSILIULUI DE STAT 
DE CĂTRE AMBASADORUL SUEDIEI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi, 
26 noiembrie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Sue

diei, Per Otto Rathsman, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

(Cuvîntările se publici 
in pag. a V-a).

A

In legătură cu vizita delegației
de partid și de stat

a Republicii Democrate Germane
in Republica Socialistă România

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania și guvernele celor două 
țări au convenit să amine vizita în 
Republica Socialistă România a 
delegației de partid și de stat a Re
publicii Democrate Germane, pre

văzută pentru începutul lunii de
cembrie a.c.

Data vizitei oficiale de prietenie 
a delegației de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane în 
Republica Socialistă România va fi 
stabilită ulterior.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

Antoine Guimali, vicepreședinte 
al guvernului Republicii Africa Centrală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit la 26 
noiembrie pe Antoine Guimali, vi
cepreședinte al guvernului Repu
blicii Africa Centrală.

La primire a fost de față tovară
șul Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

A luat parte Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Cen
trală Ia București.

Ziaristul marocan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit la 26 
noiembrie pe ziaristul Abdeljalil 
Fenjiro, redactor-șef la Agenția 
marocană de presă „Maghreb A- 
rabe Presse".

La convorbire a participat tova-

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Tovarășul Emil Bodnaraș, vice

președinte al Consiliului de Stat, a 
oferit joi un dejun în cinstea vice
președintelui guvernului Republi
cii Africa Centrală, Antoine Gui
mali.

Au participat tovarășii Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Cen
trală la București.

(Agerpres)

Abdeljalil Fenjiro
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului marocan, în care au fost 
abordate unele aspecte ale relații
lor bilaterale dintre România și 
Maroc, precum și ale politicii in
terne și externe a României.

Nimic nu poate scuza eludarea termenelor 
și a graficelor pe șantierele 
noilor obiective industriale

Din estimarea rezultatelor obținute în zece luni se desprinde că 
pe marea majoritate a șantierelor titularii de investiții, beneficiarii și 
constructorii depun eforturi stăruitoare pentru grăbirea ritmului lu
crărilor ți încadrarea in graficele coordonatoare de execuție. Au fost 
puse în funcțiune, în această perioadă, peste 256 de noi capacități de 
producție industriale și agrozootehnice, in timp ce la altele, ritmul de 
execuție este avansat.

In contextul acestei masive concentrări de forțe umane, tehnice ți 
materiale, subordonate respectării inteqrale și cu precizie a planului de 
punere în funcțiune, apar însă ți o serie de note discordante, ce se 
reflectă concret în ritmul lent de lucru de pe unele șantiere, în întir- 
zieri flagrante față de prevederile din grafice. Menționind aceste defi
ciențe, se impune ca în cele cinci săptămîni rămase pînă la sfirșitul 
anului să se soluționeze operativ toate problemele mari sau mici pe 
care le ridică finalizarea zecilor de obiective și capacități care ur
mează să producă incepind de la 1 ianuarie 1971. Din aceste conside
rente, am vizitat șantierele cîtorva obiective si capacități spre a vedea 
ce măsuri au fost luate in scopul menținerii unui •itm înalt de execu
ție și, acolo unde este nevoie, pentru redresarea activității in vederea 
dării lor neintirziate in funcțiune.

întreaga desfășurare a activității 
legată de construcția modernei V- 
zine de prelucrare a aluminiului din 
Slatina, unică în țara noastră, poate 
fi caracterizată ca un exemplu tipic 
de coordonare judicioasă a activită

ții proiectantului, constructorului și 
beneficiarului. Rezultatul se oglin
dește fidel în indicatorii de realizare 
a investiției : în zece luni. 92 la sută 
din planul anual.

La secția sculărie s-au efectuat

probele tehnologice, aceasta aflîn- 
du-se ca și în producție. In cadrul 
secției metalurgic I. la atelierul de 
turnătorie s-a făcut uscarea cupto
rului și ridicarea temperaturii la 
800°C, urmînd ca zilele acestea să 
înceapă topirea metalului. Tot aici, 
la atelierul de extrudate trase s-a 
introdus energia electrică și se e- 
fectuează probele mecanice. In cadrul 
secției metalurgic II. la atelierul țevi 
de irigații se execută probele meca
nice la utilajele din import, iar la a- 
telierul de tîmplărie metalică mon
tajul este terminat, urmînd a se exe
cuta probele tehnologice cînd se va 
primi materia primă de la atelierul 
de extrudate. De asemenea, au fost 
deja date în funcțiune stația de 110 
kV. centrala termică, gospodăria de 
apă industrială și s-au terminat fini
sările.

Uzina de prelucrare a aluminiului 
va produce în prima etapă 18 500 tone 
de bare. țevi, table, benzi și folii din 
aluminiu. După parcurgerea altor 
două etape de dezvoltare, capacitatea 
finală a uzinei va crește Ia 100 000 
tone. Tntr-o discuție cu tovarășii 
Nicolae Popescu și Ovidlu Popa, di- 
lector adjunct și, respectiv, inginer-șef

al uzinei, a reieșit că la baza succe
sului a stat organizarea judicioasă a 
muncii pe șantier, folosirea cu ran
dament maxim a utilajelor, a timpu
lui de lucru, respectarea întocmai a 
graficelor de execuție și asigurarea 
de către beneficiar a tuturor utila
jelor la termenele solicitate de con
structor.

Există totuși și un semn de între
bare. Uzina de piese de schimb și 
reparații utilaj chimic din Găești, 
nerespectînd termenul de livrare a 
unor utilaje de bază pentru atelierul 
de țevi de irigație, pune sub semnul 
întrebării intrarea în funcțiune a unui 
obiectiv care putea să producă în con
diții normale încă din luna august, 
cînd a fost, de fapt, terminat.

La uzina „Colorom" din Codlea. 
sporirea și diversificarea producției 
de colorant! urmează să se realizeze 
prin intrarea în producție a unui grup

Cristian ANTONESCU 
Stefan DINICA 
Nicolae MOCANU 
Aurel PAPADIUC

(Continuare in pag. a lU-a)

La Consiliul de Stat a avut loc, 
joi dimineața, solemnitatea confe
ririi unor titluri și ordine ale Re
publicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost în
mânate de tovarășul Nioolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Constantin Stătes

cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Nicolae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Bujor Almășan, 
ministrul industriei miniere și geo
logiei, și Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului.

A fost conferit „Ordinul Mun
cii" clasa I uzinei „Victoria“-Că- 
lan, în semn de apreciere deose
bită a contribuției aduse de a- 
ceastă întreprindere la opera de 
construcție a socialismului în pa
tria noastră, cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la înființa
rea sa.

Cu același prilej, pentru merite

deosebite în întreaga activitate 
desfășurată în anii construcției so
cialiste a țării și pentru contribu
ția personală adusă la dezvoltarea 
uzinei „Victoria“-Călan și la rea
lizarea an de an a sarcinilor de 
plan, la diversificarea și îmbună
tățirea calității produselor, Consi
liul de Stat a conferit titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și me
dalia de aur „Secera și Ciocanul- 
tovarășului Adolf Drucker, direc
torul uzinei.

Totodată, au fost acordate „Or-

(Continuare in pag. a V-a)

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, adresez calde fe
licitări colectivului uzinei „Victo- 
ria“-Călan, pentru decorarea cu 
„Ordinul Muncii" clasa I, cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de exis
tență. De asemenea, doresc să fe
licit pe directorul uzinei, precum 
și pe inginerii, tehnicienii și mun
citorii care au fost distinși astăzi 
cu ordine ale Republicii Socialiste 
România.

De asemenea, doresc încă o dată 
să adresez felicitări Institutului po
litehnic „Traian Vuia" din Timi
șoara, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de existență, să felicit pe 
rectorul politehnicii și pe toți cei
lalți profesori și cadre ale insti
tutului care au fost distinși astăzi 
cu ordine ale Republicii Socialiste 
România.

Adresez felicitări cordiale tova
rășului Ianovici cu prilejul împli
nirii a 70 de ani — o vîrstă încă 
tînără — și cu' prilejul acordării 
înaltei distincții din partea . con
ducerii de partid și de stat.

Aceste distincții oglindesc în- 
tr-adevăr o apreciere deosebită 
din partea organelor centrale de 
partid și de stat la adresa colecti
velor dumneavoastră, a fiecăruia 
dintre dv„ pentru rezultatele ob
ținute în activitatea de pînă 
acum, pentru munca pe care fie
care dintre dv. ați depus-o și o 
depuneți în vederea realizării mă
rețelor sarcini elaborate de con
gresul partidului, de Comitetul 
Central, pentru dezvoltarea multi
laterală, pe calea socialismului, a 
patriei noastre.

Uzina „Victoria“-Călan, ca șl ce
lelalte uzine metalurgice ale noas
tre, are rezultate bune în acest 
cincinal, dar mai cu seamă are un 
program mare în perspectivă 
Colectivul de la „Victoria“-Călan 
va trebui să depună eforturi neslă
bite pentru, realizarea lui. îndeo
sebi trebuie acordată mai multă 
atenție orientării stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, de 
către Comitetul Central, privind 
dezvoltarea cu prioritate a fabri-

cării oțelurilor speciale și ridica
rea nivelului calitativ al întregii 
producții. Considerăm că mai are 
multe de făcut în direcția aceasta 
— cu toate succesele obținute — 
și uzina „Victoria“-Călan. De alt
fel, cred că niciodată nu vom pu
tea — și nu va trebui — să fim 
satisfăcuți cu ceea ce am realizat. 
Cu cît vom realiza mai mult, cu 
cît vom ridica pe o treaptă mai 
înaltă munca noastră, în toate do
meniile, cu.atît vom crește preten
țiile, dorințele și cu atît mai mult 
va trebui să ne perfecționăm acti
vitatea. îmi exprim convingerea 
că și colectivul uzinei „Victoria”- 
Călan va ști să îndeplinească cu 
cinste sarcinile care îi vor reveni. 
Vă urez dv., întregului colectiv, 
succese în activitatea de viitor.

în ce privește Institutul politeh
nic din Timișoara, într-adevăr, în 
cei 50 de ani de activitate — și mai 
cu seamă în anii socialismului — 
el a adus o prețioasă contribuție 
la formarea specialiștilor necesari 
economiei românești. După cum 
știți, Comitetul Central a dat nu o 
dată aprecieri înalte activității 
depuse de cadrele din învățămîn- 
tul superior, deci și cadrelor din 
învățămîntul superior din Timi
șoara, deci și celor din institutul 
pol'tehnic și, în același timp, a pus 
în fața învățămîntului superior 
sarcini deosebit de mari.

Pentru realizarea programului 
de dezvoltare a României în de
ceniul următor, problema cadrelor 
capătă o importanță și mai mare. 
Fără a asigura în toate sectoarele 
de activitate și, îndeosebi, în sec
toarele tehnice, cadre de specia
liști cu o înaltă calificare, nu am 
putea realiza programul elaborat 
de Congresul al X-lea, nu am pu
tea ține pasul cu dezvoltarea ra
pidă a științei și tehnicii pe plan 
internațional. Construcția socialis
mului, progresul multilateral al 
patriei noastre sînt strîns legate de 
dezvoltarea științei și culturii. Iată 
de ce partidul, Comitetul Central 
așteaptă de la învățămîntul supe
rior o contribuție și mai valoroasă 
în formarea cadrelor, în cercetarea 
științifică, în edificarea socialis

mului în patria noastră. Sînt con
vins că, bazat pe experiența de 
pînă acum, valorosul corp didactic 
de la Institutul politehnic din Ti
mișoara va aduce în viitor o con
tribuție și maj însemnată în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Doresc să vă urez dv., tuturor 
cadrelor didactice și tuturor stu
denților din Institutul politehnic 
din Timișoara, succese tot mai 
mari pe această cale.

Am lăsat la sfîrșit geologia, deși 
ea contribuie direct la dezvoltarea 
economiei asigurînd baza de mate
rii prime. Ieri, în ședința Comi
tetului Executiv și a guvernului 
am discutat, despre problema a- 
ceasta și am arătat că este greu 

,-să asigurăm un progres rapid al 
patriei noastre fără dezvoltarea 

» acestui sector. Tovarășul Ianovici, 
împreună cu alți eminenți geologi, 
a adus un aport însemnat în cer
cetarea solului și subsolului româ
nesc, în descoperirea multor resur
se mineraliere, care au contribuit 
la realizările de pînă acum ale in
dustriei noastre. Apreciez în mod 
deosebit activitatea pe care tov. 
Ianovici a depus-o în direcția a- 
ceasta și consider că are încă vaste 
posibilități, datorită cunoștințelor 
și experienței sale, să contribuia 
și îh viitor la dezvoltarea geolo
giei în patria noastră. Partidul și 
guvernul așteaptă mult încă de la 
geologia românească.

Avem convingerea că pămîntul 
românesc dispune încă de multe 
bogății necunoscute, aflate la adîn- 
cimi mai mari și mai mici; avem 
convingerea că nu ne cunoaștem 
încă de ajuns solul. Există astăzi 
mijloace moderne de investigație. 
Avem oameni pregătiți în stare să 
facă aceste investigații. Sperăm 
că geologia românească va aduce 
o contribuție mai însemnată în de
ceniul în care intrăm, la asigura
rea economiei cu materii prime. 
Rezultatele din ultima vreme de
monstrează că această speranță 
este îndreptățită.

Aș dori să urez tovarășului Ia
novici, tuturor geologilor noi suc
cese în muncă. (Cuvîntarea a fost 
subliniată de repetate aplauze).
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Tn numele populației, al Frontului Național de Eliberare, al Guver

nului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și al 
nostru personal, vă adresăm sincere mulțumiri dumneavoast ’ă, Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Sjat, guvernului Republicii So
cialiste România și poporului român frate, pentru compasiunea față de 
populația noastră lovită de inundațiile care au cauzat mari pierderi 
omenești și materiale.

Fie ca solidaritatea și prietenia 
Sud și poporul român să se dezvolte

NGUYEN HUU THO
Președintele

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

Președintele 
Consiliului Consultativ 

al Republicii Vietnamului de Sud

dintre populația din Vietnamul d« 
pe zi ce trece.

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii 
Vietnamului de Sud

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Am fost profund impresionat de mesajul dumneavoastră în legătură 

cu agresiunea barbară, fascistă portugheză. Poporul guineez este întot
deauna gata să lupte cu arma în mînă pentru a menține și salvgarda in
dependența și a elibera întregul continent african.

Cu înaltă considerațiune,

AHMED SEKU TURE
Președintele Republicii Guineea



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 21 noiembrie 1970

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI FRIEDRICH ENGELS

ENGELS
Șl ROMÂNIA

„Cu mare plăcere am văzut câ socialiștii din România primesc 
?n programul lor principiile de căpetenie ale teoriei care a izbutit 
a aduna într-un mănunchi de luptători mai pe toți socialiștii din 
Europa și America - e vorba de teoria prietenului meu Karl Marx

Aniversarea a 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich EngeLs ne dă pri
lejul să relevăm — o dată cu vasta 
activitate teoretică și practică desfă
șurată de aoest ilustru gînditor și con
ducător al proletariatului — și un alt 
aspect deosebit de semnificativ pentru 
țara noastră al activității sale, și anu
me legăturile cu mișcarea munci
torească din România. Demonstrînd 
interesul și simpatia cu care Engeis 
urmărea lupta revoluționară a clasei 
muncitoare din diferite țări ale lumii, 
aceste legături atestă, totodată, ve
chimea mișcării noastre muncitorești, 
faptul că incă de la apariția sa, in 
a doua jumătate a secolului trecut, 
ca a statornicit trainice relații cu 
mișcarea muncitorească internațio
nală, cu conducătorii el.

După cum este cunoscut, ideile 
marxiste au pătruns de timpuriu în 
țara noastră, găsind aici terenul pro
pice creat de tradițiile gîndirii sociale 
înaintate și îndeosebi ale mișcării de
mocrat-! evoluționare pașoptiste, de 
însuși procesul obiectiv al nașterii și 
afirmării proletariatului pe scena vie
ții social-politice a României. împreu
nă cu lucrările Iui Marx, scrierile lui 
Engeis au cunoscut o largă răspîndire, 
grație activității militanților socialiști. 
Cunoașterea și însușirea ideilor so
cialismului științific au fructificat 
curind, grăbind procesul de organiza
re a clasei muncitoare, contribuind la 
dezvoltarea conștiinței ei politice, la 
situarea fermă a mișcării muncito
rești și socialiste pe cele mai înain
tate poziții în problemele fundamen
tale cu care era confruntat în acea 
perioadă poporul român. Ca rezultat 
al împletirii tot mai strînse și con
topirii celor două mari procese si
multane — răspîndirea ideilor marxis
te și maturizarea mișcării muncito
rești — în ultimele decenii ale seco
lului trecut s-au creat tot mai multe 
organizații profesionale ale muncito
rilor, apoi cercuri muncitorești cu ca
racter politic care s-au unit, în anul 
1893, In Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din România. întemeie
rea partidului politic al clasei munci
toare a constituit un moment de în
semnătate istorică în dezvoltarea 
luptelor sociale din România, în or
ganizarea clasei muncitoare pe plan 
nlțlonal.

Afirmarea proletariatului român, 
dezvoltarea luptei sale revoluționare 
in climatul ideologic creat prin pă
trunderea ideilor socialiste in Româ
nia au făcut să sporească interesul 
lui Engeis pentru poporul nostru, 
pentru activitatea P.S.D.M.R. Preocu
pat de dezvoltarea mișcării muncito- 
torești internaționale, el era bucuros 
că tn România se dezvolta o miș
care muncitorească care înainta pe 
drumul marxismului, al socialismului 
științific. Pe masa lui de lucru se 
aflau, între publicațiile în diferite 
limbi, și reviste și gazete românești 
precum „Contemporanul", „Revista 
socială". „Munca", „Lumea nouă", ca 
și broșurile „Ce vor socialiștii ro
mâni ?*, „Karl Marx și economiștii 
români" — elaborate de eminentul 
gînditoe șl militant socialist român 
Constantin Dobrogeanu-Gherea. Este 
semnificativ pentru aprecierea de 
care se bucurau scrierile lui Engeis 
în țara noastră faptul că revista 
„Contemporanul", de pildă, a 
publicat în întregime, la scurt timp 
după apariție, lucrarea lui Engeis 
„Originea familiei, a proprietății pri
vate și a statului". Faptul a fost con
semnat de însuși Engeis. care în pre
fața ediției a IV-a, din 1891. a lucră
rii sale arăta că „Originea familiei, 
a proprietății private și a statului" a 
fost tradusă in diferite limbi, mai 
intîi in italienește, apoi in românește, 
in revista ieșeană „Contemporanul", 
septembrie 1885 — mai 1888". Mulțu
mind redacției „Contemporanului" 
— într-o scrisoare pe care Engeis a a- 
dresat-o militantului socialist loan 
Nădejde — pentru traducerea și pu
blicarea acestei lucrări, el scria : „Da- 
ți-mi voie să vă mulțumesc pentru 
osteneala ce ați avut pentru a face 
înțelese de cititorii români
scrieri. Pe lingă cinstea ce mi-ați fă- 
cut-o astăzi, îmi tăcurăți și îndato
rirea de a mă ajuta să învăț in sfir- 
șit o leacă limba românească... Cu 
traducerea d-tale am putut face oa
recare progrese : textul meu, etimo
logia latinească și slavă mi-au ți
nut loc de dicționar și din pricina 
traducerii d-tale pot zice acuma că 
limba română nu mai este pentru 
mine o limbă cu desăvîrșire necunos
cută". Apreciind în mod deosebit o- 
rientarea activității socialiștilor din 
România In lumina marxismului, în 
aceeași scrisoare Engeis scria : „Cu 
mare plăcere am văzut că socialiștii 
din România primesc în programul 
lor principiile de căpetenie ale teo
riei care a izbutit a aduna intr-un 
mănunchi de luptători mai pe toți so
cialiștii din Europa și America — e 
vorba de teoria prietenului meu Karl 
Marx."

Fiind la curent cu evoluția mișcării 
muncitorești din țara noastră, Engeis 
urmărea cu interes șl atenție afir
marea proletariatului român ca forță 
revoluționară pe arena vieții sociale 
și politice ; Iui ii erau cunoscute 
principalele acțiuni de luptă și miș
cări revendicative muncitorești, ca și 
activitatea parlamentară a socialiști
lor români. în prefața sa la lucrarea 
lui Karl Marx „Luptele de clasă din 
Franța. 1848—1850", el amintea Româ
nia ca una din țările unde „socialiștii 
sînt reprezentau în parlament".

Relațiile dintre Engeis și mișcarea 
muncitorească din România nu s-au 
limitat numai la aceste aspecte. Ma
rele conducător al proletariatului in
ternațional a întreținut și legături di
recte, personale cu conducători socia
liști români ai vremii, cu care s-a

Intilnit intr-un șir de împrejurări, 
avînd convorbiri. încă în scri
soarea din 10 ianuarie 1863 adresată 
lui Marx, el menționa, printre altele : 
„Intenționam să-ți scriu astăzi in mod 
detaliat, dar intervenind un sirb și un 
valah, care m-au făcut să zăbovesc 
citeva ore, au zădărnicit planurile 
mele". Scurt timp după Congresul 
de la Paris de constituire a In
ternaționalei a Il-a, loan Nădejde 
îl trimite la Engeis pe Ion Pa- 
naitescu pentru a discuta o serie 
de probleme privind dezvoltarea miș
cării socialiste din țara noastră. Vizi
ta lui Ion Panaitescu la Engeis este 
confirmată în scrisorile lui Engeis 
adresate lui L. Lafargue în august 
1889. Relatîndu-i Laurei Lafargue că 
este foarte ocupat datorită vizitelor 
pe care i le fac socialiștii străini, En
geis arăta că printre aceștia se gă
sește și un socialist român care insis
tă să-i întîlnească imediat. ■

Constantin Dobrogeanu-Gherea a
avut prilejul să fie cunoscut de En-

aceste

IM

Scrisoarea adresată de Engels lui 
Panait Mușoiu la 20 mai 1894 prin 
care-i mulțumește pentru materiale
le primite din partea socialiștilor 

români

gels nu numai prin lucrările amin
tite mai sus, ci și din contacte per
sonale. Cu prilejul vizitei pe care i-a 
făcut-o la Londra în 1893, Gherea i-a 
dăruit lui Engeis un exemplar din 
ale sale „Studii critice" — în două vo
lume — apărute in 1890. scriind pe 
primul volum dedicația 
Fr. Engeis, ca semn de 
recunoștință", iar pe cel 
..Maestrului Fr. Engeis, 
pro, .udă admirație din .
rului". O lună mai tîrziu, la Ziirich, 
Gherea l-a reîntîlnit pe Engeis la 
Congresul Internaționalei a Il-a.

După cum relata „Lumea nouă". în 
august 1895. un cunoscut al lui En
geis, vizitîndu-1 la Londra, l-a găsit 
citind articolul militantului socialist 
român Raicu Ionescu-Rion despre 
„Religie, familie, proprietate", apărut 
în revista socialistă „Critica socială" 
și reprodus în revista socialistă fran
ceză „l’Ere nouvelle", al cărei di
rector a fost G. Diamandy. și i-a 
spus că „Tînărul (autorul articolului 
— n.n.) promite multe pentru viitor" 
(Din păcate, firut vieții lui Ionescu- 
Rion s-a curmat la numai 23 de ani). 
Este cunoscut că socialistul român 
George Diamandy a purtat corespon
dență cu Fr. Engeis, solicitîndu-1 tn 
repetate rînduri să colaboreze la re
vista pe care o fondase la Paris.

Interesul pe care-1 purta Engeis 
mișcării muncitorești din țara noas
tră reiese și din corespondența avută 
cu socialistul român Panait Mușoiu. 
Vrînd să retipărească în limba ro
mână lucrările „Manifestul Partidu
lui Comunist" și „Dezvoltarea socia
lismului de la utopie la știință", Mu
șoiu îi trimite lui Engeis, la 24 fe
bruarie 1894, o scrisoare și cele două 
lucrări mai sus amintite, precum și 
primele prefețe scrise de Mușoiu. cu 
rugămintea ca Engeis să scrie cîte o 
prefață. „Regret — i-a răspuns En
geis în scrisoarea datată 20 martie 
1894 — că nu dispun de suficient timp 
ca să pot satisface dorința dv. de a 
scrie o prefață pentru noile ediții. 
Mă ocup acum de ultima redactare 
a volumului al lll-lea al Capitalului 
lui Marx fi, intrucit tipăritul merge 
destul de rapid, îmi consacru tot 
timpul pentru a pune la punct restul 
manuscrisului, ca să nu intervină 
nici o stagnare".

Iată doar cîteva momente, descrise 
pe scurt, care atestă intensitatea le
găturilor lui Engeis cu mișcarea mun
citorească din țara noastră.

Este interesant de reliefat că 
aceste legături s-au grefat pe fondul 
interesului viu manifestat de Engeis 
pentru Istoria și cultura poporului 
român. încă din anii tinereții, el a- 
vea cunoștințe despre poporul nos
tru. despre trecutul său de luptă. în 
lucrările lui găsim adesea referiri la 
ținuturile dunărene, la strămoșii noș
tri, la gradul de dezvoltare a forțe
lor și relațiilor de producție pe a- 
ceste meleaguri în diferite etape is
torice. Momente cruciale ale luptei 
maselor populare de pe teritoriul Ro
mâniei cum au fost: revoluția româ
nă de la 1848, Unirea Principatelor, 
lupta poporului nostru pentru dobîn- 
direa independenței naționale ș.a. s-au 
bucurat de o deosebită atenție din 
partea lui Engela.

„Maestrului 
admirație și 
de-al doilea 
ca semn de 
partea auto-

Este cunoscut că in lucrările lor, 
clasicii marxismului au relevat ori
ginea daco-romană a poporului ro
mân, continuitatea lui în locul său 
de formare — bazinul carpato-dună- 
rean — au subliniat condițiile vitrege 
care au făcut ca rorfiânii să trăiască, 
secole de-a rîndul, despărțiți în u- 
nități statale deosebite. împrejurările 
deosebit de grele în care a trebuit 
să-și desfășoare existența sa Istorică 
poporul român n-au reușit — subli
nia Engeis — să înfrîngă năzuința sa 
fierbinte către înfăptuirea telurilor 
sale fundamentale, către libertate și 
progres social. Resursele revoluțio
nare ale românilor, manifestate 
de o parte și de cealaltă a Car- 
paților în timpul revoluției pa
șoptiste, au fost apreciate în mod 
deosebit de Engeis. „Spiritul revolu
ționar — scria el în anul 1853 — 
a pătruns și in aceste principate, așa 
cum a dovedit-o revoluția din 1848 
Engeis a evidențiat rolul însemnat 
pe care îl avea de jucat poporul ro
mân în contextul est-european prin 
constituirea sa într-un stat național 
de sine stătător.

Legăturile lui Engeis cu poporul 
român, sentimentele de înaltă sti
mă pe care le nutrea față de el 
mișcarea noastră socialistă și-au 
găsit o vie expresie în necrologul 
Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România, apărut în zia
rul „Lumea nouă", în zilele în care 
vestea morții marelui conducător 
proletar înconjura lumea. Apreciin- 
du-se profunzimea analitică cu care 
studia Engeis particularitățile speci
fice din fiecare țară, în acest necrolog 
se scria : „Pentru dînsul numai cerce
tarea rodnică a stării reale a unei țări 
putea da cheia care să dezlege proble
ma tacticii celei mai potrivite în acea 
țară". „Noi, cei din România — se 
arăta in necrolog — încă am avut a 
cere sfatul lui Engeis în mai multe 
chestiuni".

Cu ocazia morții lui Engeis, condu
cerea P.S.D.M.R. a adresat o tele
gramă de condoleanțe, iar la clubul 
muncitorilor din București a fost con- 
v ocată o adunare solemnă în cadrul 
căreia socialistul Alexandru Ionescu 
a făcut o amplă expunere asupra ac
tivității și creației multilaterale a ma
relui conducător al proletariatului.

Afecțiunea caldă șl profundă a ve
chilor noștri militanțl socialiști pen
tru Engeis a rămas adine întipărită 
în tradițiile mișcării muncitorești re
voluționare din România. Studiul ope
relor lui a constituit mereu, alătur1 
de cele ale lui Marx și Lenin, un iz
vor de forță pentru clasa noastră mun
citoare, pentru militanții ei revolu
ționari. tnsușindu-și învățătura mar
xist-leninistă și aplicînd-o în moc 
creator, potrivit realităților specific, 
ale României, mișcarea muncitorească 
din țara noastră s-a întărit continuu 
s-a afirmat ca cea mai înaintată forță 
social-politică în societatea româneas
că, situîndu-se în fruntea luptei de e- 
mancipare națională și socială a po
porului nostru. Transformarea la 
Congresul din mai 1921 a partidului 
socialist în partidul comunist, înteme
iat pe ideologia marxist-leninistă, a 
marcat o treaptă superioară în dezvol
tarea mișcării muncitorești din tara 
noastră, P.C.R. dovedindu-se forța 
politică în măsură să conducă clasa 
muncitoare, întregul popor la răstur
narea pentru 
lor întemeiate 
prirea cmului 
rea orînduirii 
mîntul României.

Portretul lui F. Engels apărut în revista „Lumea nouă" din 26 iulie 1898

o-

Operele întemeietorilor mar
xismului — Karl Marx și Frie
drich Engels — s-au bucurat și se 
bucură în țara noastră de o lar- 
;ă răspîndire.

Primele traduceri în limba ro
mână ale’ unora din aceste
pere au fost tipărite încă în se
colul trecut. Pînă la sfîrșitul se
colului au văzut lumina tiparu
lui versiunile românești ale u- 
nora dintre cele mai cunoscute 
opere ale lui Engels.

încă de la înființarea sa, în 
armă cu cinci decenii, Partidul 
Comunist Român s-a preocupat 
de răspîndirea lucrărilor lui 
Marx și Engels, asigurind pro
pagarea ideilor marxiste în po
fida condițiilor deosebit de gre
le ale ilegalității.

După eliberarea țării de sub

SOCIALISM UTOPIC

opeita lucrării lui Engeis „So- 
ialism utopic și socialism știin- 
ific" apărută la București în a- 

nul 1891

totdeauna a rinduieli 
pe exploatarea și asu
de către om, la făuri - 
noi, socialiste pe pă-

Augustin DEAC
director adjunct al Institutului 
de studii istorice
și social-politice de pe lingă 
C C. al P.C.R.

;ugul fascist, editarea operelor 
•lasicilor marxism-leninismului 
a luat o amploare deosebită. 
Numai scrierile lui Engeis au 
fost tipărite de Editura politică 
în peste 60 de titluri, într-un ti
raj de 980 000 de exemplare. Pî
nă în prezent, pe bâza hotărîrii 
C.C. al P.C.R. din 1956, au apă
rut 30 de volume din seria Ope
re ale lui Marx și Engeis.

în cinstea împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea lui Engeis, 
Editura politică a pregătit o 
nouă ediție a lucrărilor „Ludwig 
Feuerbach și sfîrșitul filozofiei 
■lasice germane", „Rolul muncii 
in procesul transformării mai
muței în om" (în colecția „Bi
blioteca marxist-leninistă"), pre
cum și lucrarea „Engeis și Ro
mânia" de dr. Augustin Deac, 
iflată în prezent sub tipar. Cu 
același prilej, sub egida Insti
tutului de studii Istorice și so
cial-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., vede lumina tiparului lu
crarea „Engeis în publicistica ro
mână".

Masă oferită de Comitetul
Executiv al C. C. al P. C. R.

Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân a oferit joi la amiază o masă 
în cinstea oaspeților de peste hota
re, particlpanți la lucrările sesiunii 
științifice consacrate împlinirii a 150 
de ani de la nașterea lui Friedrich 
Engeis.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, Miron Con
stantinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de studii istorice

șl social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Volcu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al revis
tei „Lupta de clasă", Ion Stoian, rec
torul Academiei de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu" de pe lîn
gă C.C. al P.C.R., Constantin Pîrvu- 
lescu, vechi militant al mișcării mun
citorești din țara noastră, și alți par- 
ticipanți la sesiune.

Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți ai unor instituții știin
țifice, oameni de știință și militanțl 
de partid din Austria, Bulgaria, Bel
gia, Cehoslovacia, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, India, Ita
lia, Iugoslavia, Japonia, Mongolia, 
Polonia, Spania, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și Venezuela, prezenți la 
sesiune.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA SESIUNII ȘTIINȚIFICE
La București s-au încheiat joi lu

crările Sesiunii științifice consacrate 
aniversării a 150 de ani de la naște
rea lui Friedrich Engels. în această 
zi au fost prezentate comunicările : 
„Engeis și problemele relațiilor na
ționale. Actualitatea ideilor marxist- 
leniniste despre suveranitatea și in
dependența statelor" de conf. univ. 
Constantin Popovici de la Academia 
de învățămînt i 
Gheorghiu" de 
P.C.R., și conf. 
de la Academia 
„Engeis despre 
ale statului în 
la capitalism la socialism" de Tibor 
Erenyi, candidat în științe istorice, 
șef de secție la Institutul de istorie 
a partidului, de pe lîngă C.C. al 
P.M.S.U. ; „Despre traducerea și edi
tarea operelor lui Engeis în limba 
mongolă" de Alga Deseejalbuu, șeful

social-politic „Ștefan 
pe lîngă C.C. al 

univ. Mihai Petrescu, 
i de studii economice ; 

problemele teoretice 
condițiile trecerii de

sectorului de traduceri ale operelor 
clasicilor marxism-leninismului al 
Institutului de istorie a partidului de 
pe lingă C.C. al P.P.R. Mongol ; „Im
portanța teoretico-ideologică a moș
tenirii lui Engeis In lupta Împotriva 
oportunismului contemporan" de do
cent M. T. Mescereakov, de la Școa
la superioară de partid de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. ; „Unele aspecte din 
lupta lui Engeis împotriva oportunis
mului și anarhismului" de Ivan Har- 
sanyi, șeful catedrei de istorie a miș
cării muncitorești internaționale, ’ 
la Școala superioară de partid de 
lîngă C.C. al P.M.S.U. ; „Engeis 
gîndirea militară contemporană" 
general-maior Constantin Burada, 
la Academia Militară ; „Personalita
tea și opera lui Engeis în presa so
cialistă și democratică din România" 
de Ion Felea și Vasile Niculae, cer
cetători științifici la Institutul de stu-

de 
pe

?1 
de 
de

dii istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. ; „Problema na
țională în opera lui Engels și con
temporaneitatea" de Seiichl Ishida, 
membru al C.C. al P.C. Japonez, se
cretar științific al Institutului de ști
ințe sociale ; „Moștenirea lui Engela 
în munca teoretică a Partidului So
cialist Unit din Germania" de prof. dr. 
Rolf Dlubek, șeful secției Marx-En- 
gels a Institutului de marxism-leni
nism de pe lîngă C.C. al P.S.U.G. ; 
„Evoluția lumii contemporane și gîn- 
direa marxist-leninistă" de dr. Ilie 
Rădulescu, membru al Academiei de 
Științe Sociale și Politice a Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de tovarășul Miron 
Constantinescu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

va trăi
omenirea

în-„...Cînd, acum doi ani, m-am 
tîlnit cu Engeis la Londra, el, cu toa
tă vîrsta înaintată, era așa de bine, 
așa de sănătos, mintea lui genială 
era așa de clară, îneît nici prin gînd 
nu putea să treacă oricui că fatala 
catastrofă era așa de aproape. .Și, 
numai cu o lună mai tîrziu l-am 
văzut pe Engeis la Ziirich, grozav de 
ostenit și îmbătrînit. Cînd i-am strîns 
mina, zicîndu-i : „La revedere, peste 
trei ani, la Londra", el mi-a răspuns 
cu glas obosit : „Cine știe, trei ani 
e vreme lungă și eu sînt bătrîn". 
Trista presimțire n-a fost înșelătoare 

' și de acum nici eu, nici nimeni nu 
va mai vedea pe Engeis al nostru, 
pe marele nostru dascăl... Ne-am de
prins așa de mult să legăm în mintea 
noastră întreaga mișcare a social- 
democrației internaționale de numele 
lui Engeis, îneît, multă vreme, ne va 
fi încă peste putință să ne obișnuim 
cu aoest adevăr trist și fatal, că ma
rele nostru învățător nu mai este. 
Și într-o privință, desigur că, pentru 
multă vreme, pierderea lui Engeis 
este ireparabilă. Pentru că Engeis nu 
era neoesar numai pentru perspica
citatea minții sale geniale, prin ex
periența revoluționară de o jumă
tate de veac, dar Engeis era unicul 
care prin situația lui excepțională 
între partidele social-democratioe din 
felurite țări putea sluji ca legătură 
între dînsele. Engeis era întruparea 
însăși a internaționalismului socia
list...

Cînd. la Ziirich, președinta congre
sului internațional, revoluționara rusă 
Ana Kulișova, a anunțat că Engeis 
e între congresiști, atunci, ca electri
zat, întreg congresul s-a sculat în 
picioare, aclamind cu aplauze nesfîr- 
șite pe Engeis și ori de cîte ori în
cerca să mulțumească, tunete de ă- 
plauze și strigăte nesfîrșite de bucu
rie și entuziasm îl întrerupeau. Erau 
reprezentanții a optsprezece națiuni 
socialiste, care, într-o însuflețire și 
un entuziasm fără margini, aclamau 
și sărbătoreau pe unul din cei doi 
întemeietori ai socialismului științific 
și ai social-democrației internațio
nale.

în acel moment, Engeis a trăit pro
pria lui nemurire. în acel moment, 
el trebuia să vadă și să simtă că 
genialele gîndiri ale lui și ale lui 
Marx au aprins gîndiri în creierii 
noștri, că simțirile calde din inima 
lor largă au încălzit inimile noastre, 
că activitatea lor ori a sa, pentru 
binele și propășirea omenirii, s-a pre
făcut în activitate similară în noi, mi
lioane de social-democrați din lumea 
întreagă.

în acel moment, Engeis trebuia să 
vadă și să simtă și, desigur, a văzut 
și a simțit că tot ce poate muri din 
el e numai aceea prin care se asea
mănă cu ceilalți oameni, iar ceea ce 
a făcut din el un Engeis și din ma
rele lui prieten un Marx va trăi cît 
va trăi și omenirea".

(Din articolul „Friedrich Engeis"' 
scris de C. Dobrogeanu-Gherea, in 
„Lumea Nouă" din 31 iulie 1895).

spornică, deschizătoare de căi noi, 
geniale.

Toată lumea dezmoșteniților era 
patria lui și el era cetățeanul lumii 
civilizate, vorbind mai toate limbile 
europene, cunoscînd în adîncul lor 
toate statele, cu organizațiile lor și 
conducînd, în toate, cu sfatul și cu 
fapta, mișcarea de deșteptare a mun
citorilor.

(Din articolul „Friedrich Engeis" 
semnat de Stei. Const. — Tlrgo- 
viște, apărut in „România mun
citoare" nr. 41 din 13 august 1909).

„Har s-a văzut 
viață mai cu folos

trăită"
„Sînt oameni, zice Cernîșevski. 

atît de scumpi nouă și atît de mari 
în ochii noștri, îneît, vorbind de ei, 
ne silim să înăbușim toată admirația 
ce le păstrăm, căutăm să nu le fa
cem nici o laudă, pentru că, oricît 
i-am lăuda, oricît am căuta să ară
tăm dragostea fără margini ce avem 
pentru dînșii, tot nu le-am da ceea 
ce merită intr-adevăr, tot n-am pu
tea descrie adevăratele sentimente 
față de dînșii.

Cernîșevski are dreptate și nimă
nui nu i se aplică vorbele astea mai 
bine decît lui Engeis. Cum să înalți 
în slavă pe un om care a părăsit bo
găție, familie, onoruri și o viață 
intreagă a luptat pentru cauza dez
moșteniților ? Cum vei lăuda în
deajuns pe omul care, alături de 
Karl Marx, a pus bazele socialismu
lui științific și a scos, pentru întîia 
dată, strigătul : „Muncitori din toată 
lumea, uniți-vă“, azi lozinca între
gului proletariat ?

...Rar s-a văzut viață mai bine, 
mai cu folos trăită ; rar a dezvoltat 
un om atîta energie și atîta muncă

Armele cele 
mai puternice ale 
proletariatului

...împreună cu Engels, Marx a fău
rit proletariatului armele spirituale 
cele mai puternice în „lupta pentru 
interesele și scopurile imediate ale 
clasei muncitoare", a cărei mișcare 
prezentă apără și reprezintă în ace
lași timp viitorul mișcării (Manifes
tul comunist).

îndrumat de aceste teorii, a pășit 
și pășește tot mai hotărît proletaria
tul pe calea cuceririi revendicărilor 
sale imediate, în drumul pe care și-1 
croiește pentru izbinda finală. înco
lonat sub stindardul marxismului, își 
continuă cu mai multă tărie milioa
nele de muncitori lupta lor revoluțio
nară de clasă și, dacă burghezia in
ternațională se înspăimîntă de stafia 
comunismului, care amenință din ce 
în ce mai puternic regimul exploa
tator, noi răspundem cu cuvintele cu 
care se termină „Manifestul comu
nist" :

„Tremure clasele stăpînitoare la 
ideea unei revoluții comuniste ! Pro
letarii n-au de pierdut decît lanțurile, 
ei au o lume de cîștigat" !

Proletari din toate țările, uniți-vă ! 
(Din „Scinteia" anul II, nr. 5, mar
tie 1933, pag. 1-2“

/

Texte reproduse din volumul „Frie
drich Engels in publicistica română", 
care va apărea curind sub egida Insti
tutului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. ai P.C.R.

UN STRĂLUCIT TEORETICIAN
(Urmare din pag. I)

direa popoarelor, destinele umani
tății.

Apreciind dezvoltarea Istorică 
după sensurile fundamentale pe 
care le urmează, apare limpede că 
omenirea înaintează ireversibil pe 
calea întrevăzută de Marx, Engeis, 
Lenin — calea unor adinei înnoiri, 
menite să ducă in mod ineluctabil 
la socialism și comunism.

Așa cum se știe, în țara noastră 
ideile 
puriu, încă de la începuturile afir
mării 
social-politică, grăbind dezvoltarea 
conștiinței și maturizarea ei politi
că. Poporul român are măsura con
cretă, palpabilă a uriașei forțe 
transformatoare a acestor idei în 
strălucitele victorii ale luptei sale 
revoluționare desfășurată sub stea
gul marxism-leninismului. luptă în
cununată prin victoria deplină și 
definitivă a noii orînduiri pe pă- 
mîntul României

Resortul intern al tuturor trans
formărilor revoluționare din țara 
noastră, factorul hotărîtor al înfăp
tuirii lor îl constituie politica mar
xist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, forța conducătoare 
în societatea noastră în pra
gul gloriosului jubileu al semicen
tenarului partidului, retrospectiva 
drumului de luptă străbătut de la 
crearea sa evidențiază că slujirea 
cu abnegație a intereselor poporu
lui, fidelitatea nestrămutată 
marxism-leninism, față de 
și spiritul său revoluționar, aplica
rea acestuia în mod creator 
di (iile concrete ale României au con-

marxiste au pătruns de tim-
clasei muncitoare pe arena

fată de 
esența

Ia con-

stituit întotdeauna și constituie și 
azi, mai mult ca oricind, izvorul 
succeselor pe care clasa muncitoare, 
poporul român, forțele creatoare ale 
națiunii le-au obținut in lupta revo
luționară, in opera de înălțare a 
patriei socialiste, libere, indepen
dente și înfloritoare.

în spiritul în care înșiși întemeie
torii marxismului au conceput teo
ria revoluționară, partidul nostru a 
considerat și consideră această teo
rie nu ca o culegere de dogme, de 
canoane osificate, ci ca o știință 
vie. care se îmbogățește necontenit 
pe baza asimilării și sintetizării 
noilor date ale cunoașterii științi
fice, a concluziilor evidențiate de 
practica socială. înțelegerea în a- 
cest fel a marxism-leninismului 
este cu atît mai necesară în împre
jurările de azi, cînd tabloul eco
nomic, social și politic al lumii s-a 
schimbat radical, cînd mutațiile 
ample care s-au petrecut și se pe
trec in lume într-un ritm tot mai 
rapid au ridicat și ridică în fața 
clasei muncitoare, a partidelor co
muniste și muncitorești, a forțelor 
democratice si progresiste, proble
me și sarcini de o tot mai mare 
complexitate. Este evident că noile 
realități, noile probleme pe care le 
ridică viața socială nu mai pot fi 
înțelese, explicate, numai cu aju
torul cunoștințelor vechi. Pentru a 
înțelege realitățile de azi, a solu
ționa noile probleme, se impune 
nu cantonarea in trecut. în vremea 
cînd au gîndit, au acționat și au 
scris Marx, Engels, Lenin, ci cerce
tarea aprofundată, cutezătoare, a 
prezentului, cu curaj și fără păreri

preconcepute. Tocmai în această 
continuă confruntare cu viața, tn 
capacitatea de a recepta schimbăMle 
care au loc in lume și a da răs
puns problemelor noi rezidă izvo
rul vitalității, al „tinereții fără bă- 
trinețe" a marxism-leninismului.

în acest sens sublinia secretarul 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că „ade
vărata tinerețe pentru un partid 
revoluționar înseamnă înțelegerea 
profundă a realității, legarea sa 
organică prin toate fibrele de ma
sele celor ce muncesc, confundarea 
sa cu interesele și năzuințele po
porului din sinul căruia face par
te. Numai trăind și muncind îm
preună cu poporul, inspirindu-se 
din înțelepciunea și experiența po
porului, sorbind neîncetat din forța 
sa inepuizabilă, partidul comunist 
rămîne veșnic tînăr, poate conduce 
cu succes opera de transformare 
revoluționară a societății, poate a- 
sigura înfăptuirea visului de aur al 
omenirii — comunismul. în acest 
spirit al marxism-leninismului crea
tor, înnoitor, trebuie să se desfă
șoare întreaga noastră activitate 
ideologică, politică și organizato
rică".

Partidul nostru acordă o deosebi
tă importantă înarmării ideologice, 
însușirii concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și societate, a 
ideilor marxism-leninismului, ca 
una din pîrghiile esențiale ale for
mării conștiinței socialiste a mase
lor largi ; el se preocupă stăruitor 
de buna desfășurare a studiului o- 
perelor lui Marx, Engels, Lenin. 
Mărturie a înaltei prețuiri de 
care se bucură în țara noastră

creația lui Engels, aniversarea a 
150 de ani de la nașterea lui a 
prilejuit numeroase manifestări des
fășurate sub semnul intensificării 
muncii ideologice și politice pentru 
abordarea creatoare, în spiritul 
marxism-leninismului, a probleme
lor actuale ale societății 
ale dezvoltării mondiale 
porane. Potrivit Hotârîril 
P.C.R. 
sare, 
masă 
țifice, 
nizat 
alte acțiuni cu caracter ideologic și 
cultural. Personalității și operei lui 
Engels i-a fost consacrată o bogată 
activitate publicistică și editorială.

Aniversînd împlinirea unui veac 
și jumătate de la nașterea Iui 
Friedrich Engels, comuniștii români, 
clasa muncitoare, întregul nostru 
popor iși intensifică eforturile pen
tru realizarea programului elabo
rat de Congresul al X-lea de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Politica partidului 
urmărind dezvoltarea intensivă a e- 
conomiei, pe baza încorporării cu
ceririlor științei și tehnicii înainta
te. îmbunătățirea continuă a forme
lor și metodelor de conducere a eco
nomiei și a întregii vieți sociale, 
dezvoltarea în profunzime a demo
crației socialiste, ridicarea întregii 
societăți la un înalt nivel de cul
tură. înrădăcinarea principiilor eti
cii comuniste și ale echității so
ciale asigură valorificarea tot mai 
largă a avantajelor socialismului, 
Întărirea continuă a noii orlnduiri,

noastre, 
contem- I 
C.C. al' 

cu privire la această aniver- 
organizațiile de partid, de 

și obștești, instituțiile știin- 
de artă și cultură au orga- 
conferințe, simpozioane șl

înaintarea mai rapidă pe calea so
cialismului. Făcînd totul pentru 
desfășurarea cu succes a operei de 
construcție socialistă, partidul nos
tru își îndeplinește atît îndatoririle 
față de propriul popor, cît și Înda
torirea internaționalistă de a contri
bui la întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțelor păcii din 
lumea întreagă. P.C.R. desfășoară 
o amplă .........
național, 
activități 
țești ale 
socialiste, 
ternaționaliste cu toate 
comuniste și muncitorești,’ colabo
rarea strinsă cu mișcările democra
tice, de eliberare națională, progre
siste, cu toate forțele care luptă îm
potriva imperialismului, a colonia
lismului și a neocolonialismului, 
pentru libertate și progres social. 
Neabătut partidul se călăuzește în 
activitatea sa internațională după 
ideile lui Marx, Engels, Lenin des
pre necesitatea unității mișcării co
muniste și muncitorești ca izvor al 
forței ei de neînvins, acționind stă
ruitor pentru întărirea acestei uni
tăți sub steagul internaționalismului 
proletar, promovînd principiile mar- 
xist-leniniste ale relațiilor interna
ționale.

întreaga activitate a partidului 
și poporului nostru este consacrată 
dezvoltării' societății socialiste în 
Rorpânia, victoriei cauzei socialis
mului și păcii în întreaga lume. 
Acesta este înaltul omagiu pe care 
comuniștii români, întregul nostru 
popor îl aduc memoriei lui Frie
drich Engeis, operei nemuritoare a 
întemeietorilor marxism-leninismu
lui.

activitate pe plan inter- 
punind în centrul acestei 
dezvoltarea relațiilor fră- 
României cu toate țările 
întărirea solidarității in- 

partidele
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în decembrie 1969, Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit sarcina reducerii consumului de

metal cu 8 la sutâ. Este pretutindeni îndeplinită această sarcină ?

NORMELE TOLERANTE
PRODUCȚIA

DE MEDICAMENTE
continuă să genereze 

un consum excesiv de metal
La începutul acestui an, ziarul nos

tru a consemnat inițiativa cu care 
colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni dintr-o serie de uzine con
structoare de<mașini au trecut laîn- 
făptuirea uneia din principalele sar
cini ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969 privind reducerea cu 
8 Ia sută a consumului de metal în 
1970 față de anul trecut. Astfel, la 
uzina „23 August" din Capitală, orga
nizația de partid, comitetul sindicatu
lui și comitetul de direcție au lansat 
o chemare către toți salariații uzinei 
de a veni cu propuneri concrete și de 
a contribui efectiv la buna gospodă
rire a metalului ; la uzina „Progresul" 
din Brăila 
program de 
fecționare 
structivă a pro
duselor din fabri
cația curentă; in
stitutele de pro
iectări și cerce
tări s-au angajat 
într-o susținută 
campanie de cău
tări 
scop, 
zării 
ca și 
asimilării în 
bricație a 
noi tipuri de ma
șini și utilaje, a- 
vind parametri 
funcționali ridi
cați și un consum 
redus de metal. 
Au fost inițiative 
numeroase, di
verse, realizate 
în forme atractive, 
care promiteau mult...

Cum bine se știe, însă, numai entu
ziasmul nu este suficient pentru a 
transpune in practică un obiectiv 
economic de o asemenea complexi
tate și cuprindere. Trebuia creată o 
punte trainică între această emulație 
și activitatea concretă, un arc voltaic 
al muncii născut din pasiune, compe
tență și perseverență, din hărnicia 
tuturor salariaților. Ceea ce s-a și în- 
timplat în multe întreprinderi con
structoare de mașini.

— Din capul locului am căutat să 
asigurăm norme de consum mobili
zatoare pe fiecare produs, cu 7—8 la 
sută mai mici decît nivelul celor rea
lizate în anul trecut — ne-a spus tov. 
Stelian Grindeanu, directorul general 
al uzinei „23 August" din Capitală. 
Programele de măsuri stabilite pe 
baza propunerilor făcute in secții și 
servicii, în urma inventarierii tuturor 
posibilităților de reducere a consumu
rilor specifice de metal pe acest an, 
au avut termene și responsabilități 
precise. In mod sistematic, comitetul 
de partid și comitetul de direcție au 
urmărit cum se aplică fiecare din 
măsurile preconizate, rezultatele ob
ținute, rezervele încă nefructificate.

Concludente sînt rezultatele : în 
zece luni din acest an, deși structura 
producției cu marca „Faur" a rămas 
oarecum neschimbată față de anul 
trecut, s-a înregistrat o reducere a 
consumurilor specifice de circa 4 000 
tone metal. Chiar față de normele de 
consum planificate pe anul în curs 
— mai mici, mobilizatoare — s-a rea
lizat în perioada amintită o economie 
de 1 100 tone metal. La uzina „Vul
can" din București, prin reproiec- 
tarea tamburului cazanelor de 120 
tone abur pe oră, se realizează o 
economie de 50 tone metal, iar între
prinderile Centralei industriale de 
mașini agricole au utilizat, în peri
oada care a trecut din acest an. cu 
circa 900 tone metal mal puțin față de 
nivelul normat al consumurilor, în- 
sumînd asemenea succese dintr-o uzi
nă sau alta la nivelul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
obținem expresia cifrică a eforturi
lor depuse in acest an pentru econo
misirea metalului : 10 600 tone.

Dincolo de esența și valoarea lor 
atrict statistică, aceste cifre au și pro
funde sensuri și semnificații econo
mice și politice. In primul rind, des
prindem cu claritate că una din prin
cipalele sarcini mobilizatoare puse la 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
anul trecut în fața comuhiștilor, a 
oamenilor muncii se materializează cu 
certitudine în majoritatea întreprin
derilor. In altă ordine de idei, 
succesele înregistrate în domeniul 
economisirii metalului constituie una 
din principalele contribuții la reduce
rea prețului de cost și mărirea bene
ficiilor. In sfirșit, dar nu în ultimul 
rind, avînd ca țel final obținerea unui 
consum scăzut de metal, a unor ga
barite reduse, activitatea dintr-o se
rie de compartimente de concepție, 
axată pe reproiectarea unor mașini și 
utilaje, s-a soldat totodată și cu rea
lizarea unor produse cu performanțe 
tehnico-funcționale ridicate.

Apreciind la justa valoare străda
nia colectivelor de întreprinderi in 
căutarea și aplicarea celor mai efici
ente măsuri menite să asigure o eco
nomie reală de metal, care să con
tribuie la menținerea unui echilibru 
al balanței la această materie primă, 
se pun totuși. în mod firesc, cîteva 
întrebări : de ce în condițiile unor 
exigențe precise, general valabile 
pentru toate unitățile. în anumite în
treprinderi sînt ignorate multe din 
posibilitățile de gospodărire judicioa
să a resurselor materiale 7 Ce ali
mentează risipa de metal în unele 
sectoare de producție 7 Cum poate fi 
ea stăvilită 7 Aducem aceste chesti
uni in discuție pentru că. dintr-o altă 
statistică in legătură cu respectarea 
normelor de consum, se desprinde că 
în trei trimestre din acest an 25 de 
întreprinderi au consumat suplimen
tar 8 440 tone de laminate feroase. 
Situație cît se poate de îngrijorătoare 
dacă se are în vedere că balanțele de 
metal pe 1970 s-au elaborat luîndu-se 
în calcul reducerea normelor de con- 
lum preconizate de plenara din de-

s-a elaborat un amplu 
per-
con- ■■■■■■■■■■■■■

în același 
al moderni- 
produselor, 

în vederea 
fa- 

unor

Cît
un
De
din
ale

în sfera cercetării 
științifice românești

cembrie și, ca atare, orice depășiri ale 
consumurilor de metal pot aduce 
unele întreprinderi în situația de a 
nil-șț realiza planul de producție din 
lipsă de materie primă.

O analiză sumară a unor produse 
aflate în fabricația curentă, făcută 
din unghiul de vedere al greutății 
proprii și al gabaritelor, dezvăluie o 
rămînere în urmă față de tipurile si
milare fabricate în străinătate, flo
tăm, în acest sens, 
U—650 M, produse 
torul" din Brașov, 
vine pe un CP este de 43,8 kg, în 
timp ce la tractoarele similare fabri
cate de firma „Fiat" din Italia, greu
tatea pe un CP este de 40,8 kg, iar la

străinătate. No- 
că la tractoarele 
de uzina „Trae- 
gceutatea ce re

o tendință de justificare, aducîndu-se 
argumente facile, care nu demon
strează altceva decît tolerarea în con
tinuare a tarelor producției : negli
jență, calificare scăzută, tehnologii 
aproximative. Desigur, nici una din 
aceste scuze nu pot fi luate în consi
derare, atîta timp cît rebuturile con
sumă mii de tone de metal. încarcă 
prețul de cost cu milioane de lei. Cu 
toate că în unele întreprinderi condi
țiile tehnice actuale nu permit lichi
darea definitivă a rebuturilor, aceasta 
în nici un caz nu scutește de efort 
cadrele de ingineri, tehnicieni și mun
citori pentru a diminua substanțial 
efectele păgubitoare ale rebuturilor.

Economisirea

metal încorporează o unealtă, o mașină, 
agregat ?

produsele similare 
străinătate au o greutate mai mică decît 
noastre ?

ce —în atîtea cazuri

Rebuturile, risipa nu pot fi nici măcar 
diminuate ?

convingătoare și

metalului, folosirea 
lui cu chibzuință 
și spirit gospodă
resc nu trebuie 
privite doar ca o 
simplă chestiune 
individuală a unei 
întreprinderi. Ele 
trebuie înțelese 
și aplicate în co
relația dintre în
treprinderi, por
nind de la necesi
tatea ca inițiativa 
și interesele fie
cărei unități să nu 
vină în contradic
ție cu interesele 
altor unităti ale 
ramurii industria
le, ale întregii e- 
conomii. Privind 
în această per
spectivă lucrurile, 
constatăm încă o 
insuficientă înțe- 

imperativ de către

Convorbire cu prof. dr. docent P. IONESCU STOIAN
director al Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetării farmaceutice

— în ce constă ■ specificul ■, cercetării 
in domeniul elaborării de noi medica
mente ?

— După cum se știe, relația intre structura 
chimică și acțiunea substanțelor medicamen
toase este esențială : modificări minore în 
molecula medicamentului (schimbarea unui 
radical sau chiar a unui atom) pot deter
mina modificări majore în acțiunea lui. Iată 
de ce, spre deosebire de realizarea unei 
substanțe chimice, unde este nevoie doar de 
un grup de chimiști competenți, la realiza
rea unui medicament participă chimiști, 
farmaciști, farmacologi, clinicieni, care co
laborează pe baza unui program riguros, în
tocmit spre a stabili dacă substanța sinteti
zată posedă proprietățile farmacologice ur
mărite.

Literatura de specialitate precizează că, 
din 2 000—3 000 de substanțe sintetizate, nu
mai 1—2 au șansa să devină medicamente. 
Aceste cifre ne edifică îndeajuns asupra vo
lumului de muncă pe care-1 necesită cerce
tarea în acest domeniu. Cit despre costul ei, 
fondurile alocate în acest scop ating 8—10 la 
sută din valoarea vînzărilor.

Pe de altă parte, poate într-o măsură cu 
mult mai mare decît in domeniul industrial, 
cercetarea continuă — și trebuie, absolut 
obligatoriu, să continue — și după introduce
rea medicamentului in terapeutică, în scopul 
de a urmări și înlătura fenomenele secun- 

precum și pentru a realiza 
și tot mai bine tolerați de

dare posibile, 
derivați mai activi 
organism.

Ritmul înalt al 
marea varietate a 
toase, necesitatea 
lui terapeutic

cele realizate de firma „Messey-Fer- 
gusson" din Anglia, de 41,3 kg. De 
asemenea, vagoanele de marfă acope
rite di 60 tone depășesc cu aproape 
două tone greutatea vagoanelor simi
lare executate în R, D.

Cu alte cuvinte, chiar 
te produse consumul 
unitatea de capacitate 
scăzut în ultimii ani, chiar dacă per
formanțele lor tehnice și funcționale 
sînt apreciate pe plan mondial, ele 
suferă totuși de o oarecare „obezitate 
tehnică", ceea ce nu înseamnă alt
ceva decît o risipă absolută 
metal. Insistăm 
pect, întrucît. 
prinderi, nu se 
ceea ce privește 
rea produselor, menținindu-se în fa
bricație produse cu gabarite costisi
toare. Iată de ce analiza realistă, cri
tică a fiecărui produs, compararea și 
sub aspectul consumului de metal cu 
produsele similare fabricate pe plan 
mondial trebuie să devină un obiec
tiv primordial și permanent al activi
tății specialiștilor din industria con
strucțiilor de mașini.

în modul cel mai direct, risipa de 
metal apare sub forma rebuturilor. 
Circa 800 de autocamioane de 3 tone 
cu dublă tracțiune sau 600 de combine 
pentru cereale, ori 120 strunguri Ca
rusel se puteau realiza din metalul 
consumat suplimentar în trei trimes
tre din acest an pentru înlocuirea re
buturilor numai în 10 întreprinderi 
constructoare de mașini. Este vorba, 
printre altele, de uzina de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila, Uzina meca
nică de utilaje din Medgidia, uzina 
„Unirea" din Cluj, Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște. în mod sur
prinzător, la unele din aceste între
prinderi întîlnim, în ciuda efectelor 
păgubitoare evidente ale rebuturilor.

Germană, 
dacă la aces- 
de metal pe 
sau putere a

de 
asupra acestui as
in multe între- 
face încă totul în 

modernizarea, înnoi-

(Urmare din pag. I)

legere a acestui 
unitățile furnizoare de laminate din 
industria metalurgică. Cu toate insis
tențele din ultima vreme, nu s-au în
registrat decît pași neînsemnați în 
direcția normalizării aprovizionării cu 
metal la lungimi fixe și multiple, în 
sortimente necesare, așa cum solicită 
prin contracte toți beneficiarii. Efec
tul 7 Numai în trei trimestre din acest 
an, 12 întreprinderi constructoare de 
mașini au consumat în plus circa 2 000 
tone de metal datorită aprovizionării 
neritmice și nerespectării prevederi
lor contractuale cu privire la dimen
siuni de către combinatele siderur
gice furnizoare.

Sarcina trasată de plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969 cu privire 
la reducerea cu 8 Ia sută a normelor 
consumului de metal pe acest an are 
o mare însemnătate. Ea are la bază 
profunde rațiuni economice, înfăptu
irea ei avînd menirea să declanșeze 
multiple efecte favorabile în fiecare 
întreprindere. Din păcate, imperativul 
economisirii metalului nu a fost pri
vit pretutindeni cu toată răspunderea 
și seriozitatea, nu au fost investigate 
cu priceperea profesională maximă 
rezervele mari existente în fiecare 
uzină. Cum era de așteptat, în aces
te condiții, cota de participare a unor 
unități constructoare de mașini este 
minimă, total nesatisfăcătoare. O 
atare problemă trebuie să constituie 
un subiect serios de analiză pentru 
comitetele de direcție și consiliile de 
administrație, pentru organele locale 
de partid. Economisirea metalului nu 
trebuie privită ca o campanie de în
ceput și de sfîrșit de an. ci ca o ac
țiune permanentă, bazată pe căutări 
neîntrerupte ale specialiștilor, ale tu
turor salariaților.

ca
ar

acest lucru să fie 
fi trebuit ca la toa- 
obiective probele tehno-

de trei capacități : o secție de colo- 
ranți antrachinionici, una de finisare 
a coloranților și. în sfirșit, o secție de 
auxiliari pentru industria textilă si 
pielărie.

Dar 
posibil,
te cele trei 
logice să înceapă, cel mai tîrziu, la 
15 noiembrie a.c. Din păcate însă, 
la această dată, nici una din hale nu 
era nici măcar închisă. In plus, o 
serie de utilaje nu numai că nu erau 
montate, dar nici n-au fost livrate 
de către furnizori. Vizitînd șantierul, 
constatăm că cel mai serios impedi- ■ 
ment în calea unei activități cores
punzătoare îl constituie... frigul și in
disciplina. împrăstiați peste tot. oa
menii se încălzesc sau încălzesc u- 
nele materiale la focuri improvizate, 
stau de vorbă sau se plimbă de colo- 
colo. Pe fondul acestei organizări de
fectuoase. disciplina lasă de dorit.

Șeful șantierului, ing. Mihai Cîm- 
peanu, apreciază însă lucrurile din- 
tr-un alt unghi de vedere : ..Noi nu 
sint'-m rămași in urmă, vă demon
strez cu cifre" Nu știm cum să ca
tegorisim ttn asemenea răspuns cînd 
privim șantierul. Peste tot lucrările 
sînt începute și neterminate. La secția 
de finisare colorant!. de pildă, sin
gurul Clement nou care a intervenit 
în ultimele săntămîni este doar ex
pirarea celui de-al doilea termen de 
închidere a halei 
din polistirenul 
n-a sosit încă.

Dar problema 
rezolvare pentru 
constituie asigurarea 
nologice din țară. E de neînchipuit, 
dar o serie de furnizori, cum ar fi 
uzina „Grivița roșie" din Capitală 
și uzina „Progresul" din Brăila, nu 
dau nici un semn de viată, de parcă 
termenele de livrare la multe utilate 
n-ar fi expirat încă din luna aprilie. 
Pus în fața acestui bizar mod do des
fășurare a lucrării, ing. Miron Vilru. 
directorul uzinei a devenit, la rîndul 
său. sceptic : „Nu ne-a mai rămas 
timp pentru efectuarea probelor teh
nologice. care durează între o lună și 
jumătate și trei luni. Ne rămîne o

Căci o bună parte 
expandat necesar

cu cea mai incertă 
această investiție o 

utilajelor teh-

Viorel SALAGEAN

apariției de noi produse, 
substanțelor medicamen- 
de reînnoire a arsenalu

lui terapeutic fac ca nici o țară să nu-și 
poată acoperi Integral necesarul de medica
mente. Iată de ce se observă astăzi tendința 
de a realiza colaborări pe plan internațional, 
precum ți achiziții de licențe și schimburi 
de materii prime.

— După această prezentate cu carac
ter general, vă rugăm să ne vorbiți 
despre cercetarea românească de spe
cialitate.

— Ca urmare a directivelor Comitetului 
Central al P.C.R. privind perfecționarea a- 
sistenței sanitare în-România, cercetările in 
domeniul producției de medicamente au cu
noscut un puternic impuls, îndeosebi pe 'ii* 
nia valorificării mai bune a unor materii 
prime, lărgirii sortimentelor de medicamente 
și îmbunătățirii calității lor.

Datorită ccndițiilor climatice, flora sponta
nă a țării noastre este bogată in plante medi
cinale. Echipe de specialiști efectuează lucrări 
de cartare, stabilind speciile de plante, canti
tatea și valoarea lor terapeutică. Pînă în pre
zent au fost inventariate bazine naturale în 
28 județe din țară, semnalîndu-se, în vede
rea valorificării anuale, mii de tone de plan
te medicinale din peste 120 specii, dintre care 
unele au un conținut foarte ridicat în princi
pii active : Sarothamnus scoparius, plantă 
care conține sparteină, substanță cu aplicații 
în unele afecțiuni cardiovasculare, solicitată 
și Ia export ; colchicina, obținută în stare 
pură ; heleniena, folosită cu succes în oftal
mologie.

In institutul nostru s-a studiat și obținerea 
pe J cale dirijată a cornului secarei, 
zîndu-se 
nut de 
loizi decît produsul similar din flora sponta
nă. Asigurarea an de an a acestor tulpini va
loroase a făcut posibilă obținerea ergotonu- 
lui, produs care în trecut se importa.

în scopul modernizării formelor farmaceu
tice de administrare a medicamentelor, spe
cialiștii din institutul nostru au pus la punct 
un procedeu original pentru fabricarea ta
bletelor cu acțiune prelungită. Acest proce
deu se aplică la realizarea produsului bergo-

reali-
o materie primă cu un conți-

10—12 ori mai mare în alca-

fen, sedativ a! sistemului pervos vegetativ, 
iar la nitroglicerină și codenal se află în fază 
de avizare. S-au realizat, de asemenea, com
primate efervescente — deci cu acțiune ime
diată și mai active — de acid acetilo-salicilic 
(aspirină) și sînt în fază de avizare polivi- 
tamine efervescente.

O contribuție valoroasă au adus și specia
liștii Institutului de cercetări chimico-farma- 
ceutice, care au elaborat medicamente cu 
mare pondere sanitară și biologică. Dintre a- 
cestea menționăm, în primul rînd, penicilinele 
de semisinteză (meticilină, ampicilină, oxaci- 
lină), care păstrează eficacitatea penicilinei o- 
bișnuite și au avantajul că sînt active pe cale 
orală, unele acționînd și asupra tulpinilor 
rezistente la stafilococ.

Pentru medicația infantilă s-a realizat pal- 
mitatul de cloramfenicol. Tot la grupa anti
biotice menționăm realizarea solvocilinei, for
mă injectabilă a tetraciclinei sau a griseoful- 
vinei, cu acțiune remarcabilă în tratamentul 
micozelor.

O altă realizare valoroasă este sintetizarea 
diazepamului, un medicament foarte apreciat 
datorită efectului său deconectant și relaxant.

Arsenalul medicamentelor tuberculostatice a 
fost îmbogățit și el cu produsul tiocarlid, care 
înlocuiește isoxylul din import. Pentru com
baterea bolilor cardiovasculare s-a realizat 
sinteza produsului propranolol, iar pentru tra 
tamentul aterosclerozei produsul clofibrat.

— Ce probleme credeți că trebuie re
zolvate pentru îmbunătățirea activită 
ții in acest domeniu ?

— La noi în țară, cheltuielile pentru cerce
tarea în domeniul medicamentului se ridică 
la circa 1,4 lei la sută din valoarea vînzărilor 
Cred că ar fi necesar ca acest procent să 
crească, stimulindu-se creația de medicamente 
originale.

în urma trecerii institutelor de cercetare la 
sistemul autofinanțării, întîmpinăm unele 
greutăți în contractarea temelor cu caracter 
teoretic, care, după cum se știe, sînt indispen
sabile pentru obținerea de medicamente ori
ginale. Este adevărat că asemenea cercetări 
necesită investiții ceva mai mari, deoarece 
trebuie studiate sute de substanțe pînă la gă
sirea combinației dorite. Este un risc care ar 
trebui luat în considerare, căutîndu-se forme
le cele mai potrivite pentru finanțarea teme
lor cu caracter teoretic. Aș sugera, în acest 
sens, ca 50 la sută din sumele pe care fabri
cile de medicamente le investesc în cercetare 
să revină cercetării de produse originale.

Este cazul să subliniem și unele greutăți pe 
care le intîmpinăm în asimilarea proceselor 
tehnologice realizate în laborator. Fabrica de 
profil, „Galenica", nu arată suficient interes 
pentru pilotarea proceselor tehnologice, pen
tru grăbirea producției substanțelor ale căror 
materii prime se găsesc din abundență in țară, 
(un singur exemplu — solasodina, sub
stanță pe baza căreia se va dezvolta în viitor 
industria hormonilor).

Dacă baza materială este în general satis
făcătoare. consider că actualul sistem de a se 
intocmi planurile de aprovizionare înainte de 
a fi definitivate planurile de cercetare aduce 
prejudicii in gospodărirea fondurilor institu
telor și in economia țării.

O altă problemă importantă o constituie 
lipsa cadrelor tinere, mai ales a celor cu pre
gătire farmaceutică și medicală în cercetarea 
medicamentului.

Academia de științe medicale, care are rolul 
de a orienta și coordona cercetările farmaceu
tice, se preocupă actualmente de mai buna 
organizare a acestui domeniu. Sîntem con 
vinși că eforturile depuse în această direcție 
vor contribui la dezvoltarea cercetării și, im
plicit, a industriei farmaceutice din țara noas
tră.

Convorbire realizata de 
Elena MANTU

lasingură alternativă : să renunțăm 
ele. în aceste condiții însă este pu
țin probabil că noile capacități vor 
produce la termenul stabilit prin pla
nul de stat".

Aceasta este 
a lucrurilor de 
pășirea acestor 
locutorii noștri 
remediu există, reclamă soluționarea 
grabnică a problemei utilajelor teh
nologice și concentrarea forței de 
muncă Ia cele mai importante dintre 
lucrări

Subliniem că acest caz nu consti-

adevărata înfățișare 
pe acest șantier. De- 
deficiențe. căci inter- 
ne-au explicat că un

i

se ocupe mai hotărît de soarta 
șantierelor periclitate, de problemele 
lor exprese.

Cînd ia 30 iunie a.c. am fost pre- 
zenți pe șantierul fabricii de P.F.L. 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Sebeș, pentru a fi mar
tori la intrarea în funcțiune a acestui 
obiectiv, tov Ioan Molodeț, director 
tehnic, ne-a întimpinat :

— Nu vom putea produce astăzi. 
Nu știm cu certitudine cind vom ra
porta punerea în funcțiune a fabricii.

Era al doilea termen ratat, căci 
primul — din trimestrul IV 1969 —

Pe șantierele noilor
obiective industriale

tuie o excepție. Alte șapte noi obiec
tive ale aceluiași titular de investiții 
au rămas restante la sfirșitul trimes
trului III și nici la începutul acestei 
luni situația vreunuia din ele nu se 
modificase. N-am insista asupra a- 
cestor aspecte dacă din datele pe 
care le deținem n-ar reieși că alte 
capacități de producție planificate 
să-și înceapă activitatea în cursul a- 
cestor ultime două luni ale anului, 
cum sînt instalația de acid adipic de 
la Uzina de fibre sintetice din Să- 
vinești și instalația de 
de la Grupul industrial 
mie din Borzești. n-au 
minimum de condiții în 
ranteze finalizarea lor la timp.

Cu siguranță că o bună parte din 
greutățile actuale pot ti înlăturate. 
Cu o condiție insă : ca specialiștii 
Ministerului Industriei Chimice să

alchilamină 
de petrochi- 
pregătite un 
stare să ga-

trecuse fără să consemneze nimic 
deosebit.

Deși ne apropiem de sfîrșitul anu
lui, observația directorului tehnic 
mai e valabilă și acum. Utilajele con
tinuă Să zacă nemișcate. Mai mult, 
nici cea de-a doua unitate, fabrica 
de cherestea, nu a intrat în produc
ție, cu toate că termenul sta
bilit prin planul de stat a fost 
la 30 septembrie a. c. Ceea ce este 
cel mai grav în cazul acestor lucrări 
e nesiguranța totală care plutește a- 
supra zilei cînd vor intra în produc
ție. Nimeni din conducerea combina
tului nu a avut curajul să dea un 
răspuns clar și angajant în această 
privință.

La fabrica de plăci fibrolemnoase. 
utilajele persistă să râmină o mare 
problemă. Intre termenele de livrare 
și cele de montaj există necorelăn

care, deși în repetate rînduri anali
zate, n-au fost puse la punct. Astăzi, 
unii dintre specialiștii combinatului 
caută să se disculpe, aruneînd toată 
vina pe... noutatea tehnologică a fa
bricii.

în privința fabricii de cherestea, 
lipsurile sînt identice. Ba mai mult : 
chestiunea devine mai simplă. în 
sensul că răspunderea totală revine 
constructorului și beneficiarului. în 
imposibilitate de a mai apela la scuza 
necunoașterii unui asemenea obiec
tiv. Un exemplu : mai sînt de exe
cutat circa 59 de lucrări, din care 
33 nici n-au început. Hala de circu
lare, fără uși și ferestre, a ajuns să 
servească drept... depozit de carbu
ranți și garaj.

Aceasta este situația la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Sebeș. 
Fabrica de P.F.L., pentru’ care s-au 
investit fonduri importante, a ajuns 
un fel de cobai pe care se tace ex
periență. Caracterul de prototip al a- 
cestei fabrici, gradul înalt de tehni
citate. invocate de conducerea Minis
terului Industriei Lemnului ca o 
scuză pentru întîrzierea dării ei în 
funcțiune, nu constituiau oare sufi
ciente premise pentru ca încă de la 
baterea primului țăruș, care marca 
începerea lucrărildr. să se mobili
zeze toate forțele în vederea realiză
rii impecabile a acestui obiectiv 7 
Explicațiile nu valorează mare lucru 
Pe lingă producția de multe «milioane 
Iei nerealizată aici.

Ce concluzii se pot trage pe mar
ginea celor arătate 7 Că pe unele 
șantiere situația precară înregistrată 
acum este rezultatul direct al toleră
rii unor grave acte de abatere de la 
regulile pe care le impun organiza
rea și asigurarea condițiilor pentru 
buna desfășurare a lucrărilor. Tri
butari fiecare lipsurilor proprii, 
constructorul, beneficiarul, dar mai a- 
les titularii de investiții au ezitat să 
intervină Ia momentul oportun pen
tru reglarea mersului normal al aces
tor lucrări, complăcîndu-se în face
rea si refacerea unor formale planuri 
de măsuri. Se mai pot redresa aceste 
șantiere 7 Așa cum am văzut, acest 
lucru este posibil, dar el este ferm 
condiționat de energia și priceperea 
cu care se va interveni în următoarele 
zile.
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Cîte probleme 
nioe nu se pun aproa
pe zilnic într-o între
prindere metalurgică 7 
Muncitorii și cadrele 
de specialiști de la u- 
zina „Oțelul roșu" se 
străduiesc să Ie gă
sească soluțiile cele 
mai potrivite și efici
ente. Dovadă sînt nu
mărul mare de inova
ții propuse și aplicate 
în acest an și, mai 

«ales, rezultatele Jor e- 
conomice. Scriindu-ne 
despre vigoarea crea
ției tehnice în această 
uzină, corespondentul 
nostru voluntar Ion 
Hurtupan a înfățișat 
mai pe larg cîteva din
tre cele 40 inovații a- 
plicate 
acest 
colae 
unui

Astă-vară, Consiliul 
popular județean Ca- 
raș-Severin a trimis 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini o comandă pentru 
patru uscătoare de rufe 
necesare grădinițelor 
de copii. La minister 
insă... cineva a fost, se 
pare, de altă părere : 
„auzi, oameni serioși 
să umble cu chestii de 
copii de grădiniță. Ii 
dotăm cu ceva mai de 
soi. A, am găsit. Nu 
spunea cineva că a 
fost la băi în județ și 
pe drum a dat cu ma
șina într-o groapă 7“ 
Așa că, pe loc, s-a rec
tificat comanda, expe- 
diind-o uzinei mecani
ce „Nioolina" din Iași, 
însoțită de repartiția 
nr. 61/1970. E drept, tot 
despre uscătoare era 
vorba, dar nu de rufe, 
ci de mixturi asfalti- 
ce, care, oricum le-am 
lua, sînt cu totul alt
ceva, și ca destinație, 
și ca preț, căci acesta 
crescuse acum de vreo 
nouă ori. Primind hîr- 
tiile cu pricina, pro
ducătorul a rămas mai 
intîi perplex, apoi a în
chis un ochi, apoi pe 
celălalt și s-a apucat de

Semnale repetate au 
venit in ultima vreme 
dinspre întreprinderea 
„Acumulatorul" din 
București : „N-avem 
plumb, furnizorii nu-și 
onorează obligațiile 
asumate prin con
tract, livrează mar
fa neritmic..." Tot soiul 
de rele provocate de 
nerespectarea contrac
telor se pun pe spina
rea furnizorilor de 
plumb. Numai că este 
mai ușor să se vadă 
paiul din ochiul... fur
nizorului. decît birna 
din ochiul — pardon, 
din acumulatorul — 
propriu. Există regle
mentări legale care 
precizează că nu se vor 
elibera acumulatori 
pînă nu va fi justifica
tă cantitatea de plumb 
din acumulatoarele 
consumate. Cum anu
me ? Asta o știe foarte 
bine întreprinderea 
„Acumulatorul". Nu 
vrea însă să se deran-

unei instalații de ali
mentare cu curent 
continuu a magneților 
de ridicare — care a- 
sigură uzinei economii 
anuale de 87 300 de lei ; 
dispozitivul de veri
ficare a reglării unor 
cilindri la laminorul 
de platine, conceput de 
lohrend Martin și 
Uhen Matei, are o e- 
ficiență de 15 000 de 
lei, iar procedeul de 

, neutralizare chimică a 
barelor, pus Ia pUncf 
de inginerul Dumitra- 
che Gheorghe, aduce o 
economie de 197 000 de 
lei pe an. Idei care 
sporesc ritmul produc
ției, idei care trag bine 
la cîntar în balanța be
neficiilor uzinei. Ino
vatorilor de la „Oțelul 
roșu" le urăm... la mai 
mare 1

de asfalt
treabă. Numai că — 
cum ne transmite 
respondents nostru 
Manole Corcaci — be
neficiarul, văzînd con
fuzia. a trimis contrac
tul nesemnat. „Las1 că 
o să se bucure, totuși, 
cînd vor vedea uscă- 
toarele gata, frumoa
se și lustruite" — 
s-a consolat conduce
rea uzinei. Care 
rie n-a durat 
Transportul s-a Întors 
vîjîind 
cînd 
marfa 
de a-i 
pilași 
asfalt nu a găsit priză.

In acest joc de-a 
baba oarba, uzina s-a 
ales cu imobilizări de 
mijloace circulante de 
600 000 lei. Amănunt 
care a stîrnit o vie 
emoție chiar și în mi
nister, hotărît să trea
că la măsuri. Orice 
s-ar întimpla, sugerăm 
să nu se încerce să se 
spele rufele în familie. 
Nu din alt motiv, dar 
lipsesc uscătoarele — 
nu numai pentru su
gari, ci și pentru ma
turi. Și s-ar putea ve
dea că toată chestiunea 
a fost cam „scăldată".

jeze, nici pe ea, nici pe 
beneficiarii produselor 
sale. Așa că, deși uni
tăți ale Departamentu
lui căilor ferate nu au 
prezentat încă dovada 
recuperării a 100 tone 
ie plumb, iar între
prinderi din Ministerul 
Petrolului șt Ministerul . 
Construcțiilor Indus
triale pentru 55 tone 
de porumb, acestea au 
continuat în schimb să 
beneficieze de îngă
duința întreprinderii, 
primind în continuare, 
cu seninătate, acumu
latoarele solicitate. Și 
așa, încet, încet, filan 
Iropia „Acumulatoru
lui" a ajuns să se cîn- 
tărească cu kilogramul, 
cu tona, cu zecile sau 
chiar cu sutele de to
ne de plumb.

Le va reaminti 
neva de reglementarea 
în vigoare ? E nevoie 
căci e un caz de amne
zie grea. Mai 
decît plumbul.

• Oul lui Columb

In 1965—1966. coope
rativa agrioolă din 
Dumbrăveni, județul 
Suceava, a fost „în
demnată" de organele 
agricole locale să a- 
menajeze o crescăto
rie de păsări. A și în
ceput construcția unei 
hale cu o capacitate 
de 10 000 găini. Dar 
cooperativa nu a a- 
juns să o folosească 
niciodată. De ce 7 Du
pă cum ne informează 
Direcția agricolă a ju
dețului Suceava, din 
lipsă de fonduri și ma
teriale, construcția ha
lei a durat mai mulți 
ani, astfel că și la fi
nele anului 1969 era 
încă neterminată. Spe
cialiștii din agricultu
ră. invocînd profilarea 
cooperativelor agricole 
pe ramurile și speciile 
care au cele mai bune 
condiții de dezvoltare 
au apreciat că la Dum
brăveni. cît și în cele
lalte cooperative din 
județ, n-ar mai fi ca
zul să se crească nă-

sări, căci n-ar fi, 
economic. Dar cei 
au judecat lucrurile în 
1965—1966 de ce au 
susținut că-i econo
mic 7 Referitor la a- 
cest lucru direcția a- 
gricolă nu spune nici 
un cuvint. Ce s-a în- 
tîmplat cu hala de pă
sări 7 A fost termina
tă de I.A.S. Burdu.ieni 
care a și populat-o cu 
păsări și urmează să 

-:O fplQS^aȘcă ,
amortizarea sumelo: 
investite, cînd con
strucția va fi folosită, 
în continuare, de coo
perativa agricolă. Iată 
deci că investiția poa
te fi, totuși, economică 
De fapt, un adevăr 
elementar, ca oul lui 
Columb. Cu deosebi
re că din acela n-au 
ieșit găini. Dar cum 
rămîne cu studiile de 
profilare și cu propu
nerea de a nu se 
crește păsări in sistem 
gospodăresc In coope
rativele agricole 
iudețul Suceava 7
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ECȚIA ETICĂ
A CLASICILOR

Prin însuși faptul că literatura 
pune în relief, cu mijloacele spe
cifice artei, semnificații umane mul
tilaterale. că ne recunoaștem nu 
o dată in experiențele unor perso
naje rezultă că operele literare nu 
pot fi disociate de ideea de ethos. 
Nu există creator autentic care să 
nu privească existența relațiilor din
tre individ și societate in numele 
unei concepții de viață. Și aceasta, 
pentru că orice creație implică o op
țiune, un mod de existență. Disputa 
dintre partizanii purității esteticului 
și exponenții artei cu tendință — a- 
tenți la dialectica relațiilor etico- 
sociale — nu putea sfirși decît 
printr-o necesară sinteză. In fond, 
polemica Maiorescu-Gherea, pe tema 
tendinței în artă, avea ca punct de 
plecare înțelegerea diferită a modu
lui, mal exact a formelor 
morala poate fi interpretată prin in
termediul artei. Criticul junimist 
respingea de plano tezismul, predica 
directă : „punerea intenționată a 
unor învățături morale în gura unei 
persoane, spre a le propaga in pu
blic ca învățături", considerindu-le 
ca inoportune „în înțelesul artei" 
(„Comediile d-lui Caragiale"). Maio- 
rescu ține ca tratarea unei teme să 
fie „ideal-artistică", fără nici o 
„preocupare practică", recomandind 
ca morala să apară ca un efect, o 
concluzie pe care o extrage cineva 
din opera de artă. Nici Dobrogeanu- 
Gherea nu recomandă moralismul 
în sine, dar ia atitudine împotriva 
așa-zisului „impersonalism". preco
nizat de Maiorescu. Nici un creator, 
in fața realității — ripostează 
Dobrogeanu-Gherea — nu poate fi 
obiectiv la modul absolut și în con
secință „impersonalismul" e o uto
pie metafizică. „Una din condițiile 
de căpetenie pentru ca arta să aibă 
putere moralizatoare" nu e ținuta 
„impersonală", ci „moralitatea artis
tului însuși, Înălțimea morală, inte
lectuală, la care a ajuns el". („Per
sonalitatea și morala în artă").

Prin urmare, morala în artă e o 
problemă de atitudine, argument 
utilizat de G. Ibrăileanu, mai tîrziu, 
împotriva afirmațiilor absurde ale 
lui H. Sanielevici, care vorbea de 
„imoralitatea" primelor volume sado- 
veniene. Nu faptele și intimplările 
zugrăvite de Sadoveanu, ci atitudi
nea prozatorului dădea tonul, iar 
acesta era moral. Cu istorisirile lui 
simple, exuberantul Anton Pann se 
situează la interferența parabolei 
orientale cu lumea balcanică și ex
periența românească, alcătuind o 
panoramă policromă, plină de miș
care ca însăși viața, cu sugestii eti
ce de tot felul. Grigore Alexandrescu 
reprezintă tițiul de moralist cu mas
că severă. Pildele lui, constata un 
critic, erau „politice in sensul înalt 
al cuvintului". morala lor vizînd 
multiplele defecte ale regimului oli
garhic de pe la jumătatea veacului 
trecut. La Anton Pann frapează ver
va folclorică, bunul simț izvorît din 
observația directă sau din întîmplă- 
tile altora. Pretextele de fabulă la 
Gr. Alexandrescu sînt realitățile 
contemporane, însă moralistul, ra
ționalist de structură clasică, re
curge pentru sancționarea răilor la 
modele livrești.

La scriitorii milltanți din secolul 
trecut, elogiul libertății nu e numai 
un ideal politico-social, ci și o con-

Prof. univ. dr. docent 
Constantin CIOPRAGA

I

în care

vlngere morală. Fizionomia de tiran 
vărsător de singe a lui Alexandru 
Lăpușneanu are, 
Costache Negruzzi, 
critică nu fără adresă la tirania din 
epoca lui Mihail Sturza. Tn excep
ționala nuvelă Alexandru Lăpuș- 
neanul prozatorul se abate delibe
rat de la adevărul istoric pentru a 
se mișca liber în direcția revelații
lor etice Similare ca structură, „sce
nele isterice" ale lui Al. Odobescu 
țintesc condamnarea tiraniei în alte 
ipostaze. Numeroase sint la Alec- 
sandri pasajele in care se vorbește 
de libertate și „dulceața acestui cu- 
vînt". Pledoaria unionistă din popu
lara-! „horă” se sprijină pe argu
mentul tăriei morale, unirea fiind o 
condiție pentru dominarea dificultă
ților. Piesele lui de teatru cu teme 
sociale, inegale ca valoare, formea-

în viziunea lu' 
o semnificație

puncte de vedere

ză în ansamblu o întinsă colecție de 
observații satirice și o lecție de 
echilibru provenind de la un mora
list surîzător.

Violența satirică la Eminescu, în 
suita de Scrisori și in alte pagini, 
este reacția purității morale ultra
giate de spectacolul unei „orînduieli 
crude și nedrepte". La șaisprezece 
ani, poetul debuta cu accente de 
tribun, in numele unei morale a re
voltei : „Tot ce respiră-i liber, a tu
turor e lumea, / Dreptatea, liberta
tea nu sint numai un nume..." Tere
nul pentru rechizitoriul antiburghez 
din împărat și proletar era pregătit 
începind cu denunțarea falselor vir
tuți. Contemplația romantică e pără
sită in avantajul ideii de „răscolire" 
sufletească și transformare a con
științelor. „Schimbați opiniunea pu
blică — afirmă, in numele autorului, 
un personaj din Geniu pustiu — 
dați-i o altă direcție, răscoliți geniul 
național, spiritul propriu și caracte
ristic 
care 
țiu ne 
idei".

Nu 
povești Creangă 
Pe plan estetic nu interesează can- 
tita’ea proverbelor, ci utilitatea lor 
artistică în funcție de subiect Fără 
să aibă aerul, autorul lui Harap Alb 
e un moralist. înclinat să judece, să 
compare, să dea sentințe, apreciind 
totul din perspectiva moralei popu
lare. Pentru el, unitatea de măsură 
nu poate fi alta decît aceea verifi
cată de experiența milenară, de 
unde frecvența expresiei „vorba 
ceea", care trimite pe cititori la în
țelepciunea codificată oral.

Pentru a te entuziasma sau 
osîndi ceva trebuie să ai în față 
un tabel de valori morale. Caragiale,

al poporului din adincurile în 
doarme, faceți o uriașă reac- 
morală, o revoluționare de

numai in amintiri, dar și în 
e omul-proverb.

a

Constituirea Consiliului
pentru difuzarea științei „Funcționalitate

și culturii forma—calitate"

MIINE
la toate chioșcurile

in toate librăriile
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Am fost emoționați 
le concertele oferite de 
nuzicienii ieșeni I E 
;reu să arătăm vreo 
ireferință pentru tăl- 
năcirile oferite de un 
aloros trio de coarde 
- la un apreciabil ni- 
el artistic — pentru 
nterpretarea plină de 
ensibilitate a corului 
Gavriil Musicescu" 
au pentru cele două 
oncerte date de Filar- 
tonica „Moldova", cu 
rograme consistente 
i în același timp foar- 
s echilibrate, 
onducerea lui 
avalache, corul 
ipitala Moldovei a 
rezentat atît piese 
in repertoriul univer- 
11, începînd cu „epo- 
1 de aur" a polifoniei 

terminînd cu creații 
e o natură romantică, 
t și piese reprezen- 
itive ale compozite
lor noștri din zilele 
e azi. Ne-a reținut a- 
înția „Pe ulița arme- 
cască" de Dimitrie 
uclin — o lucrare 
iteresantă prin as
cetul „polimodal" de 
•oveniență folclorică 
n care nu lipsește 
1 anume colorit ori- 
ital, exotic și foarte 
igestiv. Nu mai puțin 
răgătoare ne-au apă- 
it alte creații, origi- 
ile prin felul în care 
itoriî au valorificat 
■mplexitatea gamelor 
>astre populare, iar 

acest sens ne refe
ra la dramatica crea-

ție „Doina oltenească" 
de Paul Constantines- 
cu și la delicatele mi
niaturi vocale „Dor, 
dorule" și „Stăncuța" 
de Gavriil Musicescu 
Madrigalul Iui Sigis
mund Toduță „Leagă
nă-te frunzuliță" est* 
o admirabilă îmbinare 
intre specificul crista
lin al polifoniei renas-

muzicală viguroasă, de 
un robust umor țără
nesc ; melodiile cro
matice și armoniile a- 
decvate, la care adău
găm o dificilă dar efi
cientă figurație tim
brală. cu o încărcătură 
ușor barocă creează un 
tot unitar expresiv. Ion 
Pavalache a arătat că 
este stăpîn pe arta di-

Sub 
Ion 
din

alt ironist, e unul din. moraliștii cei 
mai dezinvolți din literatura româ
nă. „Avem de-a face — observa 
G. Călinescu — cu o lume care se 
joacă de-a instituțiile liberale fără 
a le fi pătruns esența... Cu aerul de 
a critica liberalismul, Caragiale iro
niza junimismul" și „lipsa de încre
dere in puterile țârii". Transilvănenii 
vin cu nota lor. Slavici e un mora
list al energetismului in serviciul 
prosperității economice , Coșbuc, 
unul al optimismului și încrederii în 
viață. Sfetnicul din Moartea lui Ful
ger se exprimă lapidar, ca un autor 
de aforisme : „O fi viața chin răb
dat, / Dar una știm : ea ni s-a dat 
I Ca s-o trăim !“ Argumentul con
tinuă. la fel de concis, in Lupta vie
ții, poezie pe care cei vechi ar fi 
considerat-o demnă să figureze pe 
plăci de marmură, în piețele publi
ce. „Nimic nu-i mai de ris ca plin- 
sul / In ochii unui luptător. I O 
luptă-i viața ; deci te luptă".

Veștejlrea a tot ce se împotrivea 
omului, a tot ce încuraja inegalita
tea și nedreptatea, elogierea virtuți
lor umane unesc, din perspectivă 
etică, pe marii noștri scriitori in a- 
ceeași familie de spirite După cu.m, 
trăsătură de continuitate, această 
credință in noblețea vieții revine ca 
un laitmotiv la clasicii secolului al 
douăzecilea. „Scrisul tău — reco
mandă N. Iorga — să fie ca rășina 
ce curge din brad : viață revărsată". 
Pateticul Testament adresat viitoru
lui de Tudor Arghezi circumscrie 
dimensiunile unei opere monumen
tale, din care rezultă un imn închi
nat creației, muncii cu mîinile și cu 
mintea. In altă operă monumentală, 
a lui Sadoveanu, sute de referințe 
morale pigmentează narațiunea, pre- 
conizind ca norme de conviețuire 
trăsăturile distincte ale omeniei. 
Idealul etapei de maturitate a scrii
torului e înțelepciunea ; Divanul 
persian și Nicoară Potcoavă (pentru 
a nu cita decît capodopere) au rezo
nanțe etico-filozofi ce cuceritoare.

Important e că. în toate aceste 
Ipostaze, literatura reflectă dimensi
unea activă a ethosului nostru în 
afirmarea unui umanism pe care noi 
ne străduim să-1 promovăm pe trepte 
superioare. Este de la sine înțeles 
că în noile condiții sociale, pe care 
poporul le-a cucerit cu prețul luptei 
și muncii sale eroice, s-a configurat 
și o nouă etică. Spiritul acestei etici 
noi, socialiste — avîndu-și suportul 
în încrederea în om, in virtuțile sale, 
in capacitatea de construcție și ge
nerozitate, în dăruirea individuală 
pentru țelurile colectivității — pă
trunde tot mai organic, mai firesc 
in creația în versuri și proză a con
temporanilor. Atitudinea scriitorului, 
în consens cu cea a epocii, unifică 
ideile, gîndurile personajelor, se con
cretizează in susținută pledoarie 
pentru izbînda noilor concepții, pen
tru împlinirea vocației către pro
gres. către înnoiri autentice în toate 
domeniile și. desigur, și in 
științe.

Scriitorul adevărat s-a aflat întot
deauna de partea adevărului, a mili
tat pentru principiile 
înaintate ale timpului 
pe care ne-o va da 
clasicilor literaturii 
de prestigiu din ultimul sfert de veac 
se înscriu în continuarea acestei tra
diții exemplare. Eticul este o com
ponentă fundamentală a umanismu
lui socialist și nu putem 
opere reprezentative fără a avea în 
vedere coeficienții) moral, 
să numim volume mai vechi sau re
cente, romanele lui Camil Petrescu 
sau Zaharia Stancu, „Risipitorii" și 
„Intrusul" lui Marin Preda, proza 
atit de vibrant umană a lui Eugen 
Barbu, pînă la proza de probleme 
din ultimii ani a lui Nicolae Breban. 
Al. Ivasiuc. Fănuș Neagu. D. R. Po
pescu. Petru Popescu ș.a., remarca
bile prin seriozitatea dezbaterilor. 
Dramaturgia reprezintă aproape în 
totalitate un amplu dialog etic.

Toate acestea sînt mărturii că, în 
literatura contemporană, spiritul ma
jor al culturii noastre își află o feri
cită continuitate. Scriitorul s-a con
siderat dintotdeauna un constructor 
in conștiințe și acest adevăr se con
firmă prin ce are mai valoros lite
ratura noastră de azi. Eroii celor 
mai izbutite cărți, faptele lor comu
nică o atitudine conștientă, lucidă 
înaintată, atestă afirmarea neosten- 
tativă dar fermă a unor noi prin
cipii de viață, a unor noi criterii de 
apreciere a faptelor vieții. Ne place 
să ne recunoaștem în eroii celor mai 
bune cărți ale acestor ani, în spiritul 
lor Ne impresionează eroii in care 
anticul Tacit ar descoperi un „sae- 
culum" caracteristic spiritul veacu
lui nostru. De fapt, în efortul și nă
zuința de a surprinde in operă spi
ritul timpului său cred a se afla 
esența lecției nepieritoare a clasici
lor. O lecție pe care nu și-o poate 
refuza nici un scriitor adevărat.

Joi la amiază. în prezența 
dintelui Comitetului de Stat 
Cultură și Artă Pompiliu Macovei, a 
avut loc ședința de constituire a 
Consiliului pentru difuzarea culturii 
și științei, care continuă o activitate 
eu vechi tradiții în patria noastră. 
Din consiliu fac parte 55 de membri, 
oameni de știință, cultură și artă 
din întreaga țară, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități,

A fost prezentată, cu acest prilej,

preșe- 
pentru

o informare cu privire la munca de 
difuzare a culturii și științei desfă
șurată în acest an și s-au dezbătut 
obiectivele principale ale programu
lui pe anul 1971, în centrul căruia se 
află acțiunile consacrate aniversării 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român.

în încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vîntul acad. Ștefan Milcu, președin
tele Consiliului pentru difuzarea cul
turii și științei.

Știri culturale
La Palatul culturii din Ploiești a 

fost deschisă o expoziție omagială 
consacrată împlinirii a trei decenii 
de la asasinarea lui Nicolae Iorga, 
una dintre cele mai ilustre figuri ale 
științe românești, savant de reputa
ție mondială. Sînt prezentate cărți și 
opere ale marelui istoric român.

★
Tn cadrul ciclului de expuneri 

„Oameni de ieri văzuți de oameni 
de azi“, joi după-amiază, la Casa de 
cultură a tineretului din Pitești a 
avut loc o adunare comemorativă 
consacrată aceluiași eveniment. Conf. 
univ Barbu Theodorescu. de la Uni
versitatea din București, a evocat în 
cuvinte emoționante personalitatea 
lui Nicolae Iorga. Tn continuare, Sil
vestru Voinescu, directorul Biblio-

tecii municipale a vorbit 
crările lui Nicolae Iorga 
biblioteca orașului Pitești.

CO11-

etice cele mai 
său. Este lecția 
continuu opera 
noastre. Opere

vorbi de

Suficient

(Agerpres)

despre 
aflate

lu- 
în

*
Societatea de științe istorice, în 

laborare cu Comitetul județean pen
tru cultură și artă Teleorman, au or
ganizat la Alexandria o adunare pri
lejuită de împlinirea a trei decenii 
de la asasinarea lui Nicolae Iorga, 
personalitate de prestigiu a vieții 
științifice, culturale și politice din 
țara noastră. Despre viața și opera 
savantului de renume mondial Ni
colae Iorga a vorbit prof. Mihai 
Berza, membru corespondent al Aca
demiei, directorul Institutului de 
studii sud-est europene.

(Agerpres)

co-

*

Cu prilejul celei 
de-a 21-a aniversări a 
Republicii Democrate 
Germane, Oficiul ger
man pentru metrologie 
și controlul mărfurilor 
(D.A.M.W.), în colabo
rare cu Ministerul 
Culturii din R.D.G., a 
organizat în Sala Dal
les din București, in
tre 2 și 22 noiembrie, 
sub auspiciile Comite
tului de Stat 
Cultură și 
Republica 
România, 
de forme 
le „Funcționalitate — 
formă calitate". Ex
poziția va fi redeschi
să la Ploiești. între 3 
și 23 decembrie.

Atit pentru specia
liști, cit și pentru pu
blicul larg, evenimen
tul prezintă un interes 
deosebit, întrucît oferă 
vizitatorilor posibilita
tea de a cunoaște im
portanța acordată este
ticii industriale, ni
velul dezvoltării sale 
și rezultatele semni
ficative obținute in a- 
ceastă direcție in R.D. 
Germană. Pe o supra
față de expunere de 
circa 450 mp este de
monstrată, în mod 
pregnant, tema centrală 
a expoziției, subliniată 
chiar în titlul ei, și a- 
nume că unitatea din
tre funcțiune și formă, 
ca obiect al esteticii in
dustriale, reprezintă 
un atribut esențial al 
zalității oricărui pro-

dus, fie că este vorba 
despre mașini-unelte, 
despre utilaje destina
te industriei construc
țiilor sau poligrafice, 
fie despre aparate op
tice, articole de menaj, 
mobilier, echipament 
casnic, aparate elec
tronice sau jucării. 
Produsele industriale 
— prezente nemijlocit

pentru 
Artă din 
Socialistă 
Expoziția 

industria-
ÎNSEMNĂRI din 

EXPOZIȚIA DE 
FORME INDUS
TRIALE DIN RE
PUBLICA DEMO
CRATA GERMANA

ori prin reproduceri 
fotografice de bună 
calitate — impresio
nează printr-o rezol
vare atentă a parame
trilor funcționali, prin 
alegerea inspirată a 
materialelor, eleganța 
liniei, execuția tehni
că ireproșabilă și stă- 
pînirea sobră a compo
ziției de ansamblu 
Mențiuni speciale me
rită unele produse 
cu funcțiuni multiple, 
polivalente, adaptabile 
(garnituri de mobilă și 
mai ales cea de bucă
tărie, cu echipamentul 
integrat pieselor 
mobilier, combine 
menaj, aspiratoare 
praf, jucării de 
„Baukasten" etc.), 
nele garnituri de ve-

de 
de 
de 
tip 
u-

selă din ceramică sau 
sticlă, sau unele ta- 
cimuri inoxidabile. 
Numeroase articole 
prezente în expoziție 
au fost distinse cu di
plome și medalii la di
ferite tirguri interna
ționale.

Expoziția 
nalitate 
calitate" 
blicului 
cum, pe 
reputate 
care, 
se face in mod ex
plicit trimitere, e bine
cunoscută in Româ
nia — dezvoltarea or
ganizată și competen
tă a esteticii indus
triale poate influența 
in mod hotăritor creș
terea calității și com
petitivități produselor.

Prezentarea acestei 
expoziții in Capitală și 
intr-unui din cele mai 
importante centre in
dustriale ale țării ser
vește, totodată, și u- 
nor rațiuni ce depă
șesc, fără îndoială, sfe
ra interesului strict e- 
conomic, contribuie la 
o mat bună cunoaștere 
reciprocă a preocupări
lor și realizărilor po
poarelor noastre, mar- 
cînd incă un pas spre 
extinderea colaborării 
multilaterale, spre 
dincirea relațiilor de 
prietenie dintre Repu
blica Socialistă Româ
nia și R.D. Germană.
Arh. Gh. SASARMAN

„Funcțio- 
formă — 

permite pu
să înțeleagă 

fondul unei 
tradiții — la 

chiar dacă nu

a-
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HANDBAL (feminin)

„Trofeul Carpați"
Turneul interzonal

de la Palma de Mallorca

sensibilitate mal apar
te. întotdeauna în per
fectă armonie cu va
riatele stiluri pe ca
re ni le înfățișează. 
„Vox Maris" de Geor
ge Enescu. în prezen
tarea sa. a constituit, 
indiscutabil, punctul 
culminant al concertu
lui ! Complexitatea 
polifonică a apărut în

Ziua a doua a marii întreceri 
handbalistice internaționale, dotată 
cu „Trofeul Carpați", a oferit celor 
2 000 de spectatori prezenți in sala 
Olimpia din Timișoara partide spec
taculoase, desfășurate intr-un ritm 
alert, iar unele de un foarte ridicat 
nivel tehnic Primele care au apărut 
pe parchetul verde, au fost și de 
data aceasta componentele formației 
de tineret a țării noastre care, în 
compania primei reprezentative a 
Iugoslaviei, ne-au oferit multe mo
mente de handbal elevat, de calitate. 
După ce în minutul 10 conduceau cu 
2 puncte diferență, ele au cedat trep
tat inițiativa fiind egalate și apoi 
de'pășite de valoroasele lor adversare 
datorită, mai ales, plusului de ex
periență a acestora. Scor final : 
10—8 (6-6).

A urmat partida dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Poloniei carac
terizată in special în prima parte, 
printr-o luptă de uzură, cu multe lo
vituri de la 7 metri — 13 din care 
11 transformate — și cu cele mai 
multe eliminări de pînă acum (4 mi
nute echipa sovietică și 6 cea polo
neză) A cîștigat, totuși, detașat, e-

chipa U.R.S.S., mult mai incisivă în 
atac, tu scorul de 17—10 (8—8).

Cu mult interes a fost așteptată 
intilnirea dintre formațiile R.D.G și 
Cehoslovaciei, ambele neînvinse în 
prima zi a turneului. Cu o circulație 
mai rapidă a balonului, cu angajări 
eficiente la semicerc și pe extreme 
și cu o forță de șut remarcabilă, 
sportivele germane s-au detașat în 
ciștigăloare sigure încă de la pauză 
cînd au luat un avans de 6 puncte. 
Scor final : 20-10 (10-4).

Programul zilei de ieri s-a Încheiat 
cu partida dintre reprezentativele 
României și Ungariei. Jucătoarele 
maghiare au luptat din răsputeri 
pehtru a-și apăra prestigiul de-cam- 
pioane mondiale dar s-au văzut de
pășite atît pe planul pregătirii teh- 
nico-tactice cît și pe cel al rezistenței 
tizioe de o echipă a României în 
plină ascensiune de formă, ceea ce 
ne dă mari speranțe pentru întrece
rile viitoare și în special, cele pen
tru titlul suprem din 1971 din Olan
da. Scor final : 13-11 (8-5).

Turneul interzonal 
Palma de Mallorca a 
de-a doua sa jumătate avîndu-1 ca 
lider din nou pe marele maestru a- 
merican Robert Fischer, care pentru 
cîteva runde cedase primul loc lui 
Efim Gheller. Fischer a pierdut par
tida întreruptă cu Larsen, dar a cîș- 
tigat-o pe cea întreruptă cu Gheller 
în runda a 12-a Desfășurarea parti
delor întrerupte a mai prilejuit un 
salt spectaculos maestrului vest-ger- 
man Hiibner, care a cîștlgat două 
partide și remlzînd una a urcat pe 
locurile 3—4, la egalitate cu Uhl- 
mann. Tn prezent Fischer totalizează 
8,5 puncte, fiind urmat de Gheller 
(U R.S.S.) — 8 puncte, Uhlmann

de șah de la 
intrat în cea

(R.D. Germană), Hiibner (R.F. a Ger
maniei) — 7,5 puncte, Polugaevskl 
(U.R S.S.), Ivkov (Iugoslavia) — sin
gurii neînvinși pînă în prezent —, 
Mecking (Brazilia), Portisch (Unga
ria), Gligoricl (Iugoslavia), Panno 
(Argentina), Larsen (Danemarca) — 
7 puncte etc.

Rezultate din partidele întrerupte: 
Rubinetti-Jimenez 1—0; Polugaevski- 
Filip I—0; Minici-Rubinetti 1—0; Fi- 
scher-Larsen 0—1; Gligoricl-Panno 
1—0 ; Hiibner-Naranja 1—0 ; Hort- 
Larsen 1—0; Larsen-Filip 1—0; Ma- 
tulovicI-HObner 0—1 ; Hort-Panno re
miză ; Smîslpv-Matulovicl remiză; 
Larser.-Hiibner remiză ; Fischer-Ma- 
tulovici remiză.

Cezar IOANA

tenis Turneul „open“ de la Stockholm
La Stockholm au continuat între

cerile turneului internațional „open* 
de tenis. Tn turul II al probei de sim
plu masculin, jucătorul român Ilie 
Năstase a pierdut cu 7—5, 3—6, 0—6 
in fața americanului Dennis Ralston. 
Australianul Ken Rosewall l-a în
vins cu 6—0, 6—2 pe danezul Jan 
Leschly, americanul Cliff Richey a 
dispus cu 6—1, 8—10, 6—3 de iugo
slavul Zeliko Franulovici, iar engle
zul

10—8, 6—i pe australianul Ray Ruf- 
fels.

Rezultate Înregistrate In proba de 
dublu bărbați (sferturi de finală) : 
Ashe. Smith (S U A.)-Goven (Fran
ța). Pilici (Iugoslavia) 6—4, 7—5 ; Gi- 
meno (Spania), Taylor (Anglia)-Barth 
(S.U A.), Jemsby (Suedia) 7—5, 6—4; 
Ralston (S.U A.), Lundqvist (Suedia)- 
Fillol (Chile), Johansson (Suedia) 
6—4, 6—4: Carmichael, Davidson
(Australia) — Kodes (Cehoslovacia), 
Franulovici (Iugoslavia) 6—2, 
6—1.Mark Cox t-a întrecut cu 3—6,

în cîteva rinduri
Continuîndu-și turneul în Europa, 

selecționata de fotbal a Australiei a 
jucat in compania formației Man
chester City. Fotbaliștii englezi au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0) prin golurile marcate de Paul 
Smith (min. 6) 
(min. 56).

și Mike Brennan

4—6,

echipelor de tineret de la Bielisow 
(Polonia), selecționata Danemarcei a 
învins cu scorul de 18—15 (9—8) 
formația Ungariei. Intr-un alt joc, 
reprezentativa Poloniei a întrecut cu 
23—16 (10—7) selecționata Sileziei.

Tn prima zi a 
na] de handbal

turneului internațio- 
(masculin) rezervat

Selecționata de rugbi (XV) a Insu
lelor Fidji a intilnit la New York o 
reprezentativă locală în fața căreia 
a pierdut cu scorul de 11 — 12 (8—6) 
Meciul s-a disputat pe stadionul 
Randall’s Island” și a fost organi

zat cu prilejul admiterii Insulelor 
Fidji în cadrul O.N.U.

tea sa pentru culoarea 
vie, năzuind la o per
manentă sete de echi
libru și luminozitate. 
Solistul concertului. 
Dan Grigore, s-a im
pus prin tehnica sa 
instrumentală, care a 
depășit cercul îngust 
sl meșteșugului, intrind 
în ambianța mult riv- 
nită a măiestriei.

Moment artistic memorabil
(însemnări despre concertele muzicienilor ieșeni la București)

centiste șl multiplele 
caracteristici intona- 
ționale. ritmice și ar
hitecturale ale folclo
rului din Transilvania 
într-o nuanță oarecum 
asemănătoare, insă cu 
un plus de vigoare și 
dinamism ne-a apărut 
„Triptic coral" de A- 
chim Stoia, cu un fi
nal din care se des
prinde un colorit se
nin, intr-o plăcută eu
forie. Amplul poem 
„Sînt Ion hodini 
n-are" — de C. Palade 
— relevă o substanță

rijatului sub foarte 
multe aspecte, ince- 
pînd cu sonoritățile 
„abia șoptite" și ter- 
minind cu cele ample, 
mai ales in momente 
de o accentuată ten
siune dramatică, obți
nută printr-o subtilă și 
judicioasă gradare a 
înlănțuirilor armonico- 
polifonice.

Ion Baclu este un 
dirijor cu o temeinică 
pregătire profesională, 
cu o gestică deosebit 
de pregnantă și cu o

toată frumusețea ei ; 
s-a evidențiat spiritul 
apolinic al creatorului, 
liric prin excelență, ca 
și climatul unei natur; 
intr-o extatică și con
taminantă legănare 
Am ascultat „Varia- 
țiuni pe o temă de 
Haydn. opus 56“ de 
Brahms, in care Ion 
Baciu s-a arătat un 
constructor admirabi' 
al edificiului sonor, ca 
în Suita nr l din Ba 
letul „Daphnis și 
Chloe" de Ravel să ne 
delecteze prin afinita-

„Rapsodia pe o temă 
de Paganini", pentru 
pian și orchestră de 
Rachmaninov a fost 
redată cu o generozi
tate romantică, evocîn- 
du-ne peisajul stepei 
ruse, lirismul poe
tic fremătător, atît de 
caracteristic pentru un 
Pușkin sau Ixirmon- 
tov

In oe! de-al doilea 
concert. George Vinti- 
lă ne-a oferit cu multâ 
vigoare și dramatism 
Simfonia a II-a de 
Haciaturian, inspirată

de un nobil umanism ; 
iar în colaborare cu 
unul dintre talentații 
violoniști ai tinerei 
nerații, cu un ton 
o aleasă calitate 
Daniel Podlovski 
popularul concert 
Max 
pentru
Dumitru Bughici ne-a 
atras atenția prin can
tabilitatea energică, 
dar mai ales prin fe
lul cum autorul îmbi
nă un romantism dina
mic. legat de finele 
veacului trecut, cu un 
spirit neoclasic, de 
proveniență contempo
rană, într-un discurs 
muzical unitar și con
dus cu un meșteșug 
creator, stăpînit sub 
toate aspectele. în fe
lul acesta autorul iz
butește să fie accesi
bil și totodată proiec
tat într-o actualitate 
fără a cădea în peri
colul unor speculații 
abstracte.

Muzicienii Ieșeni 
s-au pregătit cu o se
riozitate exemplară, a- 
bordind stilurile cele 
mai variate, găsind co
respondentul emoțio
nal, plin de torță, nu 
o dată adecvat întru 
totul. Cu o nestăvilită 
bucurțe constatăm 
artiștii 
arătat 
trecut 
gios.

ge- 
de

de
Bruch. Balada 

orchestră de

că 
moldoveni s-au 
demni de un 
cultural presti-

Doru POPOVICI

ASOCIAȚIA ORGANIZATORILOR 
DE CURSE CICLISTE, întrunită la 
Geneva, l-a reales pe Felix Levitan 
(Franța) ca președinte, pe Torriani 
(Italia) și Van Griethisen (Belgia) — 
vicepreședinți Herbauts (Belgia) — 
secretar general Reprezentanții secto
rului amator sint iugoslavul Bosilici 
și francezul Marchand.

Anul acesta, Cupa challange, ofe
rită de Asociația internațională a or
ganizatorilor de curse cicliste a re
venit Poloniei 
curselor de amatori) 
urmată de 
Cehoslovacia

(pentru organizarea 
cu 40 puncte. 

Olanda — 34 puncte.
— 18 puncte.
CAMP1ON MONDIALFOSTUL

DE BOX LA CAT. GREA, CASSIUS 
CLAY, se antrenează în prezent la 
Miami Beach, în vederea meciului 
pe care-1 va susține la 7 decembrie 
la New York in compania aegenti- 
neanului Oscar Bonavena. In ultime
le zile. Clay a susținut la fiecare șe
dință. cîte 6 și 7 reprize în compa
nia unor sparing-parteneri. Clay va 
sosi la New 
meciului. El 
iritîlnirea se 
ce Bonavena 
mod și în același timp foarte rezis
tent.

York cu 3 zile înaintea 
a declarat ziariștilor că 
anunță dificilă, deoare- 
este un adversar inco-

CLASICA CURSA CICLISTA IN
TERN A HON ALA PARIS-LUXEM
BURG nu va mai avea loc, probabil, 
în anul 1971. Organizatorii au ară
tat intr-un comunicat că întîmpină 
mari dificultăți în obținerea aprobă
rilor necesare utilizării traseului. Un 
purtător de cuvînt a arătat totuși că 
hotărirea nu este încă definitivă. Este 
pentru prima oară, din 1963. cînd se 
discută dacă cursa Paris—Luxem
burg urmează să mai aibă loc.
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teatre
Bt

• Filarmonica de stat .,George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Seară de cvartete italiene 
Interpretează Cvartetul Filarmo
nicii din Cluj — 20.
• Opera Română : Tannhâuser — 
premieră — 19.30.
• Teatrul
19.30
• Teatrul
20.
• Teatrul
dra“ (sala 
reanu) .____
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea Inimii necunoscute 
- 20.
• Teatrul Mic Dansul sergentu- 
lu‘ Musgrave — 20.
• Teatrul “ 
Magheru) 
sac — 19.30. (sala Studio) 
morțil — 20.
• Teatrul Giuleștl Omul 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
morii — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) O poveste cu 
cîntec — 15; 17; (sala "
Academiei) Strop de 
brotăcelul — 17.
• Teatrul Național din
sala Comedia a Teatrului ______
..I. L Caragfale") ■■ Caligula — 20.
• Teatrul satlrlc-muztcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș- - 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) Sonatul Lu
nii - ;9,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
- 19,30.
• Circul „Globus” : Star circus ’70
- 19,30.

de operetă : Suzana —

de comedie : Nicnic —

„Lucia Sturdza Bulan- 
din bd. Schitu Măgu- 

Iubire pentru Iubire —

,,C. I. Nottara" (sala-
Sus pe acoperiș... în 

‘ ■ cercul

care a

Roata

din str. 
Rouă —

Cluj (tn 
Național

cinema

• Tarzan, omul junglei ; Fiul lui 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9,30— 
16,30 în continuare.
• A doua premieră ; Triptic Bi
zantin ; Vulcani noroioși 
mura : TIMPURI NOI - 
în continuare.
• Chemarea destinului —
12.30. 14.30; Montmartre pe 
16,30; 18,45; Sub acoperișurile Pa
risului - 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Călugărița din Monza : <
TA — 9, II; 13: 16; 18,15: 
MIORIȚA — 9: ............... .
18.15, 20 30.
• Bhuvan Shome . AURORA — 9.
• Blnecuvtntarea : AURORA — 
12; 15; 17,45; 20,30.
• Greșeala regelui : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30.
• Tn umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA TNTRE POPOARE — 17,45; 
20.
• Feldmareșala : BUZESTI — 15: 
17
• Cadavrul
19.15.
• Ciclul de
Fantomas" : ______ ___ ___
tn continuare.
• Măsura riscului : UNIREA —
14.30.
• My fair lady : UNIREA — 16,30;
19.30.
• De șapte ori șapte : VOLGA — 
10; 12; 14 16; 18,15; 20.30, LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Canarul sl viscolul : DRUMUL 
SĂRII - 15,30.
• Fantomas contra Scotland-yard: 
FERENTARI - 15,30; 17,45; 20.
• Sentința : COTROCENI - 15,30; 
17,45; 20.
• Sechestru de persoană : GLO
RIA - 9: 11,15: 13.30: 10; 18.15:
20.30.
• Splendoare In Iarbă : MOȘI
LOR - 15,30: 18; 20,15.
« Străinii : POPULAR — 15,30; 
18; 20.30 VTTAN - 15,30: 18; 20,15.
• Mayerling : MUNCA — 16; 19.
• Soarele vagabonzilor : COSMOS 
- 15 30; 18; 20,15.
• Ultimul mohican : ARTA — 
lr>,30; 18- 20.15. PROGRESUL — 
15,30: 18- 20,15.
• Hibernates : RAHOVA — 16: 18: 
20.
• Medicul de la asigurări : FLA
MURA - 10: 12.15: 16; 18.15; 20.30
• Ciclul de filme „Legendă șl Is
torie" : MODERN — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.

; Mar-
19,30—21

9; 10.30. 
Sena —

GRIVI
io; 20,30,

11,15: 13,30; 16;

viu : BUZESTI

filme „Aventurile Iul
DACIA — 8.30—19.30

-I

I 
ț
*

I
*
*

I

ț

ț 
ț

*

r

*

• Fantasme : PATRIA — 9,30; 12,15;
15; 17,45 20,30, CAPITOL - 3,30;
10,30; 12.45; 15; ----- "
• Zonă
19,15.
• Omul din
RUL
19.15. 21,30; FESTIVAL - 8.45; 
13.30; 16, 18,30; 21.
• Răzbunarea Sfintulul : BUCU
REȘTI - 8,45, 11,15; 13,45, 16,15; 
18,45; 21, FAVORIT - 9,30; 11,30; 
13,45; 16. 18.15; 20,30, VICTORIA
— 9; 11,15; 13.30, 16: 18.30; 20,45.
• King Kong evadează : FERO
VIAR - 8,30; 11; 13,30, 16. 18.30; 
21 EXCELSIOR - 9,15; 11,30; 13.45. 
16, 18,15; 20,30. MELODIA - 9;
11.15, 13.30, 16; 18.30; 20.45, TOMIS
— 8.30—16.45 tn continuare : 19; 21.
• Soarele alb al pustiului : CEN
TRAL - 9.15: 11.30: 13.45: 16; 18.15:
20.30.
• Unghiul de cădere : LUMINA
- 9,30—15,45 în continuare ; 19.30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
BUCEGI - 10; 16: 19.15. FLO- 
REASCA - 10: 16. 19.30.
• 100 de carabine : FLACĂRA —
10.30, 15,30: 18; 20,15, VIITORUL
- 15.30; 18: 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Tn arșița nopții : DOINA — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 17,45; 20.15, GIU- 
r.ESTI - 15.30: 18: 20,30.

, 17.15; 21. 
închisă : CAPITOL —

Sterra : LUCEAFA-
8; 10,15, 12,30; 14,45; 17;
‘ --------------- 11:

tv
17.00 Deschiderea emisiunii. Te- 

leșcoala • De la laborator la in
dustrie (chimie — clasa a Xll-a). 
Prezintă lector dr. Constantin 
Albu. 17.20 • Diviziunea celulară 
(biologie - clasa a Xll-a). 17.40 • 
Locuri geometrice plane (mate
matică - clasele XI-XII) Prezintă 
prof. Nicolae pincă. Redactori 
Anca Teodorescu sl Antoaneta 
Bîrcă. 18.00 Căminul. 18.45 Revista 
economică T.V. 19.10 Tragerea Loto 
19.20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cel mici. 19.30 Telejurnalul de 
seară. 20.00 Reflector. 20.15 Film 
artistic • .Băieții din Strada Pal”. 
21.55 Tineri soliști: Recitalul tine
rilor muzicieni Violonista Maria 
Masailcl șl pianista Florența Bar. 
băiat. 22.20 Nicolae Iorga. Docu
mentar cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la asasinarea de că
tre legionari a marelui cărturar. 
22.3Ș Teleglob • Intinerar Iugoslav. 
Imagini din Belgrvd. Zagreb. Sa
rajevo. Reportaj filmat de Ion 
Sava șl Mlhal Romascu. 23.05 Tele- 
furnalul de noapte. I
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE 

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
DE CĂTRE AMBASADORUL SUEDIEI

Decorări la Consiliul
de Stat

CUrmare din pag. I)

După ce și-a exprimat onoarea 
de a înmîna scrisorile prin care 
Maiestatea Sa Regele Suediei îl 
acreditează ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar pe lingă 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Per 
Otto Rathsman a spus :

„în Suedia, noi am urmărit cu 
multă simpatie și interes eforturi
le României pentru încurajarea 
înțelegerii reciproce nu numai în
tre popoarele Europei, dar și între 
toate popoarele lumii.

Noi am urmărit, de asemenea, 
cu mare admirație evoluția remar
cabilă a economiei țării dumnea
voastră în anii de după război".

în continuare, ambasadorul Sue
diei a menționat:

„în eforturile generale pe care 
Europa le consacră cooperării și a- 
propierii tuturor țărilor, indiferent 
de sistemele politice șl sociale, cred 
că țara mea și România se stră
duiesc în același spirit constructiv, 
deși condițiile istorice sînt dife
rite.

Relațiile economice și comerciale 
între Suedia și România s-au dez
voltat într-un ritm accelerat și cred 
că ele pot să se îmbunătățească și 
mai mult.

Schimburile culturale suedezo- 
române se află, probabil, într-o 
fază inițială, însă credem că există 
deja o bază solidă. Și poate că 
cei 20 000 de suedezi, care vin în 
vizită în fiecare an, ca turiști și 
buni prieteni ai României, vor 
putea contribui la aceasta".

„Nutresc speranța sinceră, dom
nule Președinte — a spus amba
sadorul Suediei în încheiere — că 
în timpul șederii mele în țara 
dumneavoastră voi putea contribui 
la dezvoltarea relațiilor suedezo- 
române, astfel încît legăturile de 
prietenie, care unesc în mod tradi
țional țările noastre, să se întă
rească și mai mult".

întoarcerea tovarășului 
Gheorghe Radulescu din R. P. Chineză

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a R. P. Albania

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Rădulescu, s-a îna
poiat joi seara in Capitală, venind din 
vizitele de prietenie făcute în Repu
blica Democrată Vietnam și Republica 
Populată Chineză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Florea Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România. Mihai Marin, adjunct

întoarcerea de la Havana 
a delegației de activiști ai P.C.R. Plenara C.C. ah U.T.C.
Joi seara s-a înapoiat în Capitală, 

venind din Havana, delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dan Marțian, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, a făcut o vizită în

Cronica zilei
Joi dimineața a plecat la Copen

haga tovarășul Roman Moldovan, 
reprezentant al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Academiei de științe social- 
politice, pentru a participa la Confe
rința anuală a Partidului Socialist 
Popular din Danemarca.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Constantin Dinculescu, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, și alți membri ai 
Consiliului.

La sosirea pe aeroportul din Co
penhaga, a fost întîmpinat de Gert 
Petersen, membru al Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca

*
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului Lodonghiin 
Rincin, cu ocazia numirii acestuia în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon
gole.

★
Joi dimineață a părăsit Capitala 

delegația Ministerului Construcțiilor 
de Mașini pentru Industria Prelucră
toare și Autovehicule din R. D. Ger
mană, condusă de ministrul dr. Rudi 
Georgie, care a făcut o vizită in 
România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de loan

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

28, 29 și 30 noiembrie. în țară : Pro
cesul de încălzire va continua în 
prima parte a intervalului, apoi vre
mea se va răci din nou, exceptînd 
nord-estul țării, unde răcirea se va 

în cuvîntul de răspuns, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru cu
vintele de prețuire rostite de amba
sadorul Per Rathsman la adresa 
țării noastre și l-a rugat să trans
mită poporului suedez urări de 
pace și prosperitate.

„în țara noastră sînt cunoscute 
și apreciate realizările importante 
obținute de poporul suedez în do
meniul economic, științific și teh
nic, aportul său la îmbogățirea 
patrimoniului de cultură și civili
zație ai omenirii, dorința sa de a 
trăi în bună înțelegere cu toate 
popoarele lumii.

împărtășim aprecierea dumnea
voastră că între România și Sue
dia s-au statornicit relații bune, 
care cunosc o dezvoltare pozitivă, 
pe planuri multiple, în spiritul res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, al egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, al avantajului re
ciproc.

După părerea noastră, există 
condiții prielnice pentru extinde
rea în continuare a schimburilor 
comerciale și a cooperării econo
mice și tehnico-științifice, pre
cum și a relațiilor culturale, în 
interesul comun al ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, destinde
rii și securității internaționale".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului suedez 
succes în activitatea sa consacrată 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și popoare și l-a asigurat 
de tot sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu amba
sadorul Suediei, Per Otto Raths
man.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbiri 
au asistat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

al ministrului afacerilor externe, Gri- 
gore Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, Hoang Manh 
Tu. însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam la București. Tran- 
Kien, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Vietnamului de Sud 
la București, și membri ai acestor 
ambasade. (Agerpres) 

schimb de experiență în Republica 
Cuba.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Dumitru Joița, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Nicolae lonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de membri ai con
ducerii ministerului. Au fost de față 
dr. Hans Voss. ambasadorul R. D. 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Joi a plecat la Stockholm o dele

gație a Comitetului Nâțional pentru 
Apărarea Păcii din Republica Socia
listă România, pentru a participa la 
lucrările Conferinței Mondiale pentru 
Vietnam, Laos și Cambodgia. Dele
gația este condusă de prof. univ. dr. 
Virgil Cîmpeanu, membru al Comi
tetului Național, președintele Comi
tetului județean Cluj de luptă pentru 
pace.

Ir
Conducerea Ministerului Industriei 

Miniere și Geologiei a oferit joi seara 
o masă în cinstea prof. dr. docent 
Virgil Ianovici, reputat om de știință 
în domeniul geologiei din țara noas
tră. cu prilejul împlinirii virstei de 
70 de ani.

Au luat parte Bujor Almășan. mi
nistrul industriei miniere și geolo
giei, numeroși oameni de știință, cer
cetători și cadre didactice din dome
niul geologiei.

★
Delegația comercială română, con

dusă de Victor lonescu, președintele 
Camerei de Comerț, care a făcut o 
vizită în Spania, s-a înapoiat joi sea
ra in Capitală.

(Agerpres)

semnala chiar de la începutul in
tervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații slabe, izolate, 
mai frecvente în jumătatea de nord- 
est a țării. Vînt potrivit, cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 
minus 6 și plus 4 grade, iar maxi
mele între 3—13 grade. La București: 
Vreme in curs de încălzire, cu cer 
schimbător. Vînt slab. Temperatura 
în creștere ușoară la început, apoi in 
ccădere.

(Urmare din pag. I)

dinul Muncii" clasa a Il-a tova- 
rășului Ion Hodorog, maistru prin
cipal turnător, precum și „Ordi
nul Muncii" clasa a IlI-a și 
ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasele a IV-a și a 
V-a unui număr de 18 muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni ai 
uzinei.

Prin același decret s-a conferit 
„Medalia Muncii" unui număr de 
34 de muncitori, maiștri, tehnicieni 
și funcționari ai uzinei.

în cadrul aceleiași solemnități, 
pentru îndelungată și rodnică ac
tivitate didactică și tehnico-știin- 
țifică. cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la înființarea Institutu
lui politehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara, a fost conferit titlul de 
„Om de știință emerit al Republi
cii Socialiste România" profesori
lor Coriolan Drăgulescu și Pompi- 
liu Nicolau, titlul de „Profesor u- 
niversitar emerit al Republicii So
cialiste România" tovarășilor Cons
tantin Avram, Mihai Brașovan, 
Victor Gheorghiu, Dan Mateescu, 
loan Vlădea și ordinul „Meritul 
științific" clasa I profesorului 
loan Anton. De asemenea, au fost 
distinși cu „Ordinul Muncii" clasa 
a II-a tovarășii: loan Desabata — 
profesor, Eugen Pop — conferen
țiar și Gheorghe Savii — profesor, 
iar cu „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a și ordinul „Meritul Științific" 
clasa a IÎI-a un număr de 22 cadre 
didactice și alți lucrători ai aces
tui institut. De asemenea, s-a con
ferit „Medalia Muncii" și medalia 
„Meritul științific" unui număr de 
11 cadre didactice.

Pentru contribuția deosebită Ia 
dezvoltarea cercetărilor geologice, 
pentru îndelungata și rodnica acti
vitate didactică, științifică și or
ganizatorică desfășurată în acest 
domeniu, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani, Consiliul de 
Stat a conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I tovarășului profesor doc
tor docent Virgil Ianovici, prim- 
adjunct al ministrului și șeful de

Ambasadorul Republicii Populare 
Albania la București. Nikolla Profi, 
a oferit joi seara, în saloanele hote
lului „Athenâe Palace", o recepție cu 
prilejul Zilei naționale a Albaniei.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Petre Lupu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul muncii. Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului de

In ziua de 26 noiembrie a avut loc 
Plenara Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist cu urmă
toarea ordine de zi : Informare pri
vind măsurile întreprinse în vederea 
pregătirii și desfășurării Congresului 
al IX-lea al Uniunii Tineretului Co
munist : Dezbaterea proiectului de 
statut al Uniunii Tineretului Comu
nist și Informare asupra activității 
delegației Uniunii Tineretului Comu
nist la cel de-al VIII-lea Congres al 
F.M.T.D.

După dezbateri, plenara a aprobat 
Proiectul Statutului Uniunii Tineretu
lui Comunist, care va fi supus dezba
terii membrilor organizației, precum 
și măsurile privind pregătirea și des
fășurarea celui de al IX-lea Congres

r

*

i

*
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e la
ADAS

orașul

asigu- 
pentru 

achitate

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ
RILOR DE STAT anunță că 
tragerea de amortizare pe 
luna noiembrie 1970 a asigu
rărilor mixte de viață are loc 
la 30 noiembrie 1970, în 
Alexandria.

Participă la tragere 
rările mixte de viață 
care primele sînt 
la zi.

Cu acest prilej se vor plăti, 
înainte de termenele stabilite 
în polițe, sumele asigurate 
corespunzătoare tuturor com
binațiilor de litere ieșite la 
sorți.

Fondul pus la dispoziție 
pentru această tragere de a- 
mortizare este nelimitat. Cei 
care își achită din timp pri
mele de asigurare participă 
cu șanse mari la această tra
gere de amortizare. 

I

*
I

*
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partamentului geologiei din cadrul 
Ministerului Industriei Miniere și 
Geologiei.

A luat cuvîntul Eroul Muncii 
Socialiste Adolf Drucker, directo
rul uzinei „Victoria“-Călan, care a 
mulțumit în numele colectivului 
uzinei „Victoria"-Călan și al său 
personal conducerii de partid și de 
stat pentru înalta cinstire ce li se 
face, pentru distincțiile acordate. 
„Vă asigurăm cu acest prilej pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a spus vorbitorul — 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor ce re
vin uzinei noastre în anii viitoru
lui cincinal. Prin aceasta vom do
vedi că uzina „Victoria“-Călan 
merită aprecierea făcută cu prile
jul festivității de astăzi".

în numele celor decorați de la 
Institutul politehnic „Traian Vuia" 
din Timișoara a luat cuvîntul prof. 
Ion Anton, care, mulțumind pentru 
prețuirea acordată, a exprimat ho- 
tărîrea cadrelor didactice, a stu
denților, a întregului colectiv de 
muncă de la Institutul politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara, de 
a-și consacra energia, priceperea 
și pasiunea pentru prosperitatea 
României.

A luat apoi cuvîntul prof. dr. 
docent Virgil Ianovici, care a mul
țumit călduros pentru aprecierea 
acordată muncii sale de aproape 
cinci decenii în domeniul didactic 
și științific și de peste un sfert de 
veac în activitatea geologică prac
tică. „în acest timp — a spus vor
bitorul — m-am străduit să con
tribui la realizările geologiei ro
mânești și vă asigur că voi munci 
cu aceeași dăruire pentru a co
respunde încrederii ce mi se a- 
rată".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU (Cuvînta- 
rea se publică in pag. I).

La sfîrșitul festivității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, cu persoanele care 
au primit decorații și distincții.

(Agerpres)

Stat, Corneliu Mănescu. ministrul a- 
facerilor externe. Vasile Vlad, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.R.. Bujor Almășan. ministrul in
dustriei miniere și geologiei, membri 
ai C.C. al P.C.R., conducători ai u- 
nor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, academicieni, alți 
oameni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

al Uniunii Tineretului Comunist, care 
va avea loc în perioada 18—22 fe
bruarie 1971.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului.

Președintele Tito 
despre unele probleme 
ale economiei iugoslave

BELGRAD 26 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a făcut o vizită la Combinatul 
metalurgic de la Smederevo, aflat 
în construcție, unde a avut o con
vorbire cu reprezentanții comunelor 
Smederevo, Pojarevaț, Mladenovaț și 
Velika Plana, precum și cu repre
zentanți ai combinatului. Cu acest 
prilej, președintele Tito s-a referit 
la unele probleme actuale ale econo
miei iugoslave, precum și la o serie 
de măsuri întreprinse recent în ve
derea înlăturării unor deficiențe 
semnalate în sectorul economic.

în legătură cu problema devalori
zării dinarului, președintele Tito a 
arătat că „dacă devalorizarea se va 
dovedi necesară intr-o zi", această 
acțiune nu va putea fi înfăptuită 
dintr-o dată, ci va trebui pregătită 
printr-o serie întreagă de măsuri. în 
acest fel, â spus el, devalorizarea nu 
va avea nici o consecință negativă 
pentru cercurile cele mai largi ale 
cetățenilor și, în special, pentru ma

întrevedere L. Svoboda— 
N. Podgornîi

PRAG A 26 (Agerpres). — Ludvik 
Svoboda, președintele R.S. Cehoslo
vace, a avut joi o întrevedere la 
Hradul din Praga cu Nikolai Pod
gornîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Sovietice, 
care a sosit la Praga cu prilejul ce
lei de-a 75-a aniversări a președin
telui Svoboda, anunță agențiile

CONGRESUL Al X-LEA AL P.M.S.U.

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU-MIZIL

Stimați tovarăși.
In numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, al co
muniștilor și al întregului popor ro
mân, delegația noastră adresează un 
cald salut și un mesaj de prietenie 
frățească participanților la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din Re
publica Populară Ungară.

Urmărind cu deosebit interes acti
vitatea desfășurată de Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar în conduce
rea operei de făurire a socialismu
lui, comuniștii, oamenii muncii din 
România dau o înaltă prețuire ma
rilor realizări obținute de clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
de poporul ungar — vecin șl prieten 
— în dezvoltarea industriei și agri
culturii socialiste, în înflorirea știin
ței, artei și culturii, in ridicarea ni
velului său de trai material și spiri
tual, în consolidarea orînduirii so
ciale și de stat a Republicii Popu
lare Ungare și vă felicităm din toată 
inima pentru aceste remarcabile reali
zări.

Asistăm la dezbaterea, în acest 
înalt for al partidului, a unor noi 
proiecte și perspective legate de 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei naționale, perfecționarea, în 
continuare, a organizării și conduce
rii activității economice și de stat, a 
întregii vieți sociale.

Vă urăm, stimați tovarăși, succes 
deplin în înfăptuirea acestui pro
gram, noi realizări pe drumul socia
lismului, al bunăstării și fericirii po
porului ungar.

Sîntem bucuroși să relevăm, cu 
acest prilej, că între Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, între popoarele ro
mân și ungar s-au statornicit și se 
dezvoltă continuu, pe planuri multi
ple, relații de strînsă prietenie și co
laborare, pentru care au militat de-a 
lungul vremurilor cei mai luminați 
și clarvăzători reprezentanți ai celor 
două națiuni. Aceste relații au as
tăzi un- conținut superior și un fun
dament durabil, de neclintit, în orîn- 
duirea socialistă pe care o făuresc 
popoarele noastre, in ideologia mar- 
xist-leninistă, în sentimentele de res
pect, stimă și ajutor reciproc de 
care sîntem animați.

Dezvoltarea dinamică a economiilor 
naționale, experiența acumulată în 
construirea socialismului creează noi 
posibilități și perspective pentru 
colaborarea multilaterală româno- 
ungară. Țelurile ce unesc între ele 
popoarele noastre, cauza prieteniei 
intre România și Ungaria, cer parti
delor noastre, ca partide de guver- 
nămînt, să folosească deplin a- 
ceste premise, să facă totul pentru 
lărgirea legăturilor de prietenie in- 
ternaționalistă și colaborare rodnică 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară. In 
ceea ce îl privește, partidul nostru 
va acționa cu perseverență în acest 
nobil scop.

Tovarăși, x . -o..-?.
îmi este plăcut să informez Con

gresul dumneavoastră că opera de 
construire a socialismului în care 
este angajat cu toate forțele sale po
porul român, sub conducerea parti
dului său comunist, se înfăptuiește cu 
succes, România înfățișîndu-se astăzi 
ca o țară cu o economie în plin pro
ces de dezvoltare, în care știința și 
cultura se manifestă tot mai activ 
ca factori ai progresului economic 
și social, în care se creează posibi
lități mereu mai bune de trai pen
tru întreaga populație.

In pofida greutăților și încercări
lor neobișnuite determinate de inun
dațiile catastrofale din primăvara a- 
cestui an, datorită eroismului și ab
negației de care a dat dovadă între
gul nostru popor, planul cincinal pe 
anii 1966—1970 se încheie cu un bilanț 
rodnic, în multe domenii cu realizări 
superioare indicilor stabiliți de Con
gresul al IX-lea al partidului.

In prezent, poporul nostru se pre
gătește să treacă, sub semnul mun
cii însuflețite închinate aniversării a 
50 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, la realizarea nou
lui plan de cinci ani, a vastului pro
gram adoptat de Congresul al X-lea 
al partidului în vederea făuririi so

sele muncitoare. în actuala situație, 
a menționat Iosip Broz Tito, devalo
rizarea ar avea, probabil, o influență 
pozitivă de citeva luni asupra expor
tului, dar nimic mai mult.

Președintele Tito a arătat. în con
tinuare, că prin măsuri de scurtă du
rată nu pot fi rezolvate temeinic 
problemele ce se ivesc, ci trebuie al
cătuit uri plan pe termen lung de 
înlăturare a deficiențelor din econo
mie, pentru dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării în general.

BELGRAD 26 (Agerpres). — întru
nite în ședință comună, Vecea Po
poarelor, Vecea Social-Politică și Ve
cea Economică ale Skupștinei Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia au ascultat 
expunerea prezentată de Mitia Ri- 
bicici, președintele Vecei Executive 
Federale. în legătură cu programele 
de dezvoltare a economiei în cursul 
anului viitor, precum și cu proiectul 
de stabilizare a economiei iugoslave.

C.T.K. și TASS. în timpul întreve
derii, Ludvik Svoboda și Nikolai 
Podgornîi au făcut un schimb de 
păreri în probleme de interes comun, 
au dezbătut chestiuni legate de dez
voltarea în continuare a colaborării 
dintre Cehoslovacia și Uniunea So
vietică, de perspectivele consolidării 
relațiilor cehoslovaco-sovietica.

cietății socialiste multilateral dezvol
tate in România.

In ansamblul construcției socialiste, 
am acordat și acordăm o deosebită 
atenție perfecționării relațiilor socia
le și conducerii societății, promovării 
largi a democrației socialiste în toa
te domeniile vieții sociale, înfăptuirii 
consecvente a principiilor echității și 
dreptății sociale, văzind in toate a- 
cestea un puternic factor de stimula
re a energiei și capacităților creatoa
re ale poporului, de înflorire a națiu- 

•nii socialiste și afirmare a persona
lității umane, o condiție primordială 
a întăririi unității și coeziunii socie
tății noastre socialiste.

Partidul Comunist Român și guver
nul Republicii Socialiste România si
tuează în mod ferm și neabătut in 
centrul politicii lor externe prietenia, 
colaborarea și alianța frățească cu 
toate țările socialiste.

România dezvoltă colaborarea și 
cooperarea cu țările membre ale 
C.A.E.R., ale Tratatului de la Varșo
via, lărgește relațiile de colaborare 
multilaterală cu celelalte țări socia
liste. Acționăm statornic în această 
direcție, pornind de la convingerea 
că marea forță a relațiilor de colabo
rare frățească dintre țările socialiste 
stă în faptul că ele sînt chemate să 
asigure afirmarea și înflorirea fie
cărei țări și națiuni socialiste, libere 
și independente și, pe această bază, 
creșterea forței socialismului în an
samblu și a influenței pe care o exer
cită aceasta în lumea contemporană.

In același timp, pornind de la rea
litățile epocii noastre, de la răspun
derea fiecărei țări pentru soarta 
păcii mondiale, România dezvoltă 
relațiile sale cu toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială și po
litică. A acționa în spiritul coexisten
ței pașnice, a manifesta o largă ini
țiativă in vederea lărgirii contactelor 
și cooperării internaționale, a folosi 
toate posibilitățile pentru soluționa
rea problemelor internaționale pe 
cale pașnică, conform intereselor vi
tale ale popoarelor și normelor de 
drept internațional, este o datorie a 
fiecărei țări socialiste, atît față de 
propriul său popor cit și față de cau
za socialismului și păcii. La temelia 
legăturilor sale cu toate statele, Ro
mânia așează principiile egalității în 
drepturi, respectării independenței si 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc — baza sigură pentru reali
zarea unei colaborări rodnice între 
națiuni, a înlăturării surselor de în
cordare, a instaurării unei păci dura
bile în lume.

Ca țară socialistă, România ia par
te activă la lupta împotriva politicii 
imperialiste de dominație și agresiu
ne, dictat și opresiune, împotriva ori
căror forme de asuprire colonială și 
neocolonială. Ea susține cu fermita
te dreptul imprescriptibil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
sprijină lupta popoarelor pentru cuce
rirea și apărarea independenței națio
nale. pentru dezvoltarea economică si 
politică de sine stătătoare, văzind îți 
aceasta o componentă de seamă a 
luptei generale împotriva imperialis
mului, pentru progres social și pace. 
In acest spirit, țara noastră, con-

★
BUDAPESTA 26. — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Pintea, trans
mite : Delegații la cel de-al X-lea 
Congres al P.M.S.U., care își desfă
șoară lucrările în capitala ungară, au 
continuat joi dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

Gaspar Sandor, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., secre
tar general al Consiliului central al 
sindicatelor ungare, a vorbit despre 
activitatea desfășurată de organiza
țiile sindicale pentru mobilizarea oa
menilor muncii Ia înfăptuirea marilor 
obiective ale construcției economice, 
despre rolul și sarcinile sindicatelor 
în înfăptuirea noilor măsuri de orga
nizare și conducere a economiei. Fe- 
her Lajos, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al guvernului, s-a referit la ma
rile transformări petrecute în agricul
tura ungară, la perspectivele activi
tății cooperativelor agricole Be pro
ducție.

lin articol 
din „Neues Deutschland" 

cu privire la situația 
agriculturii din R. D. Germană

BERLIN 26 (Agerpres). — Condi
țiile climaterice anormale din anii 
1969 și 1970 au avut o influență ne
favorabilă asupra agriculturii Repu
blicii Democrate Germane, scrie zia
rul „Neues Deutschland" de miercuri, 
în majoritatea regiunilor țării nu au 
existat condiții bune pentru dezvol
tarea plantelor de cultură. Ziarul 
precizează că, în ultimii doi ani, ier
nile au fost deosebit de lungi, în 
timpul primăverii au căzut precipi
tații extrem de mari, iar vara a fost 
caracterizată de perioade îndelungate 
de secetă. în acest an, intîrzierea pe
rioadei de vegetație a afectat dome
niul creșterii animalelor, iar vara ex
trem de uscată a anului trecut a în
greunat sau chiar a făcut imposibilă 
strîngerea rezervelor de furaje.

„Situația financiară 
se află in curs

SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager
pres). — Președintele Băncii Centrale 
a Republicii Chile, Alfonso Inostroea, 
a declarat că situația monetară și fi
nanciară a țării se află într-un proces 
rapid de restabilire. El a precizat că 
tendințele de retragere și de scoatere 
din țară a fondurilor și depunerilor 
bancare, deosebit de intense in pe
rioada dintre alegerile prezidențiale 
din 4 septembrie și desemnarea la 24 
octombrie de către Congres a pre
ședintelui Allende, au fost anihilate.

Referindu-se la politica economică 

damnind agresiunea imperialistă 
împotriva popoarelor Indochlnel șl 
manifestîndu-și solidaritatea cu lupta 
dreaptă a acestor popoare, militează 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, retragerea trupelor S.U.A. 
din Vietnam, din Întreaga Peninsulă 
Indochlnezâ, pentru respectarea drep
tului sacru al popoarelor vietnamez, 
laojian și cambodgian de a decide 
singure asupra propriului destin, 
fără nici un amestec din afară. De 
asemenea, ne pronunțăm consecvent 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a conflictului din Orientul Apropiat, 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, pen
tru retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate, asigu
rarea independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, precum și pentru solu
ționarea problemei populației pa- 
lestinene in conformitate cu năzuin
țele sale naționale.

România acționează consecvent 
pentru realizarea unui sistem efi
cient de securitate europeană, pen
tru convocarea Conferinței general- 
curopene, și aduce o contribuție ac
tivă Ia procesul de destindere și lăr
gire a contactelor politice și a coope
rării pe continentul nostru. In a- 
ceastă ordine de idei, subliniem în
semnătatea pentru normalizarea re
lațiilor intereuropene a semnării Tra
tatului sovieto—vest-german, a para
fării recente a Tratatului polono— 
vest-german, a convorbirilor și nego
cierilor dintre R.D.G, și R. F. a Ger
maniei, precum și dintre alte țări. Ne 
rronunțăm pentru înfăptuirea unor 
măsuri practice de dezarmare și, in 
primul rînd, de dezarmare nucleară, 
pentru desființarea blocurilor milita
re, reducerea și lichidarea oricăror 
surse de încordare politică și mili
tară, pentru crearea unui climat de 
încredere și apropiere între popoare.

Credincios tradițiilor salo profund 
internaționaliste, Partidul Comunist 
Român dezvoltă activ legăturile 
de solidaritate cu toate partidele co
muniste și muncitorești. militează 
neabătut pentru restabilirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste, a miș- 
căcii noastre comuniste, pe baza a 
ceea ce ne unește și este fundamental, 
pentru unirea Intr-un front comun ■ 
uriașelor forțe democratice, progre
siste, antiimperialista ale epocii 
noastre.

In Încheiere, stimați tovarăși, do
resc să exprim, încă o dată, succes 
deplin lucrărilor congresului dum
neavoastră și urarea de a înfăptui 
hotărîrile ce le veți lua. pentru în
florirea continuă a Ungariei socialiste, 
pentru prosperitatea poporului ungar 
și întărirea forțelor mondiale ale so
cialismului și păcii.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar !

Trăiască prietenia frățească și cola
borarea multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc-Socialist Ungar, dintre Repun - ,f-, 
blica Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, dintre poporul rdsi e 
mân și poporul ungar !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
antilmperialiste !

*
Alți delegați la congres, ca. de pil

dă, Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., au abordat în cuvîntul lor 
diferite aspecte ale politicii culturale 
a partidului, scoțînd In evidență ac
tivitatea organelor și organizațiilor de 
partid în acest domeniu. Pallai Ar
pad, secretar al C,C. al P.M.S.U., s-a 
referit. în cuvîntul său, la activitatea 
ideologică, la unele aspecte ale mun
cii de propagandă a partidului.

Joi, congresul a fost salutat de de
legațiile partidelor din Marea Brita- 
nie, R. D. Germană, Italia. Iugoslavia, 
Norvegia, Spania și din alte țări. In 
ședința de după-amiază. a luat cuvîn
tul tovarășul Paul Nlculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a adus congresu
lui salutul Partidului Comunist Ro
mân. Cuvîntarea șefului delegației 
Partidului Comunist Român a fost 
ascultată cu deosebit interes, fiind 
aplaudată cu căldură.

R. P. POLONĂ 

la Congresul cooperativelor 
agricole de producție

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția P.A.P., în cu- 
vintarea rostită la Congresul al 
V-lea al cooperativelor agricole de 
producție din Polonia. M. Jagelski, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, a arătat că cei doi ani preee- 
denți au fost foarte nefavorabili a- 
griculturii naționale. Ca urmare a 
secetei din anul trecut, producția 
globală în agricultură s-a redus cu 
mai bine de 10 la sută în anul în 
curs ; efectivul de animale cornute 
mari s-a redus cu 210 000, adică cu 
1.9 la sută, la porcine — cu mai bine 
de 900 000, adică cu 6,3 la sută ; ea 
urmare, a scăzut producția de carne 
de porc și de vită. în ultimii ani. a 
arătat vorbitorul, s-a realizat o re
ducere a importului costisitor de ce
reale și nutrețuri, dar pe viitor sîn- 
tem constrînși să importăm cereai ■. 
De acțjea, problema cerealelor ri
ming problema-cheie a agriculturii 
poloneze, a subliniat M. Jagelski.

a Republicii Chile 
de restabilire"
a guvernului, Inostroea a relevat câ 
Băncii Centrale ii revine un rol im
portant în procesul de naționalizare 
și in dezvoltarea relațiilor comerciale 
cu exteriorul, precum și in finanța
rea investițiilor necesare realizării 
obiectivelor economice ale programu
lui guvernamental. Președintele Băn
cii Centrale a declarat că perspecti
vele dezvoltării economice ale țării 
sînt favorabile și politica financiară 
a guvernului este privită cu încre
dere de alte state latino-americana.



viața internațională______
Finlanda propune inițierea 

unor consultări în vederea organizării 
conferinței general-europene

HELSINKI 26 (Agerpres) — Pri
mul ministru finlandez, Ahti Kar- 
jalainen, a ținut miercuri seara o 
conferință de presă, în cursul căreia 
a fost difuzată o notă a guvernului 
Finlandei in legătură cu pregătirea 
conferinței general-europene pentru 
securitate. în notă se menționează, 
printre altele, că guvernele statelor 
europene au adoptat în principiu o 
poziție pozitivă față de propunerile 
avansate de Finlanda în memoran
dumul său din 5 mai 1969 cu privire 
la securitatea europeană.

Guvernul finlandez, se spune în 
notă, consideră că în prezent „există 
o bază politică de la care s-ar pu
tea ' pleca, eventual, în organizarea 
conferinței europene pentru securita
te, dar că trebuie de acum înainte 
să ne străduim să găsim un teren 
de înțelegere în ce privește acțiunea 
comună pe care trebuie să o între
prindă guvernele pentru întărirea 
securității în Europa". In continuare, 
se arată că schimbul de opinii pri
vind preconizata reuniune a atins un 
asemenea stadiu încît este posibil și 
ar fi util ca statele interesate să îm
puternicească pe reprezentanții lor 
acreditați la Helsinki, sau pe alți 
demnitari să desfășoare consultări cu

Premierul francez, Chaban-Delmas, 
a sosit la Varșovia

VARȘOVIA 26 (Corespondentul A- 
gerpres I Dumitrașcu transmite) : 
Joi, a sosit la Varșovia, Intr-o vizită 
oficială de trei zile. Ia invitația lui 
Jozef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
premierul Franței, Jacques Chaban- 
Delmas, însoțit de ministrul de ex
terne, Maurice Schumann. In aceeași 
zi. au început convorbirile oficiale 
între premierii celor două țări. Tot 
joi, Jacques Chaban-Delmas a fost 
primit de Marian Spychalski. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone. Pe agenda convorbirilor po
lono—franceze figurează, după cum 
subliniază presa poloneză, probleme 
legate de situația din Europa și de 
convocarea conferinței europene pe 
tema securității și colaborării. Cei

CONVORBIRILE IUGOSLAVO - VEST-GERMANE
BELGRAD 26 (Agerpres) — Preșe

dintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a primit pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Federale a Ger
maniei, Walter Scheel, cu care a avut 
o convorbire prietenească — infor
mează agenția Taniug. In aceeași zi 
Walter Scheel a fost primit de pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
Mitia Ribicici. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire asupra rela
țiilor reciproce.

In aceeași zi, la Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe al 
R.S.F. Iugoslavia au avut loc convor

biri între Mirko Tepavaț, secretarul 
de stat pentru afaceri externe al Iu
goslaviei, și Walter Scheel, minis
trul de externe al R.F. a Germaniei. 
Agenția Taniug relatează că cei doi 
miniștri au expus pozițiile țărilor 
lor în probleme actuale ale situației 
internaționale, precum și ale rela
țiilor reciproce. Ministrul de externe 
i'igoslav și-a exprimat părerea că 
îmbunătățirea climatului în Europa 
poate duce la lărgirea colaborării in- 
ter-europene și la întărirea securității 
in condițiile participării egale în 
drepturi a tuturor țărilor europene, 
indiferent de orînduirea socială. Re- 
ferindu-se la relațiile bilaterale, Te
pavaț a afirmat că, recenta întîlnire 
dintre cancelarul Brandt și președin
tele Tito, schimbul deschis de păreri 
efectuat cu acest prilej au fost, de 
fapt, o reflectare a năzuințelor și in-

agențiile de presă transmit:
Delegațiile economice 

guvernamentale ale Iugo
slaviei și Albanieiau semnat 
la Belgrad protocolul privind schim
bul de mărfuri pe anul viitor. Cu a- 
eest prilej, s-a hotărit să aibă loc 
consultări ele organelor de speciali
tate din cele două țări cu privire la 
posibilitățile colaborării pe terme1-, 
lung pe perioada 1971—1975.

Adunarea Generala a 
O.N.U. a adoptat o hotărîre privind 
convocarea la Vlena, între 1 și 8 iu
nie 1971, a unei conferințe speciale 
a Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
cu participarea reprezentanților gu
vernelor la un nivel cît mai înalt.

Lîcezor Avramov, vicepre
ședinte aî guvernului bulgar și minis
tru al comerțului exterior, a făcut 
marți o escală la aeroportul din 
Atena. El a avut, cu acest prilej, o 
convorbire cu ministrul comerțului al 
Greciei, Zappas

Președintele R.F. a Ger
maniei, Gustav Heinemann, 
a primit o delegație a stu
denților din R.P. Polona, 
— informează agenția P.A.P. Dele
gația poloneză l-a informat pe preșe
dintele R.F.G. despre atitudinea stu
denților din Polonia față de para
farea tratatului dintre cele două țări. 

Ministerul de Externe al Finlandei 
asupra organizării conferinței gene
ral-europene pentru securitate.

„Scopul acestor consultări, se spu
ne în declarație, ar fi intensificarea 
schimburilor de informații impor
tante, fără ca acest lucru să anga
jeze definitiv părțile interesate. 
Participarea la aceste consultări nu 
ar prejudicia, intr-adevăr, cu nimic 
hotărirea finală în ce privește or
ganizarea conferinței". Ele, a- 
daugă nota, ar permite guvernelor 
să obțină informații necesare să stu
dieze eventualele poziții asupra posi
bilităților de convocare a reuniunii.

Nota, după cum a declarat primul 
ministru finlandez, a fost remisă tu
turor guvernelor cărora le-a fost în- 
mînat și memorandumul finlandez 
din luna mai 1969.

★
Guvernul britanic a primit cu in

teres noua propunere a Finlandei, pri
vind crearea Ia Helsinki a unui cen
tru de pregătire a preconizatei con
ferințe europene pentru securitate, 
transmite agenția France Presse, ci
tind surse autorizate. La Whitehall, 
relevă France Presse, se consideră că 
propunerea finlandeză merită să fie 
studiată cu foarte mare atenție.

doi premieri urmează să facă un larg 
schimb de păreri asupra principale
lor coordonate ale actualei situații 
internaționale și a stadiului și pers
pectivelor de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale. Seara, premierul Jozef Cy- 
rc.kiewicz a oferit o masă în cinstea 
oaspeților francezi.

★
PARIS 26 (Agerpres) —Cotidianul 

francez „La Nation", referindu-se in 
numărul său de joi la vizita primu
lui ministru Jacques Chaban-Delmas 
ir. Polonia, scrie, între altele, că, du- 
cîndu-se în această țară, șeful guver
nului demonstrează că pentru Franța 
destinderea înseamnă normalizarea 
relațiilor cu toate -țările europene, în 
spiritul respectării personalității lor 
naționale.

tereselor care caracterizează relațiile 
noastre în ultimul timp. Noi, a spus 
la rindul său Walter Scheel, năzuim 
spre înlăturarea litigiilor existente, 
prin rezolvarea treptată a probleme
lor care le provoacă și dorim să 
contribuim la crearea — pe baza ega
lității în drepturi, a independenței, 
suveranității, neamestecului în tre
burile altora — la crearea unui cli
mat pașnic.

Mr. Brandt despre viitoarele
negocieri cu 

și R. D.
ROMA 28 (Agerpres) — în confe

rința de presă ținută înainte de a-pă
răsi Italia, cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, a declarat că gu
vernul său intenționează să inceapă 
negocieri, in cursul iernii acestui an, 
in vederea încheierii unui tratat pen
tru normalizarea relațiilor cu Ceho
slovacia. El a menționat, de aseme
nea, că intenționează să viziteze Var
șovia, in zilele de 6—8 decembrie 
a. c., pentru a semna tratatul înclie-

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe Tă- 
nase, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Va
slui al P.C.R., care se află in schimb 
de experiență în R. D. Germană, a 
vizitat regiunile Potsdam, Leipzig și 
Halle. La 26 noiembrie, delegația a 
fost primită de Werner Lamberz, se
cretar al C.C. al P.S.U.G. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

La sediile reprezentanțe
lor sovietice "Acrof,ot“ u .jntu- 
rist" din New York a explodat, în di
mineața zilei de 25 noiembrie, o bom
bă, transmite agenția TASS. Explozia 
a pricinuit daune materiale, fără a 
provoca victime omenești. Ambasada 
U.R.S.S. la Washington a protestat cu 
hotărîre pe lingă Departamentul de 
Stat al S.U.A. Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, John 
King, a declarat într-o conferință de 
presă că guvernul S.U.A. condamnă 
cu hotărîre asemenea acte iresponsa
bile de violență și le consideră dău
nătoare pentru interesele Statelor 
Unite.

Pietro Nennl,nnul dln vechii 
lideri ai Partidului Socialist Italian, 
a fost numit senator pe viață de 
către președintele Italiei, Giuseppe

O.N.U.
• Sprijin luptei 

anticolonialiste
NEW YORK 26 (Corespondentul A- 

gerpres C. Alexandroaie transmite) : 
Comitetul pentru probleme coloniale 
și teritoriilor neautonome ale Adu
nării Generale iși continuă dezbaterile 
asupra unor probleme privind imix
tiunea militară, economică, financiară 
și politică a diverselor, puteri colo
niale și a monopolurilor imperialiste 
in țările care nu și-au dobindit inde
pendența.

Exprimînd poziția față de proble
mele aflate în dezbaterea comitetu
lui, reprezentantul țării noastre a 
subliniat că România înțelege să a- 
corde tot sprijinul său recomandărilor 
din programul de acțiune pentru li
chidarea colonialismului, adoptat ue 
sesiunea jubiliară a O.N.U., ca și ori
cărei alte măsuri luate in cadrul Na
țiunilor Unite și care ar putea acce
lera eliminarea totală a colonialismu
lui.

Referindu-se la recenta agresiu
ne împotriva Guineei, vorbitorul a 
declarat că guvernul și poporul ro
mân condamnă energic acest act al 
cercurilor imperialiste și al forțelor 
reacționare. Evenimentele din Gui
neea constituie un exemplu de viola
re flagrantă a Cartei Națiunilor Uni
te și a tuturor normelor ce trebuie să 
guverneze relațiile internaționale. De
legația română ține să exprime sim
patia și solidaritatea poporului . ro
mân cu lupta justă a poporului gui- 
neez pentru respingerea invadatori
lor și să-și afirme convingerea că 
această luptă va triumfa.

• Pregătirea 
conferinței asupra 
mediului înconjurător

Pregătirea primei conferințe mon
diale in problema conservării me
diului de viață al omului, formează 
obiectul atenției Comitetului pentru 
problemele economice al Adunării 
Generale a O.N.U. Hotărirea de a se 
organiza o asemenea conferință la 
Stockholm, în anul 1972, sub auspi
ciile Națiunilor Unite, a fost luată 
în cadrul sesiunii trecute a Adu
nării Generale, din inițiativa Sue
diei, ca urmare a creșterii îngrijo
rării față de deteriorarea mediului 
de viață prin poluarea apelor și a 
aerului, eroziunea solului, intensifi
carea zgomotului în orașe.

Pronunțindu-se în favoarea inten
sificării cooperării internaționale în 
acest domeniu, reprezentantul român, 
Alexandru Niculescu, a relevat ne
cesitatea ca toate statele interesate 
să participe în mod activ, atît la pre
gătirea Conferinței Națiunilor Unite 
asupra mediului înconjurător, cit și 
la lucrările acesteia. în ceea ce o 
privește, a spus vorbitorul, în înche
iere, România înțelege să se alăture 
tuturor eforturilor îndreptate spre 
asigurarea unui succes al acestei 
conferințe.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 

doptat cu 105 voturi pentru și 
opt abțineri, o rezoluție în care 
„condamnă, fără nici o excepție, 
toate actele de deturnare a avioane
lor, precum și alte ilegalități în trafi
cul aerian civil"

Reprezentantul Cubei, care s-a ab
ținut de la vot, a declarat că țara 
sa nu va da curs prevederilor aces
tei rezoluții, atit timp cit ea nu va 
include recomandări pentru comba
terea tuturor actelor de piraterie, in
clusiv celor împotriva ambarcațiuni
lor navale.

Cehoslovacia 
Germană
iat de curînd cu Polonia. în același 
timp, cancelarul federal și-a expri
mat speranța că se va putea stabili 
in curind ce probleme se pot discuta 
in mod util cu Republica Democrată 
Germană. Willy Brandt a subliniat 
că, la 27 noiembrie, va avea loc la 
Berlin o întîlnire între secretarul de 
stat la Cancelaria Federală a R.F.G., 
Egon Bahr, și Michael Kohl, secretar 
de stat pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.D.G.

Saragat. Pletro Nenni, In vîrstă de 
79 de ani, nu mai deține în prezent 
nici o funcție oficială.

Plenara Comitetului Na
țional al Partidului Comu
nist din S.U.A. ?i a încheiat 
lucrările la New York. După cum 
precizează ziarul „Daily World", se
cretarul general, Gus Hall, a prezen
tat un raport în care sînt analizate 
situația internă din S.U.A., după re
centele alegeri de la mijlocul man
datului prezidențial, precum și acti
vitatea internațională a partidului.

Demiterea ministrului de 
interne al S.U.A. președintele 
Statelor Unite, Richard Nixon, l-a 
demis miercuri, pe ministrul de in
terne, Walter Hickel. El va fi înlocuit 
provizoriu de adjunctul său, Fred 
Russel, urmind ca această funcție să 
fie preluată de la 1 ianuarie 1971 de 
Rogers Morton, președintele Comite
tului național republican. Fost guver
nator al statului Alaska. Walter 
Hickel a criticat în mod public Casa 
Albă, in luna iunie a c pentru faptul 
că „nu este receptivă la problemele 
tineretului" Acest incident s-a petre
cut cu prilejul manifestațiilor tinere
tului american împotriva intervenției 
S.U.A. în Cambodgia. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a negat că desti
tuirea lui Hickel s-ar datora unor 
„incidente".

Declarația purtătorului de cuvint 

al delegației R. D. Vietnam 

la Conferința de la Paris
PARIS 26 (Agerpres) — Intr-o de

clarație difuzată la Paris, purtătorul 
de cuvint al delegației Republicii De
mocrate Vietnam la Conferința cva- 
dripartită în problema vietnameză a 
apreciat că ministrul apărării al Sta
telor Unite, Melvin Laird, și alte o- 
ficialități americane s-au străduit în 
ultimele zile să găsească cele mai 
ilogice pretexte pentru noi acte de 
agresiune împotriva R. D. Vietnam, 
primejduind astfel serios pacea și 
securitatea în Asia, precum și Con
ferința de la Paris în problema viet
nameză. în document se precizează 
că bombardamentele americane efec
tuate in zonele Haiphong, Quang 
Ninh, Hatay, Hoa Binh și la periferia 
capitalei R.D.V., Hanoi, s-au soldat 
cu zeci de morți și răniți.

Actele de agresiune comise în Sta
tele Unite la 21 noiembrie împotriva 
R.D.V. și declarațiile lui Melvin 
Laird — declară purtătorul de cuvint 
- dovedesc că Washingtonul, „depar- 

ce de a căuta o soluție pașnică pro-

Critici la adresa bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vietnam Vizita delegației P.C.R.

WASHINGTON 26 (Agerpres) - 
In cursul audierii sale de către Co
misia Camerei Reprezentanților pen
tru problemele externe, secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, a în
cercat să răspundă criticilor intense 
ale opiniei publice americane și ale 
congresmenilor la adresa bombarda
mentelor efectuate săptămîna trecută 
de aviația Statelor Unite asupra te
ritoriului Republicii Democrate Viet
nam. El a susținut că aceste acțiuni 
n-ar avea nici un efect asupra 
perspectivelor soluționării conflictu
lui din Vietnam pe calea tratativelor. 
Rogers a recunoscut însă că nu 
s-au realizat progrese la tratativele 
de pace de la Paris și că astfel de 
progrese nu sînt în prezent proba
bile.

Interpelat de John Tunney, mem
bru democrat al Camerei Reprezen

In Adunarea Națională a R. A. U.

Premierul Fawzi a prezentat
PROGRAMUL NOULUI GUVERN
CAIRO 26 (Agerpres) — După 

cum s-a mai anunțat, la Cairo se 
desfășoară lucrările sesiunii de toam
nă a Adunării Naționale a Republi
cii Arabe Unite. Premierul Mahmud 
Fawzi a prezentat deputaților pro
gramul de politică internă și externă 
a noului guvern egiptean.

Evocînd situația din Orientul A- 
propiat și poziția R.A.U. in această 
problemă, premierul Mahmud Fawzi 
a declarat : „Am dovedit in citeva 
rînduri că sîntem partizani ai păcii. 
Noi am acceptat rezoluțiile Consi
liului de Securitate in problema Ori
entului Apropiat și inițiativa secre
tarului Departamentului de Stat al 
S.U.A., William Rogers. Am fost de

Premierul Siriei 
a sosit la Cairo

CAIRO 26 (Agerpres) — Hafez 
Assad, noul prim-ministru al Siriei, 
a sosit la Cairo într-o vizită oficială 
însoțit de membri ai guvernului și re
prezentanți ai forțelor armate. După 
cunr anunță agenția MEN, delegația 
siriană urmează să aibă întrevederi 
cu înalte oficialități egiptene.

★
DAMASC 26 (Agerpres). — Vice- 

premierul și ministru afacerilor ex
terne sirian, Abdel Halim Khaddam, 
a declarat într-un interviu acordat 
corespondentului din Damasc al a- 
genției MEN că „este in curs de 
realizare o apropiere reală la 
toate nivelele între Siria și R.A.U.".

Evocînd recentele evenimente din 
țara sa, vicepremierul Abdel Halim 
Khaddam, relevă agenția MEN. „a 
acuzat fosta conducere a Partidului 
Baas de a fi provocat o politică ce a 
dus la izolarea Siriei de restul lumii 
arabe". Pe de altă parte, el a afir
mat că Siria va desfășura o intensă 
activitate politică în serviciul cauzei 
palestinene.

Elementele progresiste din țară, a 
arătat vicepremierul sirian, coope
rează în prezent cu Partidul Baas, iar 
liderii partidului studiază o formulă 
în vederea constituirii Frontului na
țional progresist. El a adăugat că din 
acest front vor face parte o serie de 
partide care au intrat în componența 
guvernului format de premierul Hafez 
Assad, inclusiv reprezentanți ai parti
dului comunist, precum și personali
tăți care nu aparțin vreunei formații 
politice.

0 DECLARAȚIE A PRIMULUI 
MINISTRU ISRAELIAN

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Pri
mul ministru israelian, Golda Meir, 
a declarat că, deși condițiile formu
late de guvernul său nu au fost înde
plinite, Israelul va participa, proba
bil, din nou, la convorbirile Jarring. 
Este pentru prima dată, remarcă ob
servatorii politici, cînd o oficialitate 
israeliană se refecă la participarea 
Israelului la convorbirile Jarring, fără 
a o condiționa.

olemei vietnameze, se străduiește 
să-și asigure o poziție de forță și o 
victorie militară". Pe de altă parte, 
purtătorul de cuvînt a reafirmat că 
țara sa dorește o reglementare pașni
că a problemei vietnameze, pe baza 
respectării drepturilor naționale fun
damentale ale poporului vietnamez. 
Soluția globală în zece puncte formu
lată de Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud și propunerea în opt puncte pre
zentată recent Conferinței de la Paris 
de Nguyen Thi Binh, șeful delegației 
guvernului revoluționar provizoriu, 
constituie o bază logică și rezonabilă 
pentru această reglementare.

în concluzie, purtătorul de cuvînt 
a declarat că „dacă Statele Unite 
vor continua să lezeze suveranitatea 
și securitatea R.D.V., ele vor întîmpi- 
na riposte viguroase din partea ar
matei și poporului vietnamez". „Este 
aceasta dreptul sacru de legitimă apă
rare al Vietnamului".

tanților, Rogers a dat un răspuns 
ambiguu la întrebarea de ce Con
gresul nu a fost consultat înainte 
de lansarea operațiunilor împotriva 
R. D. Vietnam, afirmînd că „nu era 
necesar să fie încunoștințați decit 
cei a căror informare era vitală". El 
a evitat, de asemenea, să răspundă 
la interpelarea unui alt membru 
democrat al Camerei Reprezentanți
lor, Jonathan Bingham, în legătură 
cu faptul că aceste raiduri constituie 
o încălcare a dreptului internațional.

William Rogers a expus, totodată, 
în cursul audierii argumentele Ad
ministrației cu privire la cererea de 
suplimentare a ajutorului militar ex
tern cu peste un miliard de dolari, 
încercînd să tempereze criticile for
mulate la adresa alocării unei sume 
destinate regimului lui Lon Noi.

acord cu încetarea provizorie a fo
cului și cu extinderea pe încă 90 de 
zile a acestei perioade. Dar nu 
avem nici un răspuns din partea 
Israelului. Dacă Israelul persistă în 
refuzul său de a evacua teritoriile 
ocupate, a arătat șeful guvernului 
R.A.U., orice căutare a unei soluții 
de pace devine inutilă". Guvernul 
R.A.U., a declarat, pe de altă parte, 
premierul Fawzi va acorda prioritate 
reactivării pregătirii forțelor armate 
egiptene. Referitor la atitudinea 
R.A.U. față de organizațiile palesti- 
nene de rezistență, primul ministru a 
reafirmat sprijinul fără rezerve pe 
care țara sa îl acordă acestora.

în domeniul politicii interne, șeful 
guvernului egiptean a insistat asupra 
intenției sale de a stimula dezvolta
rea economică și a anunțat că gu
vernul va proceda la o reformă com
pletă a sistemului de lnvățămînt, a 
ocrotirii sănătății și a serviciilor pu
blice. Mahmud Fawzi a subliniat, tot
odată, necesitatea dezvoltării secto
rului agricol.

CANADA

DOSARUL VIOLENTEI Șl RAPORTURILE 
DINTRE CELE DOUĂ COMUNITĂȚI

De mai multe săptămîni, la Mont
real, ca de altfel în întreaga pro
vincie canadiană Quebec, domnește 
tensiunea. Principalele instituții pu
blice sînt controlate de către poliție. 
Unități ale armatei patrulează con
tinuu pe cele mai importante ar
tere de circulație. Numeroase elicop
tere pot fi văzute survolînd constant 
orașul. Starea de urgență, cu tot cor
tegiul de măsuri pe care îl incumbă, 
se face resimțită și pe alte planuri. 
In virtutea ei au fost arestate pină 
acum citeva sute de persoane. Dato
rită situației create, premierul Tru
deau și-a anulat sau aminat vizitele 
pe care urma să le facă în străină
tate.

Punctul de pornire al acestei stări 
de lucruri, îl reprezintă, după cum se 
știe, răpirea la începutul lunii octom
brie a diplomatului oritanic Robert 
Cross și apoi a ministrului muncii al 
provinciei Quebec, Pierre Laporte, 
care ulterior a fost asasinat, paterni
tatea acestor acte asumîndu-și-o 
membrii unei organizații extremiste, 
așa-numitul „Front pentru eliberarea 
Quebecului" (F.L.Q.).

Alterarea procesului politic normal, 
apariția în prim plan a unor ele
mente de incertitudine și dezordine, 
fără precedent în istoria Canadei, sînt 
legate, desigur, de mult discutata 
problemă a raporturilor dintre cele 
două comunități canadiene : engleză 
și franceză, prima alcătuind cam 60 
la sută din populație, iar cealaltă 30 
la sută. Cel mai acut, problema rela
țiilor dintre cele două comunități se 
pune în provincia Quebec, formată în 
majoritate din canadieni de origine 
franceză. Disparitățile dintre această 
provincie și celelalte nouă provincii 
au stat și continuă să stea la baza 
nemulțumirilor și revendicărilor ca
nadienilor francofoni. Bilanțul întoc
mit în această privință de comisia 
specială instituită de guvernul fede
ral, încă din 1963, este, din acest punct 
de vedere, elocvent. In provincia Que

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
și-a încheiat vizita in R. P. Chineză

PEKIN 26. — Corespondentul Ager
pres Ion Gălățeanu transmite : To
varășul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, și-a încheiat vizita făcută în 
R.P. Chineză, la invitația guvernului 
acestei țări.

Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu și persoanele care îl în
soțeau au plecat spre patrie. Pe ae
roportul din Pekin, împodobit cu dra
pele de stat ale celor două țări, mii 
de locuitori au venit pentru a ura 
drum bun oaspeților români.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
fost condus de Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu Hui-tzo, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Li Cien, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Sie Huai-da, vi

în Belgia
BRUXELLES 26 (Agerpres) — 

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită în Belgia, a avut 
joi o întîlnire cu conducerea Parti
dului Socialist Belgian.

Delegația a fost primită de Lăo 
Collard, președintele P.S.B., și de alți 
membri ai conducerii partidului. La 
întîlnire au participat J. Van Eynde, 
vicepreședintele partidului, Guy Mat- 
thot, J. Luyten, secretari naționali, 
Close Edouard, Coppe Germaine, 
Dejardin Georges, La Croix Emile, 
Claes Willy, De Keuleneir, Ramae- 
kers Jef, Van Hoeylandt Bernard, 
membri al Biroului național al parti
dului, A. Vranckx, ministrul justi
ției, E. Anseele, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, și alți militanți ai 
Partidului Socialist Belgian. A luat 
parte Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul României la Bruxelles.

In cadrul întîlnirii, L6o Collard și 
Victor Larock. deputat, fost ministru 
de externe, au expus delegației ro
mâne probleme ale vieții economice, 
politice și sociale belgiene, precum 
și poziția P.S.B. față de problema 
securității europene. Tovarășul Ma

Activitate diplomatică în legătură
cu situația din Guineea

CONAKRY 26 (Agerpres) — Pre
ședintele Republicii Guineea, Seku 
Tură, i-a primit joi pe membrii mi
siunii de anchetă a Consiliului de 
Securitate ai O.N.U., anunță postul 
de radio Conakry. Cu acest prilej, a 
fost examinată evoluția situației din 
țară.

★
în aceeași zi. președintele Seku 

Tură, i-a primit pe membrii delega
ției algeriene, conduse de ministrul 
de stat, Cherif Belkacem, anunță pos

bec venitul mediu anual pe cap de lo
cuitor este cu 500 de dolari mai mic 
decit în Ontario și cu 200 de dolari sub 
media generală pe țară, iar propor
ția șomerilor este de două ori mai 
mare, atingînd aproape 10 la sută din 
totalul forței de muncă al provinciei, 
în plus, personalul vîrfurilor adminis
trative și funcționarii de stat superi
ori se recrutează, de regulă, din rin
dul canadienilor de limbă engleză.

Raliindu-se recomandărilor făcute 
de comisie, guvernul de la Ottawa 
s-a lansat, încă în urmă cu cîțiva 
ani, în ceea ce un ziarist ca
nadian numea „repararea injustiții
lor pe care francofonii le suportă de 
un secol". Meritul de deschizător de 
drum în această privință îi revine 
fostului premier, Lester Pearson. Cre- 
înd amintita comisiei și angajînd ne
gocieri care au permis Quebecului 
să reglementeze, într-un fel, problema 
resurselor fiscale, Bparson a pus pen
tru prima dată în uiscuție, în cadrul 
unei conferințe federal-provincial e 
organizată în februarie 1968, și deli
cata problemă a revizuirii constitu
ției, urmărind „adaptarea structurilor 
canadiene la realitățile prezente". A- 
dept al unei Canade unite și uni
tare. în care francofonii și anglofonii 
să se bucure de aceleași drepturi, 
succesorul lui Pearson, tînărul pre
mier Pierre Elliot Trudeau a dus mai 
departe inițiativa predecesorului său, 
punînd în centrul preocupărilor gu
vernului federal îmbunătățirea rapor
turilor dintre cele două comunități. 
In acest sens, el a reușit să treacă 
prin Parlament proiectul de lege prin 
care s-a instituționalizat egalitatea 
juridică a limbilor engleză și fran
ceză pe întreg teritoriul țării.

Alegerile din primăvara acestui an 
din provincia Quebec, opțiunile dare 
ale premierului ales, Robert Bouras
sa, pentru federalism au deschis noi 
perspective pentru ameliorarea situa
ției economice a provinciei. Dînd 
prioritate tocmai chestiunilor econo

cepreședinte al Comitetului pentru 
relații economice cu străinătatea, și 
de alte persoane oficiale chineze.

Au fost, de asemenea, prezențl 
Aurel Duma, ambasadorul României 
la Pekin și membri ai ambasadei.

★
La 26 noiembrie, în drum spre 

București, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a sosit la Moscova. Pe aeropor
tul Șeremetievo, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a fost salutat de M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. V. Fad
deev, secretar al C.A.E.R., funcțio
nari superiori din M.A.E. al U.R.S.S. 
și alte persoane oficiale. în întîmpi- 
nare au venit, de asemenea, Liu 
Sin-ciuan, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze, și Nguyen Tien 
Thong, Însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Democrate Viet
nam la Moscova.

Erau de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., și membri ai 
ambasadei. în aceeași zi, delegația 
a plecat spre patrie.

nea Mănescu a înfățișat gazdelor u- 
nele date referitoare la politica in
ternă a P.C.R., precum și poziția 
țării noastre în problema securității 
europene și în alte probleme inter
naționale. Conducerea P.S.B. a oferit 
un dejun în cinstea oaspeților. în- 
tîlnirea dintre delegația română și 
reprezentanții P.S.B. s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Joi, tovarășul Manea Mănescu a 
făcut o vizită la Palatul Belvedere, 
unde a avut o întrevedere cu prin
țul Albert al Belgiei. In cadrul dis
cuției cu înalta gazdă, care este pre
ședinte de onoare al Oficiului belgian 
de comerț exterior, au fost abordate 
unele probleme referitoare la rela
țiile dintre cele două țări pe planul 
colaborării economice, cooperării in
dustriale, al schimburilor comer
ciale și tehnico-științifice.

Tovarășul Manea Mănescu a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu mi
nistrul de externe, Piere Harmel. Au 
fost discutate,, cu acest prilej, as
pecte ale relațiilor româno-belgiene, 
probleme ale securității europene și 
alte chestiuni ale vieții internațio
nale.

tul de radio Conakry. în cursul con
vorbirilor, delegația a exprimat spri
jinul poporului și al guvernului al- 
gerian pentru lupta Guineei împo
triva trupelor mercenare agresoare.

Scopul vizitei întreprinse la Cona
kry de delegația algeriană îl consti
tuie examinarea, la fața locului, a 
implicațiilor ultimelor evenimente din 
această țară, înaintea reuniunii celor 
două organisme ale O.U.A. — Consi
liul ministerial și Consiliul apărării.

mice, Bourassa a promis crearea a 
100 000 de noi locuri de muncă anual, 
prin creșterea considerabilă a inves
tițiilor. încă de la începutul verii, au 
fost făcute publice mai multe aseme
nea proiecte de investiții în sectoa
rele informaticii, minier, forestier etc., 
totalizînd peste 1,5 miliarde dolari, 
în plus, relațiile dintre Ottawa și 
Montreal au urmat un curs tot mal 
favorabil, conturindu-se perspectiva 
adoptării unei noi constituții a țării.

Tocmai în acest context au inter
venit cele două răpiri și, de aici, de
gradarea situației politice. Este a- 
devărat, mișcarea separatistă nu re
prezintă un lucru nou pentru provin
cia Quebec. încă în urmă cu un de
ceniu, ca rezultat al acestor mișcări, a 
apărut partidul quebechez, cu obiec
tive separatiste. Alături de parti
dul quebechez s-au născut ulterior 
și alte organizații, de genul „Fron
tului pentru eliberarea Quebecului" 
(F.L.Q.), a căror principală formă de 
acțiune o reprezintă terorismul. Fron
tului i se atribuie 250 de atentate și 
asasinarea a șase persoane. în 1969, 
membrii săi au săvîrșit, la Bursa din 
Montreal, un atentat cu bombe, care 
s-a soldat cu rănirea a 29 de per
soane.

Izbucnind nu ca o consecință a pro
cesului politic normal, ci în marginea 
lui. actuala criză reprezintă desigur 
o piatră de încercare pentru politica 
guvernului Trudeau, al cărui scop 
principal îl repiezintă, după cum s-a 
văzut, armonizarea intereselor dezvol
tării tuturor provinciilor din compo
nenta Canadei. Modul în care această 
criză va fi depășită, va influența, fără 
îndoială, înfăptuirea obiectivului au
torităților federale și provinciale care 
urmăresc să construiască „o Canadă 
unită și prosperă". Măsurile ferme a- 
doptate arată că guvernul este decis 
să curme actele de violență, dezapro
bate de cercurile largi ale opiniei pu
blice canadiene și internaționale.

Radu BOGDAN
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