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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU 
IN R. S. F. IUGOSLAVIA

Marți după-amiază, Ia Ateneul 
Român a avut loc adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R., 
cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la greva generală a mun
citorilor din România.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești — Chivu Stoica, Cons
tantin Pîrvulescu, Anton Breiten- 
hofer, acad. P. Constantinescu- 
Iași, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
participanți la greva generală din 
1920 — Marin Popa, State Ciuhu- 
rezu și Ion Felea, Valter Iosif, 
secretar al C.C. al U.T.C., Ale
xandrina Amza, muncitoare la 
Atelierele centrale I.T.B., Con
stantin Enache, muncitor la Uzi
nele „Electromagnetica".

în sală se aflau tovarășii Ma
xim Berghianu, Constantin Dră
gan, Petre Lupu, Manea Mă
nescu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai Da
les, Mihai Gere, membri ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ai Consiliului

Marti dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd în R. S. F. 
Iugoslavia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care va face o vizită de 
prietenie în această țară, la 
invitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au plecat 
tovarășii i Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Vasile 
Vlad. șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leon te Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Ion Iliescu, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești.

Au fost de față Bojidar 
Buoumirici, însărcinat cu afa
ceri ad'-interim al R.S.F. Iugo
slavia la București, și membri 
ei Ambasadei iugoslave.

Președintele Nicokie CeaușescV șî președintele Iosip Broz Tito, pe aeroportul orașului Kranj, care a făcut o entuziasta și 
sărbătorească primire înaltului oaspete român.

Telefoto ; AGERPRES

Primire entuziastă 
la sosirea 

in orașul Kranj
KRANJ 3. — Trimișii spe

ciali transmit: Marele centru 
industrial și cultural al Slo
veniei, Kranj, împodobit săr
bătorește, a făcut o entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a sosit marți 
într-o vizită de prietenie în 
Iugoslavia.

La ora 11,30, ora locală, a- 
vionul prezidențial în care se 
afla tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, avion ce a fost 
escortat de la trecerea fron
tierei de reactoare ale aviației 
militare iugoslave, a aterizat 
pe aeroportul Brniki, situat la 
circa 6 km de, frumosul oraș 
sloven Kranj, de la poalele 
munților cu creste înzăpezite 
Karavanko și Alpii Kamnici.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru 
au sosit tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al CC. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
membru a] Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă de 
colaborare economică româno- 
iugoslavă, Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Deasupra clădirii aeroportu
lui fluturau steaguri iugoslave 
și române.

în întîmpinare a venit 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele

Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. Erau, de asemenea, 
pe aeroport Stane Dolanț, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., Dușan 
Gligorievici, membru al Ve- 
cei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave a 
Comisiei mixte de colaborare 
economică româno-iugoslavă, 
Sergei Kraiger, președintele 
Skupștinei Republicii Socia
liste Slovenia, Franț Popit, 
președintele C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia, 
Stane Kavcici, președintele 
Vecei Executive a Sloveniei, 
Iakșa Petrici, adjunct al secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe, Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București. Erau prezenți Va
sile Șandru, ambasadorul Re
publicii Socialiste România Ia 
Belgrad, și membri ai amba
sadei.

La coborîrea din avion a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cei doi președinți își string 
cu căldură mîinile, se îmbră
țișează. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate 
persoanele oficiale sosite în 
întîmpinare. Un grup de pio
nieri în costume naționale 
slovene oferă flori președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Apoi, o gardă militară prezin
tă onorul. Se intonează imnu
rile naționale ale României și 
Iugoslaviei, în timp ce răsună 
21 de salve de artilerie, potri
vit ceremonialului rezervat 
șefilor de state. Cei doi preșe
dinți trec în revistă garda de 
onoare.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre localitatea

Brdo de lîngă Kranj, unde 
vor fi găzduiți oaspeții ro
mâni. De-a lungul traseului, 
se străbate cunoscutul centru 
Kranj, situat nu departe de 
capitala Sloveniei, Liubliana. 
Intr-un peisaj alpin de mare 
frumusețe, această localitate 
milenară, leagăn de veche ci
vilizație slovenă, pulsează as
tăzi în ritmul viu al preface
rilor socialiste. Este bine cu
noscut nu numai în țară, dar 
și peste hotare marele Combi
nat de produse electronice și 
electrotehnice Iscra, înălțat în 
acest centru după eliberarea 
țării. Mulți dintre muncitorii 
și tehnicienii acestui vast

complex industrial își amin
tesc cu plăcere de vizita fă
cută în mai 1968 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în între
prinderea lor, precum și de 
cuvintele de prietenească pre
țuire pe care le-a rostit atunci 
conducătorul partidului și sta
tului nostru la adresa colec
tivului acestei prestigioase 
întreprinderi, a cetățenilor o- 
rașului.

Astăzi, ei, împreună cu alți 
locuitori ai orașului, au ținut 
să-și exprime sentimentele 
statornice de adîncă consi
derație față de poporul ro
mân, vecin și prieten, să-și 
manifeste bucuria că localita

tea lor este gazda ospitalieră 
a întîlnirii dintre conducăto
rii celor două țări socialiste, 
unite prin multilaterale și 
trainice relații de colaborare. 
Pe toate străzile orașului, 
scăldate în lumina unei toam
ne neobișnuit de însorite, o 
mare mulțime de cetățeni cu 
stegulețe românești și iugo
slave, cu buchete de flori, sa
lută cu căldură și dragoste pe 
solii poporului român, mani- 
festîndu-și astfel sentimente
le de profundă prietenie față 
de România socialistă și 
de adîncă stimă și priete
nie față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

AU ÎNCEPUT CONVORBIRILE INTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE
SI PREȘEDINTELE IOSIP

în cursul după-amiezii de 
marți, la palatul rezidențial de 
la Brdo kod Kranj, au început 

convorbirile oficiale între Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ

nia, și Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

în cadrul convorbirilor s-a fă
cut o largă trecere în revistă a 
raporturilor de prietenie și co-

CEAUȘESCU 
BROZ TITO
laborare în continuă dezvoltare 
dintre cele două țări, s-a efec
tuat un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, de înțelegere reciprocă.

DINEU OFICIAL
Marți seara, președintele 

Iosip Broz Tito a oferit în sa
loanele palatului rezidențial 
de la Brdo kod Kranj, un di
neu oficial în cinstea președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Au participat, din partea ro
mână, Ilie Verdeț, Emil Dră
gănescu, Vasile Vlad, Nicolae 
Ecobescu, Vasile Șandru, am

basadorul României la Bel
grad, și alte persoane oficiale 
române.

Din partea iugoslavă, au 
fost prezenți Stane Dolanț, 
Dușan Gligorievici, Sergei 
Kraiger, Franț ’ Popit, Stane 
Kavcici, Iakșa Petrici, Iso Nje
govan, ambasadorul Iugosla
viei la București, și alte per
soane oficiale iugoslave.

Atmosfera ce a domnit în 
timpul dineului s-a caracteri
zat prin cordialitate, căldură 
prietenie.

Președintele IOSIP BROZ 
TITO și președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU au rostit toas
turi.

(Continuare în pag. a III-a)

„Pregătirea tehnică 
productivă" — o nouă 

disciplină in învătămîntul 
de cultură generală

Interviu cu tovarășul GAVRIL SÂMBĂOAN, 
director genera! în Ministerul Tnvățămîntului

• ÎNCEPTND CU ACEST AN ȘCOLAR, MUNCA - OBIECT DE 
STUDIU ÎN TOATE ȘCOLILE.

• LARGI POSIBILITĂȚI PENTRU AUTODOTAREA ȘCOLILOR.
• CÎMP DE AFIRMARE A INIȚIATIVELOR PEDAGOGICE.
• UN OBIECT CU INFINITE CONSECINȚE FORMATIVE.

— Tovarășe director gene
ral, ce ne puteți spune des
pre caracteristicile acestui nou 
obiect înscris în orarul unită
ților școlare din învățămintul 
de cultură generală ?

G. S. — Această nouă disci
plină obligatorie, recent in
clusă printr-o hotărîre a mi
nisterului. în planurile de în- 
vățămînt ale școlii generale 
de 10 ani și ale liceului de 
cultură generală, are urmă
toarea repartizare de ore pe 
săptăihînă : la clasele V—VI, 
2 ore; la clasele VII—VIII, 
4 ore ; la clasele IX—X, 6
ore, iar la clasele liceale, 2 
ore. Orele destinate activită
ții tehnico-productive vor fi 
grupate astfel îneît să se 
obțină o zi de lucru de 4—6 
ore o dată pe săptămînă sau 
o dată la trei săptămîni. Frec
vența elevilor la această dis
ciplină este obligatorie și acti
vitatea lor va fi analizată și 
notată Ia sfîrșitul anului cu 
calificative. Elevii vor fi în
drumați la „Pregătirea tehnică 
productivă" de către maiștri 
instructori, ingineri, profesori 
de fizică, chimie.

— Cine va organiza începu
turile acestei noi discipline și 
cum se va desfășura ea ?

G. S. — Atît în mediul ur
ban cît și în cel rural vor fi 
constituite colective pe școli 
care vor stabili locurile și for
mele de muncă pentru elevi

Prin telegrame adresa
te Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Raportează în
deplinirea sarcini
lor planului cinci
nal

I

MINISTERUL PETRO
LULUI

INDUSTRIA JUDE
ȚULUI NEAMȚ

Tn întîmpinarea 
greșului U.t.C.

Con-

Repere majore 
ale activității de zi 
cu zi

Propunerile din 
adunarea gene
rala.

în atelierele unităților de în- 
vățămînt. Acolo unde aseme
nea ateliere nu există sau nu 
pot fi încă înființate se va re
curge la secțiile de producție 
ale unor întreprinderi, stabi- 
lindu-se măsuri speciale de 
protecție și igienă, la ateliere 
amenajate sau construite pen
tru un grup de școli 'în coope-

Convorbire realizată de 
CALIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

de Stat și ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor de masă și 
instituțiilor centrale, vechi mili
tanți ai mișcării muncitorești, 
participanți la greva generală din 
1920, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, generali și 
ofițeri, cadre didactice, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din în
treprinderi bucureștene.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secreta» 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, care a arătat, între 
altele, că evocarea grevei gene
rale proiectează o puternică lu
mină asupra evenimentelor de 
mare efervescență social-politică 
și ideologică ce au precedat 
crearea partidului al cărui glo
rios semicentenar va fi în curând 
sărbătorit. Aniversarea grevei ge
nerale a muncitorilor din Româ
nia din anul 1920 — a subliniat 
vorbitorul — este totodată un 
prilej de cinstire a glorioaselor 
tradiții ale mișcării noastre mun
citorești, a drumului eroic stră
bătut în înfăptuirea intereselor 
vitale ale poporului român, a nă
zuințelor sale cele mai înalte.'

Despre cea de-a 50-a aniversara 
a grevei generale din 1920 a vor
bit tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
Tepetate rânduri cu puternice 
aplauze.
(Textul cuvîntării în pag. a 2-a)

După adunarea festivă, con
ducători ai partidului și statului 
nostru s-au întreținut cu partici
panți la greva generală a mun
citorilor din 1920.

(Agerpres)

Eveniment Ia Brașov:

Tractorul 265 000
De pe banda de montaj 

a uzinei brașovene a coborit 
tractorul cu numărul de 
fabricație 265 000. în cei 
24 de ani care au trecut de 
la fabricarea primului trac
tor românesc, uzina brașo- 
veană a cunoscut o conti
nuă dezvoltare și moderni
zare ceea ce a permis spo
rirea și diversificarea pro
ducției. Anul acesta, se a- 
flă în fabricație 6 tipuri de 
tractoare în mai multe va
riante, printre care cele 
din familia de 40 CP și cel 
mai puternic tractor fabri
cat în țara noastră S-1500 
de 150 CP.

Concomitent cu activita
tea pe care o desfășoară 
pentru realizarea sarcinilor 
curente de producție, mun
citorii, inginerii și tehni
cienii acestei mari între
prinderi se pregătesc temei
nic pentru viitorul plan cin
cinal, perioadă în care uzi
na va fabrica anual 38 500 
tractoare, în 14 tipuri și 100 
de variante.
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TELEȘCOALA
de GEORGE IVAȘCU

OMENIREA a intrat definitiv în era electronicii, revoluția 
tehnico-științificâ integrînd, unul dupâ altul, tot mai multe 
sectoare ale activității noastre. Mijloacele audio-vizuale de 
răspîndire a cunoștințelor în instituții adecvate dar și la do
miciliu au creat o masă tot mai largă de „beneficiari". 
Simbioza sunet-imagine (de unde „sunet și lumină") ne in
tră pe fiece zi tot mai mult în obișnuință, noțiunea de „mass 
media" concretizîndu-se asupră-ne ca o a doua natură. Ast 
fel condiționată, receptivitatea noastră se modifică pe ne 
simțite, dar tot mai intens, sub fascinația directă a difuzo
rului de radio, a magnetofonului și, cu atît mai activ, a mi
cului ecran, a televiziunii.

Conștient de acest proces, Ministerul Tnvățămîntului, îr 
actuala lui conducere, pare a voi să reconsidere întregul sis
tem pe care ni-l oferă — nu de azi — mijloacele audio
vizuale, care, prin radio și televiziune, să vină în întîmpino- 
rea necesității de lărgire substanțială a ariei de informare, 
de cultură, a omului contemporan. Evident, această pers
pectivă se răsfrînge în primul rînd asupra școlii : a celei 
medii, liceale, în mai mare măsură, a celei superioare, uni
versitare, mai aooi.

Termenii problemei — simplificînd — or fi următorii : pe 
de o parte, universul cunoștințelor despre lume și societate 
despre om și destinul său, s-a lărgit necontenit, enorm. 
A-1 putea cuprinde devine pentru epoca noastră aproape 
o imposibilitate. Cu mijloacele clasice. Cu cele moderne, 
contemporane, un asemenea diagnostic poate evada din 
limitele pesimiste, pentru a ne transfera setea de cunoaș
tere pe meridianele speranței. Desigur, omul epocii noastre 
își poate învinge ignoranța. Noțiunea, în raport cu cea 
„clasică", devine și ea tot mai relativă : dacă i se oferă 
miiloace de cunoaștere adecvate.

Aceste mijloace există. Revoluția tehnico-științificâ ni_ le 
pune la dispoziție, și primele dintre ele sînt presa scrisă, 
cea vorbită, cea televizată. Aceasta din urmă cu cea mai 
întinsă arie de „beneficiari", micul ecran concurînd ca po
tential de interes și de atracție cu marele ecran, care e ci
nematograful. De altfel, unul pe altul se completează re
ciproc funcțional.

Cu o singură condiție, majoră : să existe o politică de
plin lucidă, realistă, larg cuprinzătoare și exigentă, totoda
tă, a ceea ce mijloacele, tot mai perfecționate, de civiliza
ție oferă omului contemporan drept dimensiuni ale culturii, 
ale cultivării sale. Proliferarea de idei, de noțiuni, de cunoș
tințe, fără a neglija sectorul emoțional, infuzînd sentimen
te si efecte, — iată ceea ce stă, ceea ce trebuie să stea, 
în fața factorilor răspunzători. Ai celor de „învățământ", în 
primul rînd. De aici și voința de organizare a unui sistem 
plauzibil de mijloace audio-vizuale pentru a constitui un 
complement activ al școlii propriu-zise.

(Continuare în pag. a TV-a)
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50 de ani de la greva generală a muncitorilor din România

ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ
Aniversăm 50 de ani de la 

greva generală din octombrie 
1920 — a spus vorbito
rul — una din cele mai glo
rioase pagini din istoria lupte
lor revoluționare ale proleta
riatului din România împo
triva regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru o viață mai 
bună, pentru libertăți demo
cratice și progres social. Greva 
generală, de acum cinci dece
nii, reprezintă punctul culmi
nant al luptelor sociale care au 
cuprins țara noastră în peri
oada următoare primului răz
boi mondial, cea dinții acțiune 
de mare amploare a clasei 
muncitoare desfășurată pe cu
prinsul întregii țări. Clasa 
muncitoare s-a afirmat și cu 
acest prilej drept forța socială 
cea mai înaintată a societății, 
a demonstrat hotărirea ei de 
a impune rezolvarea, în inte
resul tuturor celor ce muncesc, 
a problemelor fundamentale 
ale societății românești, capa
citatea sa de a conduce desti
nele poporului, afirmîndu-se 
ca o prezență activă în marele 
front al forțelor revoluționare 
anti-capitaiiste pe plan inter
național.

Această mare bătălie de cla
să, care a zguduit puternic orîn- 
duirea burghezo-moșierească, 
a fost expresia maturizării po
litice a clasei noastre munci
toare, contribuind totodată la 
îmbogățirea considerabilă a 
experienței sale de luptă. Prin 
învățămintele pe care le-a pri
lejuit, greva generală a accele
rat procesul de clarificare 
ideologică și politică din miș
carea muncitorească, proces a 
cărui încununare a constituit-o 
crearea Partidului Comunist 
Român.

Evocarea grevei generale din 
1920 se înscrie în largile acți
uni cu caracter politic și ideo
logic care au loc în întîmpina- 
rea gloriosului jubileu al semi
centenarului Partidului Comu
nist Român. Aniversînd acest 
moment important din istoria 
mișcării noastre muncitorești, 
ca și alte evenimente din hro
nicul luptelor de eliberare so
cială și națională purtate de 
oamenii muncii, partidul nos
tru comunist cinstește marile 
tradiții revoluționare ale po
porului, minunatele fapte isto
rice ale forțelor sociale înain
tate care au luptat, fără pre
get. pentru propășirea patriei, 
pentru cauza socialismului și 
comunismului.

Afirmîndu-se în arena isto
riei încă la mijlocul veacului 
trecut, într-o perioadă de pro
funde frămîntări sociale, clasa 
noastră muncitoare este conti
nuatoarea luptelor duse de po
porul român, de-a lungul mi
lenarei sale existențe, împo
triva împilării și a dominației 
ștrăine, pentru libertate și 
dreptate socială, pentru unitate 
de stat și cucerirea neatîrnării 
patriei, pentru asigurarea dez
voltării neîntrerupte a socie
tății pe aceste meleaguri. Bo
gată în acțiuni mărețe și eve
nimente politice de largă rezo
nanță internă și internațio
nală, istoria mișcării muncito
rești evidențiază rolul clasei 
muncitoare de viguroasă forță 
motrice a progresului Româ
niei, atașamentul său nemărgi
nit față de ideile socialismului, 
față de cauza independenței și 
suveranității patriei. Proleta
riatul român s-a ridicat cu ne
înfricare împotriva exploatării 
și asupririi burghezo-moșie- 
rești, pentru obținerea unor 
condiții mai bune de viață, a 
unor drepturi și libertăți pe 
măsura locului pe care îl o- 
cupă în producția materială, 
fiind exponentul fidel al inte
reselor vitctle ale celor mai 
largi pături sociale. Impună
toarea grevă generală a mun
citorilor tipografi și ceferiști 
bucureșteni din anul 1888. ma
rile greve ale muncitorilor din 
industria minieră de la sfîr- 
șitul secolului al XIX-lea, gre
va generală pe întreaga Tran
silvanie a feroviarilor din 
1904, grevele generale ale 
muncitorilor din București, 
Brăila, Ploiești din anii 
1907—1912, luptele eroice ale 
maselor exploatate din Ga
lați din iunie 1916 — ca să 
amintim doar pe cele mai 
semnificative — sînt tot atîtea 
mărturii ale capacității de 
luptă, ale patriotismului și in
ternaționalismului clasei mun
citoare din România. In aceste 
aspre încleștări de clasă cu 
forțele capitalului s-a călit 
proletariatul român, au cres
cut potențialul și experiența 
sa revoluționară, gradul de 
organizare a rîndurilor sale, 
conștiința sa politică și matu
ritatea sa ideologică.

Avîntul revoluționar care a 
cuprins tara în perioada 1918— 
1920. treaptă mai înaltă a lup
tei de clasă, a fost generat de 
situația social-economică și po
litică creată în România la 
sfîrșitul primului război mon
dial.

Manifestare puternică a con
tradicțiilor interimperialiste, 
războiul provocase în țara noa
stră uriașe distrugeri materia
le și enorme pierderi de vieți 
omenești. Grelele consecințe 
ale războiului erau agravate de 
represiunile și abuzurile săvîr- 
șite de autoritățile și trupele 
Puterilor Centrale, care ocu
paseră timp de doi ani o mare 
parte a teritoriului românesc ; 
jafurile cotropitorilor, siste

matic organizate, au secătuit 
literalmente țara. Toate acestea 
au avut ca urmare dezorgani
zarea activității economice, 
fapt care s-a răsfrînt dureros 
asupra condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Șomajul și specula, fe
luritele amenzi au înrăutățit 
mult situația materială a cla
sei muncitoare, au redus nive
lul ei de trai. în același timp, 
lipsa de pămînt și inventar a- 
gricol, ca și nivelul ridicat al 
prețurilor produselor indus
triale apăsau din greu asupra 
țărănimii muncitoare. Conse
cințele acestor stări de lucru, 
în necontenită agravare, se re
percutau și asupra altor cate
gorii ale populației — micii 
meseriași, cea mai mare parte 
a intelectualității.

în aceste condiții se dezvoltă 
impetuos lupta revoluționară, 
o dată cu intensificarea proce
sului de reorganizare politică 
și sindicală, a muncitorimii; se 
întărește continuu aripa de 
stînga din Partidul Socialist, 
determinînd o linie tot mai 
pronunțat antireformistă. re
voluționară. Erau continuate, 
astfel, vechile tradiții ale par
tidului care. încă înainte de 
război se situase în rîndul 
partidelor și grupărilor de 
stînga din Internaționala a 
Il-a, apoi al curentului Zim- 
merwaldian, îndreptat împo
triva războiului imperialist.

O puternică influență asupra 
desfășurării luptelor sociale 
din România au avut victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, crearea primului 
stat socialist din lume. Idei
le marelui Octombrie au 
răscolit profund conștiința cla
sei muncitoare, a maselor 
populare, însufiețindu-le în 
lupta pentru realizarea năzuin
țelor de veacuri ale poporului 
român de eliberare națională 
și socială, de libertate și pro
gres. După cum este știut, oa
menii muncii din România au 
salutat, din primul moment, 
victoria epocală a proletariatu
lui rus, s-au solidarizat activ 
cu Revoluția din Octombrie, au 
participat la apărarea cu arma 
în mînă a tinerei puteri sovie
tice, făcînd dovada unui înalt 
și consecvent spirit internațio
nalist.

în împrejurările internațio
nale determinate de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, de prăbușirea im
periului habsburgic și crește
rea frămîntărilor sociale în în
treaga lume, s-a*  putut înfăp
tui prin lupta maselor popu
lare din România, idealul care 
a însuflețit de veacuri poporul 
nostru — realizarea statu
lui național unitar. Unirea 
din 1918 a deschis noi căi dez
voltării unitare a națiunii ro
mâne, a creat condiții prielnice 
propășirii social-economice a 
țării, în folosul maselor largi 
ale populației. Dar burghezia 
și moșierimea au folosit acest 
act pentru întărirea dominației 
lor de clasă, intensificînd ex
ploatarea, măsurile represive 
împotriva mișcării revoluțio
nare a maselor muncitoare — 
forța hotărîtoare a realizării 
unității de stat și a progresu
lui României.

în perioada puternicelor 
mișcări sociale care au cuprins 
România, Bucureștii, avînd o 
mare concentrare proletară, 
au devenit centrul de unde a 
pornit semnalul marilor acți
uni muncitorești. în ziua de 
14 noiembrie 1918, apăruse pe 
străzile Capitalei ziarul intitu
lat „Trăiască Socialismul !“. 
Era un strigăt de bucurie, țîș- 
nit din mijlocul poporului ro
mân, era un steag de luptă. 
A urmat apoi puternica de
monstrație a muncitorimii din 
Capitală din ziua de 13 decem
brie 1918, reprimată sălbatic 
de guvernul liberal, demon
strație care s-a înscris în isto
ria patriei ca o eroică ridicare 
împotriva opresiunii capita
liste.

în pofida represiunii de Ia 
13 decembrie 1918, muncito
rimea participa activ la lupte
le revendicative, îngroșa baza 
de masă a partidului socialist 
și a sindicatelor, da forță și 
avînt acțiunii lor revoluțio
nare. Un moment de o semni
ficație deosebită l-a constituit 
greva muncitorilor petroliști 
din Valea Prahovei din vara 
anului 1919, care a generat o 
vastă solidaritate de clasă. In 
același timp, credincios vechi
lor sale tradiții internaționa
liste, proletariatul din Româ
nia a organizat puternica grevă 
din 21 iulie 1919 în semn de 
solidaritate cu Rusia Sovietică 
și cu Republica Ungară a Sfa
turilor.

Prin grevele și demonstra
țiile de masă, prin alte forme 
de luptă, clasa muncitoare a 
reușit să impună satisfacerea 
unor însemnate revendicări 
social-politice. Toate acestea 
au întărit încrederea sa în 
propriile forțe, au exercitat o 
influență mobilizatoare asupra 
maselor neproletare care des
fășurau, de asemenea, acțiuni 
revoluționare împotriva ex
ploatării și a regimului reac
ționar burghezo-moșieresc. Pu
ternice frămîntări au cuprins 
țărănimea hotărîtă să impună 
înfăptuirea reformei agrare. 
S-au extins mișcările cu ca
racter revoluționar în armată. 
Succesele ' de răsunet înregi
strate de mișcarea socialistă în 
campaniile electorale din a- 
cești ani, cînd au fost aleși un 

număr însemnat de reprezen
tanți socialiști în parlamentul 
țării erau o expresie profund 
grăitoare a stării de spirit clo
cotitoare de care erau animate 
muncitorimea, toate păturile 
sociale oropsite.

Clasele conducătoare, care-și 
vedeau amenințate privilegiile, 
au hotărît să treacă la contra
ofensivă împotriva mișcării 
muncitorești. Adus la cîrma 
țării, la 13 martie 1920, guver
nul de mînă forte, prezidat de 
generalul Averescu a trecut Ia 
măsuri de stăvilire a mișcării 
muncitorești, de interzicere a 
grevelor. întrunirilor, desfiin
țarea consiliilor muncitorești, 
reintroducerea gărzilor mili
tare în fabrici, reinstaurarea 
cenzurii și înăsprirea stării de 
asediu.

Clasa muncitoare a răspuns 
măsurilor reacționare ale gu
vernului printr-o nouă și vi-7 
guroasă intensificare a lupte
lor. Mișcările greviste se des
fășurau val după val, cuprin- 
zînd toate regiunile țării și 
toate detașamentele importan
te ale clasei muncitoare. în- 
cepînd din august 1920, în toa
te centrele muncitorești din 
țară au loc greve generale lo
cale împotriva legii pentru re
glementarea conflictelor de 
muncă, măsură draconică lua
tă de clasele stăpînitoare pen
tru a stăvili mișcarea grevistă. 
Ideea organizării unei greve 
generale pe țară, ca o formă 
mai înaltă și mai eficientă de 
luptă, era tot mai mult îmbră
țișată de întreaga muncitori
me.

în fruntea celor care se pro
nunțau pentru greva generală 
și activau efectiv pentru pre
gătirea ei s-au aflat militanți 
și activiști ai organizațiilor so
cialiste și sindicale, între care 
Gheorghe Cristescu, Constan
tin Ivănuș, Alexandru Con- 
stantlnescu. Mihail Gheorghiu- 
Bujor. Constantin Mănescu, 
Gheorghe Niculescu-Mizil, Al. 
Dobrogeami-Gherea. Iancu Ol- 
teanu. Constantin Popov ici, 
Ilie Moscovici, Pândele Be- 
cheanu. Elena Filipovici, 
Gheorghe M. Vasilescu-t asia, 
David Fabian, Alexandra»Pă- 
truțescu, Gheorghe Teodores- 
cu, Theodor Iordăchescu. Du
mitru Grofu. Leonte Filipescu, 
Gheorghe Stoica, Ion Cloțan, 
Lazăr Măglașu, Eugen Roz- 
vani, Koloman Muller, Carol 
Bartha, Petre Constantinescu- 
Iași. Zaharia Tănase, Ion Ele
na, Mihail Cruceanu, Iosif Ci- 
ser, dr. H. Aroneanu. Iancu 
Iliescu, Tiron Albani, Victor 
Brătfăleanu și mulți, mulți al
ții.

Programul de revendicări al 
grevei generale, adoptat la în
trunirea din 10—11 octombrie 
1920 a Consiliului General al 
Partidului Socialist și a Comi
siei generale a sindicatelor, cu
prindea : respectarea dreptului 
muncitorilor ia asociere ; recu
noașterea delegaților și consi
liilor muncitorești din toate 
întreprinderile ; retragerea 
armatei din fabrici și 
suspendarea legii pentru re
glementarea conflictelor co
lective de muncă, desființarea 
stării de asediu și a' cenzurii 
— cerințe de interes major 
pentru clasa muncitoare și 
masele largi ale poporului. 
Conducerea mișcării socialis
te și sindicale avertiza guver
nul că dacă nu vor fi satisfă
cute revendicările cerute, 
„muncitorimea din întreaga 
țară va fi chemată ca printr-o 
grevă generală să obțină toate 
aceste drepturi și libertăți de 
care sînt legate interesele ei 
cele mai vitale".

Frogramul de revendicări 
înaintat guvernului, hotărîrea 
de a declara greva generală 
au avut un puternic ecou în 
toate straturile sociale. Perso
nalități de seamă ale vieții 
publice românești, printre care 
Nieolae Iorga, dij. N. Lupu, 
Gala Galaction, pri>f. dr. C. I. 
Parhon, N. D. Cocea. Octav 
Băncilă și alții, au luat pozi
ție față de atitudinea rigidă și 
vexatorie a guvernului Ave
rescu. exprimîndu-și simpatia 
și aprobarea față de dreptele 
cerințe ale muncitorimii. în- 
tr-un articol intitulat semnifi
cativ ..Cereri socialiste", Nico- 
lae Iorga. la 19 octombrie 1920, 1 
scria : „Cererile înseși necesi
tă a fi cercetate. Și, cercetîn- 
du-le, ajungi la o încheiere 
care, fără a legaliza procedura 
sindicatelor, îi dă acea sancțiu
ne morală care nu depinde de 
consecințele unui act, ci de 
principiile lui. Intr-un cuvînt, 
se cere d-lor Trancu, Averes
cu, Argetoianu și celorlalți să 
revină asupra unei politici de 
abuzuri, să intre ei în lege și 
Pe lingă aceasta să realizeze 
măcar o narte din făgăduielile 
pe care de atîtea ori înșiși 
domniile lor le-au făcut, știin- 
du-Ie firești".

La 20 octombrie 1920, în 
urma refuzului brutal, provo
cator. al guvernului de a-i sa
tisface revendicările, muncito
rimea din întreaga țară decla
ră greva generală. Ca o înflă
cărată ohemare la luptă au ră
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sunat cuvintele manifestului 
Comitetului Executiv al Parti
dului Socialist și al Comisiei 
generale a sindicatelor : „De 
azi, toată muncitorimea, de la 
un capăt la altul al țării, a in
trat în grevă... Muncitorimea 
din România, a intrat azi în 
lupta cea mai mare pe care a 
dus-o vreodată. Din această 
luptă ea va ieși — ea va tre
bui să iasă victorioasă, pentru 
că dreptatea este de partea ei. 
Greva generală de azi este 
greva muncii împotriva para
zitismului, este greva flămîn- 
zilor împotriva îmbuibaților, 
este greva cinstei împotriva 
necinstei și a jafului... Trăias
că greva generală! Trăiască 
socialismul

Ca un fluviu care-și adună 
apele din numeroasele pîraie 
ce țîșnesc din adîncuri. greva 
generală stringea la un loc 
acțiunile greviste din toată 
țara, constituind valul revolu
ționar de cea maj mare am
plitudine. Peste 400 000 de 
muncitori și alți salariați au 
lăsat lucrul. înrolindu-se în 
lupta grevistă. Nu a existat 
oraș, centru industrial, în care 
oamenii muncii să nu se fi în
cadrat în această mare încleș
tare de clasă. Oprirea lucrului 
în toate ramurile principale 
ale industriei și transporturi
lor. în industria metalurgică, 
minieră, petroliferă, textilă, a- 
limentară. în transporturile fe
roviare, navigația maritimă și 
fluvială, a paralizat întreaga 
activitate economică. Parcă 
viața încremenise. Se adeve
reau cele scrise atît de su
gestiv în ajunul grevei gene
rale de ziarul democrat „Che
marea": „Pentru întîia oară în 
vremurile acestea mari, revo
luționare. țara va domn:, sub 
domnia gravă și mută a grevei 
generale".

în fața întregii țări, forța 
proletariatului român a apă
rut în acele zile în toată masi
vitatea și măreția ei. în mod 
impresionant s-a manifestat, 
în timpul grevei, unitatea oa
menilor muncit indiferent de 
naționalitate. în teritoriile ro
mânești recent unite cu țara 
au făcut parte din comitetele 
de grevă, alături de români, și 
maghiari, germani, 'sirbi. re
vendicările vizînd. o dată cu 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai, asigurarea în 
fapt a deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de națio
nalitate.

încercind să oprească, prin 
forță, mișcarea revendicativă 
a muncitorimii, guvernul reac
ționar al generalului Averescu 
a dezlănțuit cea mai cumpli
tă teroare. Omul care a accep
tat să săvîrșească masacrarea 
a 11 000 de țărani in primăva
ra anului 1907. instaura acum 
același regim de odioasă re
presiune împotriva clasei mun
citoare, a purtătorilor săi de 
cuvînt. Este introdusă starea 
excepțională pe tot cuprinsul 
țării. Comandamentele iau mă
suri samavolnice pentru mobi
lizarea salariaților din între
prinderile statului și din une
le întreprinderi particulare. 
Sediile organizațiilor muncito
rești sînt închise și devastate, 
presa socialistă este suspen
dată ; întrunirile njuncitorești 
sînt interzise. Militanți din 
conducerea partidului socialist, 
mii și mii de muncitor: sînt 
arestați și schingiuiți. în pri
mele zile ale grevei a fost a- 
sasinat. în închisoarea din Ba
cău. doctorul H. Aroneanu, 
vechi și hotărît militant al miș
cării socialiste.

Timp de 8 zile, muncitori
mea a opus o rezistență dîrză, 
sălbaticii represiuni dezlăn
țuite împotriva ei. Sub presiu
nea maselor, guvernul a pro
mis eliberarea greviștilor a- 
restați, autorizarea reapariției 
ziarulu; oficial al partidului — 
„Socialismul", redeschiderea 
sediilor organizațiilor munci
torești. constituirea unei comi
sii superioare de arbitraj care 
să soluționeze revendicările 
muncitorești.

Trebuie, desigur, remarcat 
că în organizarea și conduce
rea grevei s-au manifestat u- 
nele slăbiciuni, ca rezultat al 
lipsei de omogenitate din con
ducerea partidului socialist, al 
existenței unor concepții și 
practici reformiste. Lozinca 
„în timpul grevei toată lumea 
stă acasă, *nu  ’ se face nici o 
demonstrație", a dus, după 
cum se știe, la slăbirea rezis
tenței muncitorimii, a înlesnit 
pulverizarea forței acțiunii 
greviste. Conducerea partidu
lui socialist și a sindicatelor, 
reflectind orientarea elemen
telor oportuniste, a chemat 
muncitorimea să înceteze gre
va. Dar în multe localități, a- > 
colo unde în fruntea comite
telor de grevă se aflau ele
mente revoluționare, muncito
rii au continuat lupta pină 
spre mijlocul lunii noiembrie, 
hotărîți să impună satisfacerea 
deplină a revendicărilor lor 
vitale

Lupta justă a oamenilor 
muncii s-a bucurat de larga 
simpatie a opiniei publice. O 

puternică mișcare-de solidari
tate cu cel arestați și întemni
țați. de protest împotrivă sa
mavolniciilor guvernului s-a 
afirmat în întreaga țară, cu- 
prinzînd alături de muncitori, 
păturile neproletare — intelec
tuali, meseriași, funcționari. în 
apărarea greviștilor, la- nenu
mărate procese care TF s-au 
intentat, au acționat juriști de 
vază ca Radu Rosetti, Dem. 
Dobrescu, Gr. Iunian, C_G. 
Costaforu. N D. Cocea, Vasi- 
lescu-Nottara, C. Paraschi- 
vescu-Bălăoeanu, Laurențiu 
Oanea și alții. Ecoul solidari
tății cu greyiștii a răzbătut și 
în Parlament, unde, pe lingă 
deputății socialiști, au expri
mat proteste o serie de perso
nalități politice burgheze, cu 
vederi democratice. Ca una 
dintre cele mai de seamă ac
țiuni din acea, vreme a! pro
letariatului internațional, gre
va generală a determinat ma
nifestări de solidaritate în nu
meroase țâr aie-kimii.
- Deși n.u a dus la satisfacerea 
tuturor revendicărilor munci
torimii, greva generală din oc
tombrie'1920 a reprezentat un 
moment hotăritor spre o, nouă 
ascensiune a mișcări; muncito
rești avînd profunde urmări 
în viața politică și socială a 
țării. Ea a constituit o viguroa
să și eroică bătălie de clasă a 
tuturor muncitorilor din Ro
mânia. din toate centrele ți lo
calitățile ei industriale. Una 
dintre caracteristicile cele mai 
importante ale greve: generale 
a fost împletirea organică a 
revendicărilor economice cu 
cele politice. Clasa muncitoare, 
conștientă de rolul ei istoric, 
s-a ridicat nu numai pentru 
cucerirea unor condiții mai 
bune de muncă și de viață, ci 
și pentru dobindirea unor largi 
libertăți poktîoe. acționisd în 
numele ui p^por. pen-
tru infringerea politici: cercu
rilor reacționare dominante și 
imprimarea unui curs demo
crat ic în dezvoltarea României.

Bjrghezia și moșierimea 
și-au dat seama că oprirea 
greve: generale au însemna
infrir-gerea clasei muncitoare 
și, cu atît mai puțin, lichi
darea mișcării revoluționare 
din România. Semnificative în 
acest sens sint aprecierile în- 
veteratuluî reacționar Arge
toianu. pe atunci ministru de 
interne: „Lupta începuse, ea 
nu se sfirșise prin infringerea 
grevei ; acesta era adevărul și 
zile din ce in ce mai grele ne 
așteptau. O știam cu toții la 
Interne. Conducătorii comu
niști explicau insuccesul lor 
prin experiența începuturilor 
și nu se gindeau o clipă să se 
dea bătuți".

însemnătatea luptelor gre-- 
vîste din octombrie 1920 a de
pășit cu mult cadrul momen
tului respectiv, urmărilelor 
răsfringlndu-se pozitiv: Stlp®:. 
-întregi: dezvoltări a mișcării 
muncitorești din România.

Pe baza experienței grevei 
generale, procesul de clarifica
re politico-ideoîogîcă din rin- 
durile mișcării muncitorești 
s-a intensificat. Clasa munci
toare a înțeles că vechiul 
partid socialist, tactica preco
nizată de el ți modul sâu de 
organizare nu mai corespun
deau cerințelor noii etape, că 
pentru a putea acționa cu 
•succes împoțriva claselor ex
ploatatoare. se impunea ca a- 
cest partid să fie profund în
noit. transformat în partid co
munist. Preluînd și dezvoltind 
tot ce era pozitiv în experiența 
și tradițiile de luptă ale parti
dului socialist, noul partid tre
buia să-și așeze întreaga acti
vitate pe temelia de granit a 
învățăturii marxist-leniniste, 
să adopte o politică consecvent 
revoluționară, să se organizeze 
în așa fel incit să poată acțio
na ca detașament de avangar
dă al clasei muncitoare, capa
bil să o conducă in lupta pen- 
emanciparea ei și a întregului 
popor. Exprimind frămintările 
din acel timp, din rîndurile 
clasei muncitoare, ziarul .„So
cialismul", în articolul „Strin- 
geți rîndurile". scria : „Teoria 
marxistă care ne călăuzeș
te, ne impune să cunoaș
tem, în rîndul dinții. îm
prejurările în care trăim, 
mediul țării noastre, solul 
in care trebuie să săpăm și 
fiecare să așezăm temelia or
ganizațiilor noastre. Să reclă
dim casa noastră pe o temelie 
de piatră masivă, ca niei furtu
nile să nu o clatine, nici șu
voaiele să nu o miște, nici cu
tremurele să nu o zdruncine".

Cristalizarea acestor conclu
zii în conștiința militanților 
socialiști, a muncitorilor înain
tați. a constituit rezultatul cel 
mai prețios al grevei generale 
și tocmai prin aceasta marea 
bătălie proletară din octom
brie 1920 s-a înscris la loc de 
cinste în istoria clasei noastre 
muncitoare, a întregului po
por român. învățămintele gre
vei aveau să se materializeze 
în hotărîrile istoricului Con
gres din mai 1921, care a decis 
transformarea partidului so
cialist în partid comunist, pe 
temeliile ideologice ale mar- 
xișm-leninismului.

După cum a subliniat tova
rășul Nieolae Ceaușescu, 
„crearea partidului comunist, 
detașamentul de avangardă 
al clasei muncitoare, pe baza 
ideologiei marxist-leniniste a 
constituit un moment de cea 
mai mare importanță in istoria 
proletariatului din România. 
Prin aceasta lupta revoluțio
nară se ridică pe o treaptă su
perioară, se dă un puternic 
avînt procesului de clarificare 
ideologică, politică a mișcării 
muncitorești, dezvoltării con
științei de clasă a proletariatu
lui și celorlalte mase munci
toare ale poporului. Conti- 
nuind lupta de veacuri pentru 
eliberarea socială și națională, 
cele mai bune tradiții ale miș
cării muncitorești și socialiste 
din România, partidul comu
nist este in noile condiții isto
rice exponentul fidel al intere
selor clasei muncitoare, ale 
întregului popor. începind 
din acest moment, cla
sa muncitoare, sub condu
cerea partidului comunist, a 
fost prezentă și și-a spus cu- 
vintul în toate evenimentele 
mai importante ale țării, s-a 
situat in fruntea luptei pentru 
progres social".

Vorbitorul a arătat în con
tinuare că cele cinci decenii 
care au trecut de la crearea 
Partidului Comunist Român 
confirmă că partidul a răs
puns întrutotul nădejdilor pe 
care și le-au pus în el mili- 
tanțîi revoluționari, oamenii 
muncii din patria noastră. Or- 
ganiâr.d lupta împotriva cla
selor exploatatoare, pentru 
deplina eliberare națională 
și socială, partidul comu
nist a înscris in istoria pa
triei nenumărate pagini de 
eroism și abnegație revolu
ționară. Sub conducerea sa, 
poporul muncitor a străbătut 
un drum lung de lupte și vic
torii;; a înlăturat dominația 
claselor exploatatoare și a im
perialismului străin, devenind 
pentru prima oară deplin stă- 
ptn pe procria-i soartă. Sub 
aceeași concjcere încercată, 
poporul român ■ pășit în 
cea mai luminoasă epocă din 
istoria sa — epoca socialismu
lui — în care au devenit rea
litate idealurile a nenumă
rate generații de militanți 
revoluționari. Imensă este bu
curia celor care au trăit, cu 
cinci decenii in urmă zi
lele marii încleștări de cla
să din octombrie 1920, și 
cărora le-a fost dat să tră
iască zilele de azi ale defini
tivei biruințe a noii orînduiri.

Un factor hotăritor al vic
toriei revoluției și construcției 
Socialiste în România l-a con
stituit realizarea unității po- 

■'Iiâce'și organizatorice a cla
sei muncitoare, prin unifica
rea în anul 1948 a celor două 

..paftîde muncitorești — parti- 
~tiul -comunist și partidul so

cial-democrat — într-un sin
gur partid marxist-leninist, 

■România fiind printre primele 
.Țâri Ih'care s-a realizat aceas

tă unitate. După cum este cu- 
roscut, unificarea a fost re
zultatul unui Îndelungat și la
borios proces, început încă 
înainte de eliberarea țării și 
continuat în focul revoluției 
populare — de adîncire a co
laborării între partidele co
munist și social-democrat, de 
apropiere tovărășească între 
militanții și membrii lor, de 
clarificare politico-ideologică, 
de însușire a ideologiei revo
luționare, marxist-leniniste. 
Crearea partidului unic al cla
sei muncitoare, punînd capăt 
sciziunii de peste 20 de ani 
din mișcarea muncitorească, a 
sporit considerabil capacitatea 
de luptă a acesteia, a asigurat 
clasei muncitoare. întregului 
popor, forța politică sub a că
rei conducere s-a înfăptuit 
măreața operă de edificare a 
orînduirii noi, socialiste, pe 
pămintul României.

într-un răstimp istoric scurt, 
țara noastră a cunoscut pro
funde prefaceri înnoitoare. In
dustrializarea socialistă, înfăp
tuită cu perseverență în acești 
ani, a determinat schimbarea 
structurii economiei naționale. 
Industria a devenit ramura 
dominantă a producției mate
riale, principala sursă a veni
tului național, temelia trainică 
a independenței și suverani
tății de stat.

Un proces de continuă mo
dernizare și intensificare cu
noaște agrioultura socialistă, 
sector important al economiei 
noastre. Ca rezultat al dez
voltării generale a forțelor de 
producție a crescut an de an 
venitul național, iar pe aceas
tă bază s-au înfăptuit siste
matic măsuri pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
— obiectiv suprem al politicii 
partidului și statului. Viața 
spirituală a națiunii noastre 
socialiste devine tot mai bo
gată, ca urmare a progresului 
învățămîntului. științei, artei 
și culturii.

Mersul înainte al societății 
este puternic stimulat de an
samblul de măsuri inițiate de 

partid pentru perfecționarea 
conducerii și organizării eco
nomiei, întregii activități so
ciale și de stat. Este o con
stantă a politicii partidului 
nostru, adîncirea neîntreruptă 
a, democrației socialiste, crea
rea celor mai favorabile con
diții pentru participarea ma
selor la conducerea țării, pen
tru reafirmarea plenară a per
sonalității umane, activitatea 
neabătută pentru înfăptuirea 
principiilor de dreptate și e- 
chitate socială.

Dacă în urmă cu 50 de ani, 
clasa muncitoare din Româ
nia desfășura dîrze bătălii so
ciale pentru o viață mai bună 
și libertăți democratice, astăzi 
ea se afirmă ca forță socială 
conducătoare în stat, ca prin
cipal factor al construcției so
cialiste, al înfloririi multila
terale a patriei. Țărănimea, 
care cu decenii în urmă se 
zbatea în nevoi și sărăcie, este 
astăzi stăpînă pe pămintul pe 
care-1 muncește cu hărnicie, 
participă activ, alături de cla
sa muncitoare, la conducerea 
statului. Făurită in focul lup
tei pentru instaurarea puterii 
populare, alianța muncitoreas- 
că-țărănească s-a ridicat pe 
trepte superioare, ca urmare a 
victoriei noii orînduiri, a 
transformărilor intervenite în 
structura economică și socială. 
O contribuție de preț la dez
voltarea țării este adusă de 
intelectualitatea noastră, pro
fund devotată cauzei socialis
mului.

Rezolvarea în spirit marxist- 
leninist a problemei naționale, 
asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționa
litate, au pus baze solide prie
teniei frățești dintre poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare. S-a cimentat trainic 
unitatea social-politică a între
gului popor în jurul partidu
lui comunist, unitate care con
stituie o puternică forță mo
trice a societății noastre.

Profundele prefaceri petre
cute în țara noastră pun în 
evidență forța constructivă a 
poporului român, constituie 
încununarea îndelungatelor 
sale lupte, a muncii sale pline 
de dăruire pentru asigurarea 
progresului multilateral al pa
triei. Ele sint rezultatul infăp.- 
tuiriî politicii partidului, o 
confirmare strălucită a juste
ței acestei politici, întemeiată 
pe aplicarea creatoare a prin
cipiilor fundamentale ale mar- 
xism-leninismului la condiții
le concrete ale României, a 
hotărîrii cu care partidul slu
jește interesele vitale și nă
zuințele poporului român.

Aniversarea a 50 de ani de 
la greva generală din octom
brie 1920 are loc în condițiile 
în care întregul nostru popor 
își concentrează energiile cre
atoare pentru îndeplinirea 
prevederilor de plan pe anul 
1970 și realizarea cu succes a 
întregului cincinal, pentru pre
gătirea condițiilor de trecere 
la viitorul plan de cinci ani 
de dezvoltare a economiei na
ționale. Datorită măsurilor lu
ate de conducerea de partid și 
de stat, eforturilor susținu
te ale oamenilor muncii, pro
ducția a continuat să crească 
în ritmuri înalte, în ciuda gre
utăților provocate de calami
tățile naturale. Planul produc
ției industriale pe cele trei 
trimestre din acest ân a fost 
îndeplinit și depășit, înregis- 
trîndu-se un ritm de creștere 
de 12,4 la sută, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

Cea mai înaltă cinstire pa 
care națiunea noastră socialis
tă o aduce înaintașilor, tradi
țiilor revoluționare ale po
porului român, este munca 
plină de abnegație și elan pa
triotic pentru transpunerea in 
fapt a programului de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, adop
tat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Planul cincinal 1971—1975, e- 
laborat sub îndrumarea direc
tă a conducerii partidului, 
personal a secretarului său ge
neral — tovarășul Nieolae 
Ceaușescu — stabilește sarcini, 
deașebiț de importante pentru 
continuarea în ritm susținut a 
industrializării socialiste, dez
voltarea : intensivă și multila
terală a agriculturii,' promova
rea largă a progresului tehnic,. 
sporirea eficienței întregii ac
tivități economice.

Pe această cale, România 
se va. apropia tot mai mult 
de nivelul statelor avansate 
economie, își. va spori mai 
puternic, avuția socială, va 
asigura creșterea. mai departe 
a standardului de viață al în
tregii populații.

Chezășia progresului multi
lateral al patriei socialiste 'T 
constituie întărirea rolului 
conducător al- Partidului Qo- 
munist Român.

In preajma aniversării se
micentenarului său, partidul 
nostru comunist constituie o 
invincibilă forță politică, în 
rîndurile căruia activează cu 
însuflețire și înaltă răspunde
re, cei mai înaintați fii ăi po
porului nostru : muncitori, ță
rani, intelectuali — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități. Trăsătura defi
nitorie a partidului este uni
tatea Iul indestructibilă, 
coeziunea în jurul conducerii 
sale, în frunte cu secretarul

general al partidului — tova
rășul Nieolae Ceaușescu, legă
tura organică cu -poporul. A- 
ceasta reprezintă izvorul ne
secat al tăriei partidului, îi 
dă posibilitatea să acționeze 
ca forță propulsoare a progre
sului întregii societăți, ca în
cercată călăuză pe calea fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Asigurînd edificarea socie
tății socialiste, neprecupețind 
nimic pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală a țării, 
partidul își îndeplinește o 
înaltă îndatorire atît față de 
popor, care i-a încredințat 
conducerea destinelor sale, cit 
și o îndatorire internaționa- 
listă, contribuind la întărirea 
forțelor socialismului și păcii 
în lume.

Intr-o strînsă unitate cu po
litica sa internă, partidul des
fășoară o vastă activitate pe 
plan internațional. Principiile 
și coprdonatele fundamentale 
ale politicii externe a Româ
niei, caracterizată prin realism 
și principialitate marxist-leni- 
nistă, au fost recent reafirma
te, de la tribuna sesiunii ju
biliare a Organizației Națiu
nilor Unite, de către tovară
șul Nieolae Ceaușescu, în cu
vîntarea sa de largă rezonan
ță internațională — străluci
tă expresie a aspirațiilor vi
tale de pace și progres social 
ale poporului nostru, a atașa
mentului său fierbinte la cau
za socialismului, păcii și înțe
legerii între popoare.

în spiritul acestei politici, 
partidul și statul nostru si
tuează în mod ferm, în cen
trul activității lor internațio
nale, întărirea prieteniei și 
alianței frățești cu toate ță
rile socialiste, adîncirea co
operării și colaborării cu aceste 
țări pe plan politic, diploma
tic, economic, tehnico-științi- 
fic, militar, cultural.

In același timp. România 
dezvoltă larg relațiile cu toa
te țările, fără deosebire de 
orînduire socială, militează 
pentru extinderea colaborării 
internaționale, calea cea mai 
eficientă de întărire a păcii.

Cu consecvență, partidul și 
statul nostru promovează în 
relațiile internaționale princi
piile independenței și suvera
nității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc 
— singurele in măsură să asi
gure statornicirea. între .state 
a unor raporturi bazate pe 
stimă și încredere reciprocă.

Poporul român acordă și va 
acorda și în viitor sprijinul 
său neprecupețit popoarelor 
care luptă împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, 
extinde colaborarea cu țările 
care și-au cucerit independen
ța și luptă pentru afirmarea 
lor de sine stătătoare.

Țara noastră se pronunță 
consecvent pentru soluționa
rea pe cale pașnică a conflic
telor dintre state, pentru în
cetarea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam, pentru rezolvarea 
prin mijloace politice a con
flictului din Orientul Apro
piat, pentru stingerea focare
lor de neliniște și încordare 

■existente. în lume.
O atenție deosebită acordă 

partidul și statul nostru în
făptuirii securității în Euro
pa, creării climatului de în
credere și apropiere între po
poarele acestui continent, pre
gătirii condițiilor pentru con
vocarea unei conferințe gene- 
ral-europene, cu participarea 
tuturor statelor interesate.

Detașament activ al forțelor 
socialismului și păcii, Parti
dul Comunist Român își în
tărește continuu legăturile de 
prietenie și solidaritate cu 
partidele frățești, cu organiza
țiile democratice, progresiste, 
militează ferm pentru întări
rea unității mișcării comunis
te și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste ale 
contemporaneității. Sîntem 
convinși că prin eforturile co
mune ale tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești vor 
putea fi depășite actualele 
dificultăți din mișcarea co
munistă internațională, că for
țele socialismului și păcii vor 
obține noi victorii în lup
ta împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres social.

Aniversarea a 50 de ani de 
Ia greva generală din octom
brie 1920, a arătat vorbitorul 
în încheiere, are ioc în preajma 
marii sărbători a poporului 
nostru — semicentenarul Par
tidului Comunist Român. Per
manent, partidul nostru culti
vă și acordă o înaltă cinstire 
bogatelor tradiții ale luptei 
revoluționare a poporului 
muncitor, văzînd în ele com
ponenta de cel mai mare 
preț a patrimoniului moral 
și spiritual al națiunii, un 
mijloc de mare eficiență în 
educarea revoluționară pa
triotică și internaționalistă 
a tinerelor generații,-a tutu
ror celor ce muncea£sr">Evoca- 
rea trecutului de luptă, îm
pletită cu luminoasele per
spective pe care le-a deschis 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, în
suflețește întregul nostru po
por în eforturile lui dăruite 
transpunerii în viață a pro
gramului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înflorire neîn
treruptă a patriei și asigura
re a unei vieți fericite între
gii noastre națiuni socialiste.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
IN R.S.F. IUGOSLAVIA

TOASTURILE ROSTITE
LA DINEUL OFICIAL

Prin telegrame adresate Comitetului Central

al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu

Raportează îndeplinirea
cincinal

• Ministerul
Petrolului

pe care 
face în
IOSIP 

că este

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru prilejul de a saluta pe 
înaltul oaspete din România 
prietenă, pentru vizita 
șeful statului român o 
Iugoslavia, tovarășul 
BROZ TITO a spus
foarte mulțumit de convorbi
rile cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, convorbiri care vor 
continua în cursul zilei de 
miercuri, într-un cadru lărgit.

Președintele Tito a subliniat 
că România și Iugoslavia luptă 
pentru pace, independență și 
suveranitate. Cele două țări 
au puncte de vedere identice 
în legătură cu principalele 
probleme internaționale și de 
aceea și convorbirile dintre 
reprezentanții lor prezintă în
totdeauna o foarte mare im
portanță. Cele două țări veci
ne au interesul și posibilitatea 
să promoveze și să dezvolte și 
mai mult relațiile bilaterale; în 
colaborarea de pînă în prezent, 
pe plan bilateral, au fost reali
zate succese importante.

Președintele Tito a subliniat 
apoi că, în ultimii ani, Iugo
slavia și România au obținut 
în dezvoltarea colaborării 
succese mai mari decît au fost 
realizate în decenii întregi. In 
continuare, președintele Tito a 
arătat că trebuie perseverat pe 
această cale, respectiv, să se 
dezvolte și mai mult schimbu
rile reciproce, cooperarea, pre
cum și colaborarea pe plan in
ternațional.

Arătînd că deși România și

Iugoslavia nu sînt țări mari, 
nici din punct de vedere geo
grafic, nici ca număr de locui
tori, dar că ele se bucură de un 
prestigiu deosebit în lume, 
președintele Tito a subliniat 
că acest prestigiu este în con
tinuă creștere, printre altele și 
pentru faptul că cele două țări 
sînt hotărîte să-și păstreze in
dependența și să lupte pentru 
pace între popoare. Cele două 
țări au de urmat o cale co
mună.

Permiteți să ridic acest pa
har — a spus președintele 
Tito — în sănătatea oaspetelui 
nostru drag, a colaboratorilor 
săi. Pentru prietenia și colabo
rarea dintre țările noastre !

Mulțumind gazdelor și. in 
primul rind. tovarășului Tito 
pentru invitația de a se intilni 
și a face un schimb de păreri 
asupra stadiului relațiilor din
tre România și Iugoslavia, a 
unor probleme ale vieții inter
naționale, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

împărtășesc pe deplin cele 
arătate de tovarășul Tito, cu 
privire la convorbirile pe care 
le-am avut astăzi: ele au tost 
deosebit de utile. Este adevărat 
că ne întîlnim rar Sigur, pu
tem să recurgem la două solu
ții : fie șă facem vizitele mai 
lungi, fie să ne întîlnim mai 
des. (Tovarășul Tito: .,Se 
poate și una și alta"). Avînd in 
vedere 
dică în 
cred că

Suplacu de Barcău, complexul de 
cracare catalitică, complexul de 
majorare a producției de xileni și 
instalația de cocsare de la Rafi
năria Brazi, instalațiile pentru 
fabricarea uleiurilor de la Rafi
năria Ploiești. Aceste obiective 
au contribuit la valorificarea su
perioară a resurselor de hidro
carburi ale țării.

Asigurăm conducerea partidu
lui și statului nostru, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, se arată in telegramă, că 
petroliștii, consecvenți tradițiilor 
de luptă și muncă, nu vor pre
cupeți nici un efort și vor munci 
cu pasiune și răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce le resin.

întrevederea
tovarășii Ilie

și Stane
Ilie Verdeț, membru al Co

mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, s-a întîlnit 
în cursul după-amiezii de marți 
cu Stane Dolanț, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului

problemele ce se ri- 
viața internațională, 

soluția de a ne întîlni

dintre
Verdet->

Dolanț
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. La întîlnire au participat 
Vasile Vlad, șef de secție Ia Co
mitetul Central al P.C.R., și Va
sile Șandru, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad.

întrevederea s-a desfășurat 
întț-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

mai des este cea 
condițiile actuale.

Vorbitorul a sublimat că •- 
ceste intilniri ți 
• mare importa
lațiile dintre partidele ți po
poarele celor două țări, ața 
cum au o mare importantă ți 
in ceea ce privește desfășu
rarea evenimentelor interna
ționale. Sigur, au sintem • tară 
mare, dar nici prea atică ți. 
asind in vedere că in '.urne 
sînt multe țări mici ți mijlocii 
ți că toate aceste țări doresc 
să-si aducă contribuția 
instaurarea unei lumi 
bune, la instaurarea ia relațiile 
dintre state a principiilor ega
lității in drepturi ți 
lui suveranității și 
denței naționale, puți 
că sintem chiar a forță puter
nică — a reliefat tovarășul 
Nicolae Ceausescu. De altfel, 
anul acesta, la Organizația Na
țiunilor Unite, aceste țări au 
dat tonul in ce privește căile 
de urmat pentru instaurarea 
păcij Ș> colaborării intre po
poare. O serie de evenimente 
demonstrează că fără contri
buția activă a țărilor miei și 
mijlocii — deci și a României 
și Iugoslaviei — nu se pot 
găsj soluții de durată in lumea 
contemporană. De aceea, noi 
trebuie să căutăm permanent 
calea de întărire și dezvoltare 
a colaborării atit in ceea ce 
privește relațiile economice, 
tehnico-științifiee dintre pp-

nomii la prețul de cost și 111 
milioane lei beneficii. Toate ca
pacitățile de producție planifica
te în acest an au fost realizate 
în termen și înainte de termen.

Succesele de astăzi sînt rodul 
activității neobosite a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor 
din industria județului, în frunte 
cu comuniștii, care, pătrunși de 
o înaltă conștiință și responsabi
litate politică, de un fierbinte 
patriotism, au muncit cu elan 
pentru realizarea angajamentelor 
asumate, avînd satisfacția că 
și-au adus contribuția la înlătu
rarea urmărilor calamităților na
turale din acest an, la înfăptui
rea programului de înflorire a 
patriei.

Realizările de pînă acum con
stituie o bază temeinică pentru 
încheierea cu succes a ultimu
lui an al actualului cincinal și 
pregătirea condițiilor necesare 
înfăptuirii planului pe 1971.

Vă asigurăm și cu acest pri
lej, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se arată în încheie
re, că, avînd călăuză vastul 
și dinamizatorul program stabi
lit de Congresul al X-lea al 
partidului, însuflețiți de activi
tatea neobosită pe oare dum
neavoastră înșivă o desfășurați 
pentru continua dezvoltare a 
României socialiste și creșterea 
prestigiului ei pe plan interna
țional, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Neamț își 
vor depune și în viitor întrea
ga putere de muncă în slujba 
înfăptuirii nobilului țel al făuri
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

mitetul județean Neamț al P.C.R. 
a adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se arată între altele, că pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie pla
nul a fost depășit cu 313 mili
oane Iei la producția globală in
dustrială și cu 309 milioane lei 
la producția marfă. Au fost 
realizate peste prevederi 12 200 
tone țevi din oțel, 2150 tone 
fibre chimice, 1500 tone amo
niac, 6 800 tone îngrășăminte 
cu azot în substanță activă, 
13 400 tone ciment, 38 milioane 
cărămizi și blocuri ceramice, 
8 800 mc cherestea și alte pro
duse. Indicele planificat de creș
terea productivității muncii a 
fost îndeplinit în proporție de 
104,7 la sută. Măsurile adoptate 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de metal, material lem
nos, energie electrică, combusti
bil și alte materii prime și ma
teriale au avut ca rezultat obți
nerea peste plan, în decursul a 
nouă luni a 99 milioane lei eco-

județului Neamț

• •••• e» • • • • •

din industria 
și-au realizatctncnal au fost 

rafrtiria din 
C.tsiu de la

Oamenii muncii 
Județului Neamț 
anșaiamentele suplimentare pe 
3970 cu două luni înainte de fi

nele anului. In numele lor, Co-
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întrevederea dintre tovarășii
>

Emil Drăgănescu

și Dușan Gligorievici
J

Petru Eftinrie. parti- 
case ei tasuși la 18 san 19 a- 
.-ut- de alegeri in organiza
re de bază U.T.C. Cea de Ia 

:rgamz2T-a _Tesătorie*  a Fa- 
ririî de bumbac. Ia care am 
»t 1—ere jnă. era pentru din- 

a 19-a sau a 20-a adunare 
care fusese prezent. Am 

lai Iutii faptul că 
or nu era înregistrat 
ste. intr-o simplă o- 
adunare. deci nu a- 

easxa lueese urmărit în pri- 
rind. ci altceva. Ce anu- 
I-am întrebat atunci.

Intr-adevăr, mi-a răspuns, 
a fast .una din dorințele mele 
cele mai mari aceea ca activiș
tii comitetului municipal 
U.TX. să participe nemijlocit 
la cit mai multe adunări de a- 
legeri. în momentul de față, 
pe cele din organizațiile de 
bază le-am încheiat. în peri
oada care urmează vrem ca a- 
dunăriie și conferințele orga
nizațiilor U.T.C. pe întreprin
deri. școli, instituții să fie în 
întregime acoperite de apara
tul comitetului municipal, de 
secretarii săi.

— Intenția dv. este, fără 
îndoială, lăudabilă. Tot n-am 
înțeles insă un lucru : de ce ?

— Știți de ce ? Pentru că 
n-am vrut să ne scape nici 
una din propunerile și suges
tiile făcute de tineri. Anul a- 
eesta. mai mult ca orieînd. a- 
dunările de alegeri au prilejuit 
adevărate dezbateri, viu susți
nute de un mare număr de ti
neri. cu numeroase înscrieri 
la cuvînt și tot atit de nume
roase propuneri concrete. Au 
fost cadrul deschis, care a in-

DE ALEGERI
Argumente din experiența unei organizații

U. T. Cmunicipale
vitat la sinceritate deplină, la 
o participare în adevăratul 
sens al cuvîntului, într-un spi
rit democratic de înaltă ținută.

— încă o precizare, v-aș 
ruga. Afirmațiile acestea sînt 
aprecierile pe care le putem 
face întotdeauna, in mod dia
lectic. anul acesta în compara
ție cu anul trecut, anul trecut 
în comparație cu acum doi 
ani...

— ...și, fără îndoială, le vom 
face tot atit de firesc anul vii
tor, în comparație cu ceea ce 
afn 
nr.

•de 
ții

obținut acum.
6 sau nr. 
la Fabrica 

a combinatului textil s-a 
cu multă severita-

1 — toate 
de confec-

și nu numai acolo. Semn 
că ne aflăm în fața unor reali
tăți de care va trebui să ne o- 
cupăm mai îndeaproape.

— Și să vă ocupați — cum 
anume ?

— Vedeți, aici un răspuns 
convingător îl poate da chiar 
etapa în care ne aflăm. In 
multe organizații s-a trecut 
deja sati se trece la trans
punerea în practică a sugestii
lor din adunările de alegeri. 
Pentru că importantă este nu 
simpla sesizare a unor stări de 
lucruri, după care să fie ui
tate în niște dosare, ci căuta
rea imediată a unor modalități 
țîe înfăptuire. Ceea ce v-am 
înfățișat pînă acum sînt cîteva 
din problemele mai mari, care 
depășesc posibilitățile de acți
une ale organizațiilor de bază. 
De aceea am și vrut să luăm 
contact cu ele prin participa
rea noastră nemijlocită la cît 
mai multe adunări de alegeri. 
In momentul de față avem în
registrate toate propunerile 
mai importante, cele referi- 
toare la producție și Ia viața 
socială în mod deosebit. Și aici 
au existat destule sesizări 
demne de atenție, începînd cu 
necesitatea înființării unui că
min și unui club al tineretu
lui și ajungîndu-se pînă la o 
cantină-restaurant unde să se 
poată servi masa și seara. Toa
te acestea sînt perfect posibil 
de realizat însă organizația 
U.T.C., singură, nu se poate 
angaja Ia o astfel de între
prindere dificilă.

— în cazul acesta, dacă îmi 
permiteți, cum vedeți finaliza
rea propunerilor pe care, deo
camdată, le-ați înregistrat și 
le-ați centralizat doar ? Ce se 
va întîmpla cu ele mai de
parte 1

— Le-am centralizat, în- 
tr-adevăr, dar numai deocam
dată. Multe din ele n-a mai 
fost nevoie să le centralizăm 
deloc pentru simplul motiv 
că, încă de pe acum, fără să se 
mai aștepte conferința organi
zației municipale U.T.C., s-a 
început operația de plantare 
în realitatea imediată. Pentru 
celelalte propuneri, de interes 
mai larg și vizînd situații cu 
caracter mai răspîndit, solu
țiile cele mai adecvate le aș
teptăm de la conferința mu
nicipală, în vederea căreia 
pregătirile noastre au început 
deja, tocmai prin pipăirea 
pulsului din adunările de ale
geri. Sugestiile făcute de tineri 
vor fi analizate în biroul co
mitetului municipal U.T.C., 
prezentate apoi tranșant în 
conferință, unde vor fi pre- 
zenți toți factorii de care- de
pinde rezolvarea lor și, în dez
baterile pe care le vom nurta, 
se vor contura și direcțiile de 
acțiune concretă. Primele 
cercări vor fi abordate 
după aceea, 
rința își va 
Iar primele 
tea fi, fără
nato în cinstea 
U.T.C. După cum vedeți, 
tîmplările pe care le trăim a- 
cum, în preajma acestui eve
niment, nu sînt decît niște e- 
tape de lucru. în fiecare din 
ele ne pregătim însă intens 
pentru următoarele, astfel in
cit la congres să ne putem 
prezenta cu cele mai frumoa
se succese ale muncii noastre.

te despre absența cursurilor 
de calificare și ridicare a cali
ficării. în mod justificat, desi
gur: în industria textilă marea 
fluctuație din rîndul tineretu
lui se împletește cu faptul că 
schimbarea de sortimente are

— Exact! Tocmai de aceea, 
pentru a nu rămîne la simple 
afirmații, v-aș propune 
susțineți și prin cîteva 
mente.

— O să încerc să mă 
doar la cîteva, după cum îmi 
cereți. Le voi alege însă pe 
cele mai elocvente. lată-le : la 
organizația de bază nr. 5, sau 
loc destul de frecvent. Or, tot 
aici sînt multe fete necalifica
te sau care nu cunosc decît 
2—3 faze de lucru. Există mun
citori care, încadrați în urmă 
cu doi sau chiar trei ani, sînt 
și acum necalificați. în aceas
tă direcție, dacă din partea 
conducerii întreprinderii inte
resul nu s-a manifestat conclu
dent, tinerii așteaptă și solici
tă de la organizația U.T.C. re
zolvarea.

— Iar organizația U.T.C. ce... 
așteaptă ?

— Din păcate, multe din 
problemele ridicate nu depind 
de noi. în unele locuri s-a cri
ticat, de pildă, faptul că me
canicii nu fac reparații de ca
litate, iar din cauza lor, ca și 
din cauza lipsei de piese de 
schimb, stau mașinile ore în
tregi. Aici, desigur, nu prea 
văd cum am putea interveni, 
în privința calificării profesio
nale însă, unde am fi putut ac
ționa mai insistent, n-am or
ganizat anul trecut decît un 
concurs al „mîinilor măiestre", 
de care nu au beneficiat decît 
puțini tineri, cei mai mulți ră- 
mînînd pe dinafară. Este și 
aceasta o cauză, adăugată la 
altele, pentru care un mare 
număr de tineri rămîn și acum 
sub normă. Tăria cu care au 
fost ridicate astfel de situații 
în adunările de alegeri ne-o- 
bligă să luăm în considerație 
aceste realități și să acționăm 
cu mai multă fermitate, măcar 
de acum incolo. Aici, ca și in 
problema ucenicilor, care s-au 
ridicat ei singuri în adunări și 
au arătat că nu se ocupă ni
meni de ei, nu sînt suprave- 
gheați. îndrumați. Despre ast
fel de lucruri s-a vorbit, de 

pildă, în conferința de alegeri 
a Școlii profesionale „Nicova-

să le 
argu-

opresc

vorbit

E X A M E N E
LA POR

DE FI
Cele două feto^zhi te bă

tură singure, ele nsmd doni 
imagini defvutoni pentru sm- 
versul productiv p ryr» *ued  ei 
marelui șantier. Două tmegmr 
total diferite Ic prima eedere. 
dar avînd, in redstxte. ace
leași semnificații și puțind fi 
înscrise sub același titlu : Exa
mene. în cea dmtu — imagine 
de ansamblu dirs Sale turbi
nelor — tint supuși la exa
men, deopotrivă, oamenii, 
proiectele și amșxmie. Manca 
de înaltă rigoare « «nrixlări» p 
asamblării acestor jenași ei 
energiei și kînra" presupune 
virtuozitate tehnică, putere de 
concentrare și — ușa cum am 
subliniat-o nu o dată in repor
tajele noastre despre gigantul 
de la Dunăre — dăruire. De 
notat că pînă tn prezent, 
montind — p răcind să func
ționeze, cu 40 de zile înainte 
de termen, două turbine, oa
menii Porților de Fier au tre-

cut

TILE
ER
cu brio tot stitea exa- 
r. Cel de al treilea — 

cnsavnolasea turbinei nr. 3 — 
h cflă-n con de desfășurare 
p, după cor» te prezintă si
tuația, calificativul „magna 
cum laude' este, încă de pe 
acum, ca p asigurat.

în cealaltă imagine — tot 
examene. De data aceasta, 
examene m adevăratul înțeles 
al cucmtului : citita dintre ze
cile de tineri care își însușesc 
tainele meseriei chiar în Sala 
turbinelor, au fost surprinși de 
fotoreporterul nostru intr-un 
moment încărcat de grea e- 
moție: clipele ce priced apa
riția in fața comisiei de exa
minare a celor care au urmat 
cursurile de calificare. Oa
meni, proiecte, mașini. Toți și 
deopotrivă dau zilnic, în aula 
marelui șantier, cite un exa
men al măestriei, tehnice și 
constructive, al forței spiri
tuale.

în- 
abia 

imediat ce confe- 
încheia lucrările, 
rezultate vor pu- 
îndoială. consem- 

Congresukii 
în-

D. MATALA
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In contextul micșorării inte
resului artistic față de sala de 
concert sau operă, consider 
deosebit de utilă confruntarea 
de opinii din ultimele săptă- 
mîni, pe tema „public — specta
col liric", propusă în paginile 
acestui ziar. Metodica deficientă 
a predării muzicii în cadrul șco
lii de cultură generală, im
pulsionarea masivă și fără dis
cernământ a genului „ușor", ca
rențe de ordin organizatoric, pe 
de o parte, pe de alta, comodi
tatea consumului de artă prin 
intermediul mijloacelor mecani
ce, reprezintă intr-adevăr argu- 
mente obiective în explicarea 
situației. Dar dacă teatrele 
noastre lirice înregistrează as
tăzi o scădere a fluxului de 
spectatori, nu este oare firesc 
să ne întrebăm in ce măsură 
și activitatea lor corespunde ce
rințelor estetice ale epocii ?

Afluența discului și ă benzii 
de magnetofon a dăruit vremii 
noastre, nu numai comoditatea 
„muzicii la domiciliu", ai și o 
mult mai crescută exigență față 
de calitatea actului interpreta
tiv.

Nivelul obișnuit al spectacolu
lui de operă a respectat, la rân
dul său, acest imperativ con
temporan ?

In compensația acelui sur
plus de perfecțiune de care va 
dispune întotdeauna înregistra
rea, s-a inoculat efectului audi
tiv prezența unei regii efi
ciente ? Susținătorii direcți ai 
genului au încercat suficient 
prin entuziasmul, seriozitatea 
și capacitatea lor profesională, 
să facă într-adevăr din scenă 
un factor artistic competitiv cu 
puterea celorlalte elemente ar
tistice actuale, sau mai curind e 
vorba de o resemnare în fața 
unei lupte artisticele fapt ne
începută ? /

Să ne oprim in primul rind 
•supra repertoriului.

Nu se poate nega faptul că 
scenele noastre lirice principale 
și-au asigurat de-a lungul ani
lor prezența unor zone stilis
tice, fundamentale în istoria 
genului reprezentate prin titluri 
de cea mai largă circulație uni
versală. Ici, colo cîte un nume 
mai puțin bătătorit, de pildă — 
„Samson și Dalila". la Cluj, sau 
„Norma" la Timișoara, in rest 
mulți italieni, mai ales Verdi și 
Puccini, cîteva nemuritoare pa
gini mozartiene (scena bucu
reșteană deține supremația nu
merică), „Faust" de Gounod, 
„Lackme" de Delibes, „Carmen" 
de Bizet, din cînd în cîrxi. un 
Ceaicovski sau utl „Boris" de 
Musorgski etc. Numărul de titluri 
intrate în repertoriu, ajunge, 
ce-i drept, de ordinul .zecilor" 
— majoritatea integrir.du-se 
unui fond tradițional de indis
cutabilă valoare și frumusețe 
artistică, fond ce trebuie însă 
permanent completat cu valorile 
autentice ale creației contempo
rane.

Precizez : nu frecvența spec
tacolelor, de pildă „Traviata" 

• sau „Boema" mă intrigă ci ab
sența altor capodopere, precum 
cele de V/agner sau R. Strauss. 
A devenit aproape omatică 
programarea în a bucu
reștean a spectacol „Cava-

TELESCOALA
9

(Urmare din pag. I)

Ieri dimineajâ, la posturile noastre de televiziune, mini» 
trul școlilor a dat un prim și prestigios semnal In oceaste 
privință. A urmat și o demonstrație od-boc a ceea ce înce
pe a se înțelege prin teleșcoală în —eu e z zzz- ze Ceva 
destul de promițător.

Cu o condiție : 1) să se pună capăt la acea ce oină acum 
(a se vedea și unele „lecții*  din rrogra-iu! Raa o — T< 
din actuala săpfămînă) s-a practicat o program de școala 
(din nefericire în sensul direct plicticos c cuvT-% 2 si 
se inaugureze cu curaj formu'a, pusă ’n o-or ci ti'ă că
deri în teatralism și artificios, a spectacol ului ce ce a 
scenariului de noțiuni, a transmiterii atrăgătoare (depășind 
prin ea însăși modalitatea specific șco'c-c de c.nos*  —e - 
proiectarea unui orizont tot moi lorg a universului uman. 
Numai astfel o noțiune ca telețcoala poete seven' o rea- - 
tate eficientă prin ea însăși; c'rfe’, rc-'-e — ș ea — un 
titlu oarecare dintr-un program de bunăvoință. Fie e eh a' 
pedagogic.

• •••••

O dată cu primele zile ale 
noului an școlar, o întîlnire 
cu promoția 71 a Liceului 
„B. P. Hașdeu" din Buzău (o 
clasă reală și una umanistă) a 
confirmat mai vechi lacune 
ale orientării profesionale, 
dar, în același timp, și un plus 
de luciditate în motivarea op
țiunilor pentru o profesie sau 
alta. Am ales începutul anu
lui școlar în ideea că lacunele 
de informare și erorile de o- 
rientare pot fi îndreptate cu 
multe șanse de reușită, acum, 
și nu în preajma examenului 
de bacalaureat. Iată opțiunile 
pe clase. Dintre realiști: 15 se 
îndreaptă . spre politehnică, 7 
spre I.M.F., 3 spre chimie, 3 
la A.S.E., 2 la Academia mili
tară, 2 vor să devină subingi- 
neri, cîte unul au ales biologia, 
filologia, I. A. T. C., arhitec
tura. Umaniștii : 8 vor să ur
meze dreptul, 8 istoria, 4 vor 
să devină medici, 4 se îndreap
tă spre filologie, cfte 2 vor să 
urmeze conservatorul, științele 
naturale. I.C.F., cîte unul — 
chimia, filozofia, psihologia. 
După cum se vede, concentra
rea opțiunilor pe profesii, în 
cele mai multe cazuri, cu a 
popularizare largă vehiculată 
în școală sau familie, anulea
ză interesul candidatului pen
tru alte profesii, nu neapărat 
cu pregătire universitară.

Momentul opțiunii ridică în
că destule semne de întrebare 
pentru cei care, peste cîteva 
luni, vor bate la porțile con
sacrării într-o profesiune sau 
alta. Ne-o mărturisesc ei în
șiși :

„începutul clasei a XII-a ne 
pune destule probleme serioa
se nouă, viitorilor absolvenți 
de liceu". „Fiecare tînăr care 
pășește pragul școlii trebuie să 
știe foarte bine ce va urma 
după terminarea liceului, pen
tru a se putea pregăti cores
punzător". „Multi tineri, chiar 
în prag de bacalaureat, nu știu 
aa vor face mai tîrziu și aceasta

(a se vedea și unele „lecții*  di 
din actuala săpfămînă) s-a practice*  ca arog'

lerul rozelor" de R. Strauss, 
s-au transformat în recuzită do
cumentară „Maeștrii cîntăreți", 
ori „Lohengrin" de Wagner, „Pe- 
leas și Melisande" de Debussy...

Dar, în general vorbind, par
că o fatalitate urmărește soarta 
„marilor" . lucrări pe scenele 
noastre, ca de pildă, „Falstaff" 
de Verdi .„Fidclio" de Beethoven 
etc. Nici nu apucă să se rodeze 
spectacolul că și beneficiază de 
„program redus", sau intră in 
carantina unor viitoare refaceri

torială, apare în aceiași timp 
discutabilă, uneori, eficiența ar
tistică a noilor montări, viabili
tatea de spectacol a partiturii 
puse în scenă.

Așadar, înnoirea repertoriului 
solicită atenție deopotrivă pen
tru substanța dramatico-muzi- 
cală a lucrării, dar nu mai pu
țin pentru disponibilitățile in
terpretative antrenate în reali
zare. .

Un element de stringentă ac
tualitate îl constituie o solu-

ECOURI LA ARTICOLUL 
„OBSTACOLE

Î/V CA LE A OPEREI ?“

,țt

UNICUL UBSTACOL
NIVELUL SCĂZUT
AL SPECTACOLULUI
MUZICAL

in

• ••••<
este foarte trist, deoarece pen
tru meseria pe care o iubești, 
pe care o îndrăgești cel mai 
mult, trebuie să te pregătești, 
nu „în ajun". ci cu mult timp 
înainte, aș putea spune chiar 
din copilărie, cînd începi să-ți 
analizezi aptitudinile, care te 
vor îndruma spre o profesie 
sau alta".

Valabilitatea acestor păreri 

ALEGEREA FACULTĂȚII
FAȚA-N FAJA CU CATALOGUL

se oprește pentru cei mai 
mulți dintre colegii autorilor 
lor la o sferă teoretică, deoare
ce atunci cînd trec la expri
marea opțiunii și la motivarea 
acesteia, „problemele serioase*  
se dovedesc fie a fi simple ca
pricii, fie enunțuri superfi
ciale, meseria „îndrăgită" fiind 
tot atît de bine aceea de ingi
ner sau medic, Iar analiza ap
titudinilor este făcută după 
motive strict subiective.

„îmi place medicina" — nu 
este un motiv de opțiune, iar 
mediile între 5 și 6 la fizică, 
chimie și anatomie ale autoru
lui acestui răspuns indică cel 
puțin inexistența spiritului cri
tic. în puține cazuri, cunoaște
rea autentică a coordonatelor 
profesiunii alese, cu satisfac
țiile și necazurile ei, susține 
temeinic motivarea opțiunii, 
tot așa după cum mediile ge
nerale la obiectele examenului 
de admitere într-o facultate 
sau alta susțin convingător nu
mai în 40 la sută din cazurile

lulur ae tea'

cunoscute, aspirațiile la succes 
într-o confruntare a valorilor, 
cum este admiterea în învăță- 
mîntul superior.

Și la eșantionul investigat 
de data aceasta apare frecvent 
credința că toți absolvenții de 
liceu urmează să se îndrepte 
automat către învățămîntul 
superior.

„Este firesc, după bacalau

reat să urmez o facultate" ; 
„este logic ca după terminarea 
clasei a XH-a să dau examen 
de admitere în învățămîntul 
superior"; „bineînțeles că 
după bacalaureat fiecare din
tre noi va da admiterea în fa
cultate". Din 70 de elevi, nu
mai unul s-a gîndit la o școa
lă de specializare postliceală, 
în timp ce ceilalți 69 se pre
gătesc pentru 20 de profesiuni 
cu calificarea asigurată în în
vățămîntul superior.

Departe de noi gîndul de a 
ataca dreptul oricărui dețină
tor al titlului de bacalaureat 
de a se prezenta la concursul 
de admitere în facultate. Dar 
viitorii candidați se pot pre
vala de acest drept numai 
după ce s-au asigurat că ap
titudinile și pregătirea le poa
te asigura succesul. In același 
timp, o calificare profesională 
temeinică, strîns legată de ne
voile economiei naționale, poa
te fi asigurată și prin rețeua 
școlilor de specializare postli- 

slabă preocupare pentru uni
tate, pentru dinamică dra
matică. De obicei astfel de 
obiecții (admirabil exemplifi
cate in reluarea bucureșteană a 
lui „Fidelio"), se referă totuși 
foarte rar la noile montări sau 
la refaceri, cel mai adesea in
tersectând de fapt spectacolele 
vechi. De ani de zile s-a pier
dut din vedere atenția pentru 
calitatea spectacolului obișnuit, 
adică tocmai a elementului e- 
sențial, căci după cum prea 
bine știm o stagiune nu se re
zolvă prin cele cîteva premiere 
oferite. Temelia rămine tot acel 
„spectacol curent", pe care-1 
întâlnim prea adesea cuprins 
de blazare, cu o echipă de so
liști fără chemare, sau plictisiți, 
cu un acompaniament orchestral 
plin de incorectitudini tehnice 
etc. etc.

Se generează astfel pro
movarea mediocrității I Ce-i 
drept, uneori situația se , justi
fică" prin modestia forțelor 
artistice proprii unei anume 
scene. Alteori însă — și mă re
fer acum, mai ales, la Opera 
bucureșteană — „regalul" solis
tic binecunoscut de aici, ce con
stituie cheia marilor succese a 
turneelor in străinătate, în țară 
pur și simplu se volatilizează. 
Ne bucură intensa solicitare a 
soliștilor noștri peste graniță, cu 
condiția insă ca ei să nu uite 
datoriile artistice ce le revin și 
pentru cei de acasă. Degeaba 
vom dori un „Lphengrin" sau 
„Cavalerul rozelor", degeaba 
vom condamna ținuta interpre
tativă a unor premiere ca „Mi
reasa vindută" sau „Fidelio", 
atita vreme cit marile noastre 
voci nu se voc integra conștiin
cios fondului activ al scenei 
bucureștene.

S-ar putea discuta apoi pe 
marginea virtuților artistice ale 
compartimentelor orchestrale din 
țari Nu pretindem aici nivelul 
interpretativ al unui colectiv 
s.mfonic (ciad bineînțeles exis
tă și el), ci măcar o prezență 
muzicală inyijită care să ateste 
responsatoLtate profesională. In 
carul unor orchestre ale teatre
lor noastre lirice învinge insă 
tenta de amatorism, in alte ca
zuri lipsește consecventa culti
vare a realelor disponibilități 
artistice.

Consecințele ?
Reacția publicului in fața tu

turor acestor factori ce contri
buie la diminuarea valorii și 
autenticității actului de cultură 
muzicală este aceea pe care toc
mai intercăm să o discutăm, să 
o explicăm. Mobilitatea reper
torială. exigența artistică față de 
amănunt, cit mai redusa acțiune 
a elementului anacronic și con
ventional prlntr-o viziune co
respunzătoare de spectacol mo
dern. o aleasă interpretare mu
zicală. iată cerințe pe care le 
impune respectul pentru public. 
Desigur, respectul real față de 
public este posibil numai in 
condițiile existenței talentului, 
a capacității artistice, a dăruiri: 
și entuziasmului pentru această 
nobilă profesie și artă. Condiții, 
fără îndoială, existente din plin, 
dar nefructificate consecvent ș.

j
TEODORA ALBESC!

ceală, care oferă largi perspec
tive, într-o gamă variată de 
meserii și care se adresează, 
la rîndu-le, absolvenților de 
liceu. Este cazul s-o spunem 
deschis, nu numai noi, dar și 
școala și părinții, că pentru 
unii absolvenți intrarea în fa
cultate a devenit un miraj, o 
prejudecată pe care o doresc 
împlinită, în ciuda discordan

ței flagrante dintre propriile 
posibilități și cerințele ridica
te ale învățămîntului superior. 
Bat la porțile facultăților, 
fără șansă de reușită, preferă 
gustul amar al înfrîngerilor, 
n-au curajul unor opțiuni co
respunzătoare posibilităților 
lor reale. Este concluzia care 
se oferă de la’ sine dacă pri
vim cu atenție dinamica con
cursurilor de admitere. Iată, 
cîteva exemple. Cei care au 
optat pentru medicină (7 de 
la real și 4 de la uman) au me
diile la obiectele cerute la 
examenul de admitere sub ba
remul exigențelor concursului 
(în acest an, la concursul de 
admitere la I.M.F. media mi
nimă a fost 7, s-au prezentat 
aproximativ 5 candidați pe 
loc), judecind după situația lor 
școlară, numai 3 elevi ar fi 
avut dreptul să se prezinte la 
concurs. Dintre cei 8 elevi 
umaniști care aspiră la Facul
tatea de drept, unde în acest 
an au fost 12 candidați pe un

CRONICA TEATRALA

„TANGO LA NISA
LA TEATRUL „CIULEȘTI" Șl

TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ
„Tango-ul" lui M. R. Iacoban, 

cunoaște, încă la început de sta
giune, două versiuni scenice. în 
două teatre importante: Ciu
lești și Naționalul clujean. Apre
cierile care au salutat întâiul 
spectacol cu „Tango la Nisa" — 
la Iași — prezintă o garanție ; 
iar textul ce promite, și, în an
samblu, izbutește să aducă la 
rampă „un strop de viață auten
tică", constituie, evident, o atrac
ție la alcătuirea repertoriului. 
A fost remarcată abilitatea lui 
Iacoban în domeniul teatrului, 
căruia îi transferă, ajutat de sti
lul său reportericesc, ritmul ver
bului și gestului cotidian. Startul 
se dovedește inspirat; personaje
le se nasc firesc, evitând pre
zentarea discursivă, expoziție 
schematică. Urmărind dezvolta
rea tensionată a caracterelor — 
pină la un punct care din pă
cate nu e cel final — putem 
chiar accepta influențele din 
dramaturgia „furioșilor" estom
pate aici de procedee împru
mutate din schema estradei (con
fuziile de orașe, de pildă). Ne 
rămâne dator autorul cu rezolva
rea unui conflict, cu rezolvarea 
destinelor, a dramelor fiecăruia 
— și prin rezolvare nu înțele
gem punerea unui punct defini
tiv de „sfârșit". Pentru această 
rezolvare Iacoban n-a găsit to
nul adecvat unui start bine 
luat; opțiunea pentru formula 
happy-end-ului — construit încă 
și cu „lovituri de teatru" (să a- 
mintim doar telefonul de la mi
nister în noaptea de Anul Nou, 
urmat imediat de ziarul salva
tor pentru un aspru conflict in
terior) — sărăcește problemati
ca piesei; o soluționează facil, 
amputîndu-i rezonanțele posibi
le. Astfel că personajul Petrei, 
singurul rămas sub semnal în
trebării, este cel care salvează 
tragi-comedia „Tango la Nisa", 
de la un final roz și inutil.

Acele felii de cotidian propu
se și prezentate de Iacoban în 
„Tango ia Nisa" își află la Cuj 
în regia hri Victor Tudor Popa 
și scenografia T. Th. Crirpe- în 
interpretare*  umn bme alcătxî 
colectiv actoricesc, o valorifica
re spectaculoasă, în ce? mai bun 
sens al cuvântului. Conturate în 
nuanțe ce dovedesc un serios 
profesionalism, personajele anga
jate în ritmul „tango-ului" lui 
Iacoban se angajează în conflic
tul ce adună cele cîteva drame 
acute, tocmai datorită preciziei 
în caracterizare. Carmen Gallin 
îi conferă Petrei un dozaj echi
librat de mister al femeii necu
noscute, împletit cu dorința in
tensă de purificare prin integra
re în viață, printre oameni. Vio
rel Comănici — Corneliu, spec
taculos în prima parte, în jocul 
disimulat al omului beat, susți
ne furia și nemulțumirea tînă- 
rului „furios" din satul Nisa 
într-o permanență acută. Acest 
ritm — al tensiunii externe —nu 

loc și media minimă de intrare 
a fost 7, doar 2 au o bază cît 
de cît reală. Nu pledăm aici 
pentru reprofilarea grabnică a 
opțiunilor. Dar, totodată, nu 
putem să nu atragem atenția 
asupra necesităților de a se 
privi propriile posibilități cu 
un ochi mai lucid, mai critic, 
mai ales acum cînd mai sint. 
totuși, destul de multe luni

I

înaintea examenelor. Și cînd 
mai sînt posibile corecturile.

Pe de altă parte, unele op
țiuni s-au făcut pe baza unei 
informări eronate. Chiar dacă 
profesiunea este intuită în li
nii mari, ignorarea pînă și a 
numelui corect al instituției 
care o pregătește, vorbește de 
la sine despre faptul că viito
rul candidat nici în ajun nu 
știe „de ce" și mai ales „că
tre ce“ se îndreaptă. Astfel, am 
întîlnit doritori de consacrare 
la Facultatea de japoneză, 
care nici măcar nu există, lim
ba predîndu-se, facultativ, la 
un curs speoial al Facultății 
de limbi clasice din cadrul 
Universității — București, la 
Institutul de metalurgică, la 
Facultatea de ziaristică — ine
xistente.

Un motiv îmbucurător așe
zat la baza opțiunilor este, în 
destule cazuri, calitatea predă
rii obiectelor de bază pentru 
profesiunea aleasă (istorie, ro
mână. matematici, fizică). Fla-

Scenă din piesa „Tango la 

Nisa“ in interpretarea colecti

vului Teatrului „Ghilești“

se mai potrivește, însă, în a doua 
parte. Schematismul finalului 
este și mai evident. Excelent, 
într-o compoziție construită pînă 
la cele mai mărunte detalii pe 
alfabetul unei suculente come
dii este Dorel Vișan (Barmanul), 
secondat de Nicolae Iliescu și 
Melania Unu, care indică inspi
rat personajele din roluri sumar 
creionate. Memorabile portre
tele unor personaje de atmosferă 
cărora Liliana Welther și Anton 
Tany izbutesc să le confere con
sistență. Calitatea de seamă a 
montării este credința și seriozi
tatea unui grup de actori tineri 
care se impun fiecare în parte, 
sfîrșind prin a lansa un specta
col.

In spectacolul bucureștean 
(regia Geta Vlad, scenografia 
Sanda Mușaiescu) ni se propune 
un limbaj spectacular ce-1 cre
deam uitat pe sceue'.e profesio
niste. Misa-o Kmâ, gesturile fi 
mtooațrde. pasta groasă de cari
catură aplicată — cel mai ade
sea forțat — personajelor, ma
niera evidentă in care se com
plac unii interpreți, ilustrația so
noră (de la gemetele amplificate 
ale femeii care naște, pînă la 
urletul exuberant al noului năs
cut), într-un cuvânt, elementele 
de construcție ale spectacolului 
se unesc pentru a imprima com
poziției o stridentă notă de vul
garitate. Spectacolul întristează ; 
să fim bineînțeleși, nu lumea 
tragi-comediei lui Iacoban pro
duce această impresie. Din ea nu 
a rămas decît pitorescul împins 
spre vulgaritate, spre naturalism 
urit și descris în sine, desprins 
de implicațiile1 conflictului. Lo
cul acțiunii, departe de-a fi sat 
moldovean, apare ca o mizeră 
mahala, personajele sc transfor- 

tant pentru colectivul de pe
dagogi ai liceului care au știut 
sa insufle pasiune pentru o 
materie sau alta, dar insufi
cient folosit în direcția orien
tării profesionale. Pentru că 
matematica și fizica, de exem
plu, se cer și pentru profesiuni 
ca metrologia, fizica atomică, 
electronică, izotopi stabili, raze 
cosmice, tehnica vidului, hi
drologie. radioteleviziune etc., 
care se însușesc în școli de 
specializare postliceală. Deci, 
interesul pentru un anume o- 
biect trebuie cultivat nu nu
mai în ideea de a fi aprofun
dat prin studii universitare, 
ci pentru că stă la baza a nu
meroase profesiuni. în acest 
sens, ar trebui stabilit ca, nu 
numai în cadrul orelor de di- 
rigenție sau al manifestărilor 
cu caracter orientativ, profe
sorii să demonstreze utilitatea 
pregătirii anumitor obiecte, ci 
chiar în cadrul predării a- 
cestora elevii să fie informați 
despre toată gama de profesii 
cărora disciplina respectivă le 
este indispensabilă.

Momentul opțiunii profe
sionale are, după cum se vede, 
destule implicații. Mai sînt încă 
elevi care, în clasa a XII-a 
fiind, abia acum au ajuns să se 
gîndească la viitoarea profe
sie, la viitorul drum de ales 
în viață. Lacunele în informa
re, erorile de orientare, mira
jul facultăților mai dăinuie, 
furnizînd destule victime ilu
ziilor de succes într-o profe
siune cunoscută după ureche. 
Se impune o mai susținută ac
tivitate de îndrumare și orien
tare profesională, a elevilor 
claselor a XII-a, mulți dintre 
ei aflați încă pe terenul fragil 
și înșelător al nehotărîrii și 
lipsei de informare față de 
toate posibilitățile ce li se ofe
ră după bacalaureat.

C. STĂNCULESCU 

mă într-o ciudată faună umană, 
Interpretate de unii actori în de
plină paloare (Ion Vîlcu, Do
rina Lazăr) sau într-un caboti
nism șocant (Luiza Derderian- 
Marcoci, Paul Ioachim). Văzînd 
vulgaritatea ridicată la rang de 
stil caracterizant, ne-am simțit 
obligați să spunem deschis și 
fără menajamente acest lucru. 
Avem impresia că doi dintre in
terpreți vorbesc o altă limbă, fac 
parte din alt spectacol. Ne refe
rim la Costel Gheorghiu, care 
găsește pentru personajul vice
președintelui un desen subtil în 
tușeul comic, profund în explica-

„CERCUL
MORȚIU

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"
Cronicile spectacolelor încep 

aproape fatal cu o analiză a pie
sei, spre marea satisfacție — fi
rește, și pe bună dreptate, nu a 
realizatorilor — dar în mod cert 
a dramaturgilor. Singura ocazie 
însă, cînd autorii dramatici — în 
viață — nu vor să li se disece fie și 
favorabil lucrarea, se petrece în 
cazul pieselor polițiste. Aici ori- 
cînd pîndește primejdia ca mis
terul să fie dezvăluit și vinova
tul, cel real nu prezumțial, des
coperit. Și cine se mai duce la o 
piesă polițistă cînd află din cro
nici „cine este criminalul" ? Așa
dar, nici o vorbă despre subiect, 
nici o indiscreție despre final, 
care ca orice final, e o răsturnare 
formidabilă, cea mai neașteptată 
răsturnare. Deci, piesa lui Ștefan 
Berciu, a zecea și tot polițistă, 
deschide, în studioul Teatrului 
Nottara, stagiunea — cu o îm
pușcătură în întunericul primelor 
momente și o mare promisiune 
de suspans. Personajul feminin ne 
anunță, sub amenințarea multor 
pistoale, că ne aflăm cu atenția 
în plin „cerc al morții" și prolo
gul o dată încheiat, intrăm în 
acțiune. (Fără grijă, sigur nu po
vestim nimic!) Dar acțiunea ori
cărei lucrări polițiste, — carte ori 
piesă — are pentru motivarea ei 
o condiție absolut obligatorie : 
miza. Miza crimei expusă clar și 
răspicat, ca și motivările mașinații
lor cu pricina pentru a o comite, 
ca și întreprinderile pentru depis
tarea și elucidarea ei. Ștefan Ber
ciu, însă, pentru a oferi amato
rilor genului un suspans cît mai 
palpitant complică la extrem ma
șinațiile ambelor partide, nedu
merind bietul spectator — ocupat 
în special cu descoperirea crimi
nalului — tocmai în privința mo
bilului. Mobilul se clarifică bine 
abia către sfîrșit, cînd aflăm toți 
ce am urmărit. E poate și asta o 
modalitate, fiindcă spectatorul nu 
e cititor care poate să răsfoiască 
romanul pentru a afla în ultima 
pagină vinovatul. Spectatorul e 
spectator, și trebuie, dacă s-a dus 
la teatru, să rămînă țintuit pe 
scaun ca să audă la sfîrșit, în pe
nultima replică, exact cum stau 
lucrurile. Deci, suspans există; 
și dacă stai să te gîndești bine, 
pînă la urmă există și motivație 
și, desigur, logică. Dar cum unele 
personaje se află de fapt într-un 
fel de travesti, interpreții s-au 
găsit și ei într-un fel de dilemă. 
Să joace prea sincer, i-am fi în
vinuit la sfîrșit că prea ne-au pă
călit, să joace în glumă „să se joa
ce”, le-a fost teamă că n-ar fi 
fost crezuți. Deci descoperiți din 
prima scenă. Așa că regizorul, 
Mircea Avram, alegînd calea cea 
mai facilă, i-a pus să joace sec. 
Și au jucat într-adevăr liniar, alb, 
rostind aproape mecanic replicile 
care sunau destul de neconvingă- 

ția dramatică. Și, în prunul rind, 
la Peter Paulhoffer care obține 
nota maximă la al său debut 
bucureștean, oferindu-ne un 
Corneliu ce merită cele mai bune 
aprecieri. Un Corneliu reținut, 
cu rare izbucniri vocale, în 
schimb cu un amplificat tumult 
interior și, cel mai important — 
credibil în dramatismul său de 
la început pînă la sfîrșit. Pentru 
acești doi interpreți, din păcate 
obligați la o nereușită conjunc
tură spectaculară, merită specta
colul de la Giulești să fie văzut.

LILIANA MOLDOVAN

tor, în tot cazul stînjenitor de ar
tificial. Singur Ion Siminie a 
păstrat la început, dar numai la 
început, o undă de ușoară ironie 
față de ceea ce întreprindea. Fapt 
pentru care i-am fost recunoscă- 
iori cînd am aflat dezlegarea; 
fiindcă o piesă polițistă, chiar 
cînd se ia în serios și vrea să fie 
Și un eventual apel la vigilență, 
are niște reguli pe care orice 
spectator și le asumă aprioric. 
Aici elementele strict opuse, cri
minali — apărători ai legii sînt 
unanim acceptate și aprobate, dar 
dacă ele se interferează atunci 
decine necesara o anume nuan-1' 
țâre a interpretării, care să dea 
satisfacție și spectatorului că n-a 
fost total înșelat, dar și actorului, 

. că a avut chiar pe scenă un rol 
dublu perfect jucat. Perfect pe 
ambele fațete. Aproape toate per
sonajele au un rol dublu (ca iden
titate) dar nici unul, cu excepția 

“ ~ se
ci 

ca 
aparent in

și sări- 
Sau ca 

care a inter-

inițială a lui I. Siminie, nu 
achită bine de amîndouă, 
poate maximum de unul; 
Tamara Vasilache, 
dubitabil o blinda 
toare femeie de servici. 
Radu Dunăreanu, 
pretat însă din primul moment un 
personaj atît de uscat, de inu
man în reacții, incit a fost poate 
singurul care de la început s-a 
demascat — nu prin rolul foarte 
misterios construit, ci chiar prin 
interpretare.

Piesele polițiste au totdeauna 
succes, fiindcă oricui ii place să 
se joace de-a detectivii, să cer
ceteze, să facă presupuneri și in
vestigații și, desigur, să descope
re totul — dacă se poate înainte 
de a-i dezvălui ceva autorul. Iar 
jocul place dacă nu e condus 
crispat și cutremurat de tenebre
le „cercului morții" ci, alăturat, 
măcar, unui fir de umor. Spec
tacolul de la Nottara e lipsit însă 
total de intenția de a ne lăsa con
venția liberă și umorului. El 
propune numai dilema, suspan
sul, fără să ne facă să zîmbim 
măcar o singură dată. Și e pă
cat. Șt dacă nimeni n-a intențio
nat să fie spiritual, toți fiind ex
clusiv gravi, agitați, misterioși, 
mai ales misterioși, atunci ar fi 
fost obligatorie o atmosferă mult 
mai dens misterioasă. Desigur, șt 
de data aceasta se trage de cîte
va ori cu pistolul, se pun la cale 
o mulțime de false crime, de răs
turnări de situații, întrerupte — 
fatal — la sfîrșit de act, dar mis
terul se concentrează numai în 
acțiune adică în lucrarea drama 
tică; decorul, scenografia, cadrul 
general al tuturor ipostazelor 
în care se află personajele, sint 
în mare parte văduvite tocmai 
de atmosfera absolut necesară ge
nului.

VIORICA TĂNASESCU
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INTÎLNIRE LA C.C. AL P. C. R

CRONICA U. T. C.
OASPEȚI STRĂINI DESPRE:

Marți la prînz, delegația 
P.C. Peruvian, condusă de to
varășul Jorge del Prado, se
cretar general al partidului, 
s-a întâlnit la Comitetul Cen
tral al P.C.R. cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghi-

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas, a pri
mit marți dimineața pe Alexan
der Farkas, președintele firmei 
.Alexander" din S.U.A., și Louis 
Powell, vicepreședinte al acele
iași firme, care se află în țara 
noastră.

La primire au luat parte Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, Nicolae Enea, prim-ad- 
junct al ministrului industriei 
ușoare, și Iosif Steinbach, direc
tor genera! al Combinatului de 
confecții și tricotaje București.

Cu acest prilej, au fost abor
date unele probleme referitoare 
la colaborarea și cooperarea în
tre firma americană și întreprin
deri românești de industrie u- 
șoară.

Pregătirea
tehnică
(Urmare din pag. I)

cercurilor 
fetele din 
mediul ru- 
lucrări de 
gospodărie 
liceele din

rare cu întreprinderile produc
tive. Acestea pot amenaja ate
liere în incinta școlilor, în 
care elevii vor putea executa 
lucrări pentru aceste unități. 
Activitatea tehnică-productivă 
se va desfășura în două eta
pe : prima, de inițiere în mî- 
nuirea sculelor și aparatelor 
și a doua, etapa productivă 
propriu-zisă. In clasele V—VII 
se va acorda o atenție mai 
mare însușirii cunoștințelor 
tehnice și tehnologice, formă
rii și consolidării deprinderi
lor practice utile în munca 
productivă (organizarea mun
cii, măsurare, calcul, desen 
tehnic, prelucrare, moritaj).3Se 
vor organiza lucrări care să 
permită familiarizarea elevi
lor cu unelte, mașini, materia
le, procese tehnice din diferi
te domenii de activitate. In 
mediu] urban, băieții vor efec
tua lucrări de traforaj și piro- 
gravare în lemn, lăcătușerie, 
electrotehnică, iar fetele — lu
cru de mină și gospodărie. In 
școlile din mediul rural, acti
vitatea tehnică productivă se 
va desfășura cu precădere în 
domeniul agricol. In clasele 
IX—X ale școlii generale, prin 
activitatea tehnică-productivă 
se urmărește orientarea pro
fesională a elevilor în vede
rea ușurării obținerii ulterioa
re a unei calificări prin școa
la profesională sau prin uce
nicie la locul de muncă. In 
mediu] rural se va pune un 
accent sporit pe cunoașterea 
bazelor moderne ale producți
ei agricole specifice zonei a- 
gro-geografice în care se află 
școala. In locul 
practice aplicative, 
clasele VII—X din 
ral vor efectua 
croitorie, tricotaj, 
și puericultură. La 
mediul urban elevii vor fi în
drumați îndeosebi spre elec
trotehnică, radiotehnică, me- 
canică-auto, instalații electri
ce, reparații de utilaje casni
ce, mecanică etc. Pentru elevii 
din clasa a XII-a, în acest an 
școlar, cele două ore de activi
tăți, cu care a sporit planul 
de învățămînt, vor fi folosite 
pentru prezentarea meseriilor, 
vizite în uzine, fabrici și ate
liere — urmărindu-se, în prin
cipal, orientarea elevilor spre 
viitoarele profesiuni.

— Organizarea acestui nou 
obiect de învățămînt mun
ca — poate fi nuanțată în 
funcție de posibilitățile fiecă
rei școli în parte ?

G. S. — Desigur. Instrucțiu
nile Ministerului InvățămîntU- 
lui lasă o largă gamă de posi
bilități fiecărei școli. Astfel, în 
deltă pot fi organizate grupe 
de pescari, in școlile din re
giunile montane grupe de geo
logi etc.( Sînt numai două e- 
xemple dintr-o infinită gamă 
de forme în care poate fi or
ganizată această disciplină. 
De asemenea, contăm pe spri
jinul comitetelor executive din 
fiecare județ, al ministerelor 
economice și U.N.C.A.P.-uIui. 
Pregătirea tehnică productivă 
va fi în mare măsură sprijini
tă și prin activitățile în afară 
de clasă și extrașcolare, prin 
valorificarea adecvată a po
tențialului instructiv-educativ 
pe care îl oferă formele de 
pregătire științifică-tehnică. 
:Este necesară o mai pronun
țată diversificare a profilului 
și conținutului activității în 
cercurile științifice, extinderea 
cercurilor tehnice, sporirea 
ponderii activităților cu carac
ter lucrativ Pentru îmbunătă
țirea acestor activități școlile 
vor solicita sprijinul întreprin
derilor industriale, unităților 
agricole, institutelor de învă
țămînt superior și cercetare, 
urmărindu-se asigurarea con
dițiilor materiale și participa
rea nemijlocită la activitățile 
cercurilor a muncitorilor, teh 
nicienilor și specialiștilor cu 
înaltă calificare.

zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

întîlnirea, care a prilejuit o 
informare reciprocă cu privire 
la activitatea actuală a P.C. 
Român și P.C. Peruvian, a de
curs într-o atmosferă de prie
tenie tovărășească.

Ateneul Român adăpostește 
începînd de marți „Expoziția 
cărților sovietice" închinată 
centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin. Expoziția, organizată 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, se înscrie în 
cadrul programului de schim
buri culturale între România 
și U.R.S.S. și urmează după 
expoziția de carte românească, 
deschisă în vara anului trecut 
îa Moscova și Riazan.

Cele 2 000 de volume din 
domeniu] literaturii social-po
litice, tehnico-științifice. bele
tristice și din domeniul arte
lor, prezente în expoziție, ofe
ră o imagine grăitoare a acti
vității prodigioase pe care o 
desfășoară cele 130 de edituri 
din U.R.S.S., țară care deține 
locul întîi în lume lâ produc
ția de carte și unde s-au tipărit 
în anii socialismului peste S3 
miliarde volume. La loc de 
frunte se află expuse operele 
lui V. I. Lenin, precum și cărți 
despre viața și activitatea sa, 
apărute în limbile a zeci de 
popoare din lumea întreagă.

(Agerpres)
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SEMIFINALELE AU REABILITAT... BOXUL!
CE NE REZERVA FINALELE ?

Finaliștii, în ordinea categoriilor: P. Ganea-A. Mihai ; G 
Gruiescu-V. Rădulescu; A. Dumitrescu-G. Pometeu ; N. Gîju- 

-P. Nedelcea ; A. Iliescu-O. Gorea ; C. Cuțov-P. Dobrescu ; V. 
Zilberman-Gheorghe Ene ; Gh. Călin-I. Covaci ; Al. Năstac-H. 
Stump ; V. Cîmpeanu-M. Constantinescu ; I. Alexe-AI. Prohor.

Siliți de realități, organiza
torii au renunțat la progra
mul inițial, astfel Incit semifina
lele s-au disputat nu într-o sin
gură zi cum era prevăzut, ci în 
două. Aceste două zile ale semi
finalelor au suscitat un mai mare 
interes pentru public, sala Flo
reasca devenind neîncăpătoare și 
căpătînd atmosfera de sărbă
toare a marilor întreceri spor
tive pe care le-a găzduit de 
nenumărate ori.

Realitatea este că, vizionînd 
cele două semifinale, spectatorii 
nu au avut ce regreta. Sim
țind parcă apropierea de linia de 
sosire, pugiliștii semifinaliștj au 
boxat mai aproape de cerințele 
și exigențele ce se fac simțite 
in acest sport pe arena interna
țională. Meciurile au fost mai 
echilibrate (era normal, deoa
rece, „balastul*  fusese e- 
liminat), mai dîrze, tehnica • 
început să-și spună cuvîntul șl, 
in consecință, spectacolul a că
pătat o aură pe care o așteptam 
și o doream.

Nu putem fi decît ineîntați că 
expor-âte-e americane au trezit 
interesul vizitatorilor români, de 
la instalațiile programului Apollo
și calculatorul electronic, la apa
ratele de măsură și control sau 
articolele de menaj electrice, 
cred că am putea considera 
zultatele noastre la București 
foarte lucrative. Participarea
mericană la tîrgul internațional 
se justifică prin dorința de a în
lesni în mai mare măsură noi

teptăm. Poate acum, în perioada 
de întrerupere a campionatu
lui... i

Despre rezultatele ultimelor 
etape n-ar fi prea multe de 
spus. Tinerii și-au urmat, cre
dincioși, seniorii și, astfel, eta
pele juventiste seamănă ca două 
picături de apă cu cele „mari". 
Ultimul exemplu : și la tineret 
a fost o duminică a oaspeților, 
care au smuls gazdelor 10 punc
te, lâsindu-le numai 6 ! Altfel 
spus, am asistat la patru victo
rii în deplasare și la numai două 
acasă, alte două meciuri inche- 
indu-se la egalitate. Surprize ? 
In primul rînd acel 0—0 reușit 
de U.T.A. în fața liderilor dina- 
moviști... chiar in 
Șoseaua , ' . ____
apariția lui Popovici și a 
Kun II în formația juventistă 
arădană va mai provoca, proba
bil, și alte surprize de acest fel 
care, cu timpul, nu vor mai fi 
surprize. Un rezultat neașteptat 
și prețios au realizat și studen
ții clujeni la Bacău : 3—2 cu 
campionu de-astă vară ! In fe
lul acesta, alb-negrii (pe care 
demult îi tot laud pentru că 
joacă spectaculos și eficace) 
î-au egalat pe dinamoviști in 
clasament, rămînind totuși pe 
poziția a doua datorită unui gol 
(plus 11. față de plus 12 — cit 
au bucureștenii). Continui să 
cred că întilnirea directă dintre 
aceste două formații (București, 
9 decembrie) va stabili lidera de 
iarnă a juventiștilor. în rest, 
clasamentul a suferit puține 
schimbări : Petrolul tot pe lo
cul trei (dar și el la egalitate 
de puncte — 15 — cu primii cla
sați), Steaua tot pe locui patru, 
C.F.R.—Cluj tot pe locul 16 
(golaveraj : minus 11 !!) ș.a.m.d.

Eu am văzut meciurile din 
Bănie. N-am nimic de zis. Ste- 
liștii — și cei mari și juven
tiștii — au jucat mai gîndit și 
au învins merituos pe oltenii 
mei de-acasă. De la juventiștii 
militari am mai reținut două 
nume — Ailenei și Țepeluș. De 
la juventiștii studenți n-am re
ținut, deocamdată, pe nimeni.

G. M1TROI

In altă ordine de idei, putem 
spune că, în privința rezultate
lor, semifinalele nu au oferit 
surprize de proporții. Referin- 
du-ne la prima semifinală, poa
te la categoria „semimuscă" 
s-ar putea vorbi oarecum de o 
surpriză în sensul că cei doi 
„steliști" aflați în concurs, au 
fost eliminați. Este vorba de 
Marin Lumezeanu și Vasile Dră- 
gan, doi pugiliști ce aspirau la 
centura de campion. Ambii însă 
au boxat neconvingător, au a- 
tacat rar și au... pierdut. Lu
mezeanu a fost învins de bătă
iosul brăilean Petre Ganea, ele
vul inimosului și priceputului 
antrenor Gh. Baltă, unul dintre 
animatorii activității pugilistice 
în provincie care se ocupă cu 
pasiune de creșterea și afirma
rea tinerilor boxeri din Brăila. 
Ovidiu Gorea, care l-a învins la 
puncte, după un meci de bun 
nivel tehnic, pe musceleanul 
Aurel Simion, s-ar putea și el 
încadra în categoria „surprize
lor", dacă ne gîndim că Simion 
pornea ca favorit. In rest, me
ciurile s-au soldat cu rezulta
tele scontate și dintre ele re
marcăm în mod deosebit întîl
nirea dintre „penele" Pavel Ne- 
delcea și Octavian Amăzăroaie, 
una dintre cel mai frumoase și 
mai electrizante dispute din pri
ma semifinală. A cîștigat Pavel

REGRUPĂRI
Redactorul nostru, 

FLORIN GHEORGHIU, relatează 
de la masa de joc :

Runda a XIII-a a finalei 
campionatului național de șah 
trebuia să dea un răspuns în
trebărilor pe care și le puneau 
spectatorii Ia această mult dis
putată întrecere sportivă. Va 
izbuti Ciocîltea, liderul de pînă 
acum, să-și mențină avansul de 
o jumătate de punct, sau vor 
izbuti urmăritorii săi cei mai 
apropiați, Gheorghiu și Ghindă, 
să-l ajungă ? In runda de ieri, 
derbyu) a fost fără îndoială 
partida Ciocîltea-Ghițescu, în 
care albul, stînd ceva mai bine 
din,; deschidere, a încercat să 
decidă partida pe căi pur teh-

Plecarea tovarășului 
Ion Iliescu la Budapesta
Ion Iliescu, prim-secretar 

al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist. ministru pentru pro
blemele tineretului, a pără
sit marți seara Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Buda
pesta unde va lua parte la 
ședința festivă consacrată 
celei de-a 25-a aniversări a 
Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat.

La plecare pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți 
membri aț Secretariatului 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Marți seara, a sosit în 
țară o delegație a Uniunii 
Generale a Studenților din 
Tunisia condusă de Daldoul 
Salah, vicepreședinte al

Adunări festive consacrate aniversării
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Marți seara, a avut loc. în sa
la Teatrului „Mana Filotti*,  din 
Brăila, o adunare populară con
sacrată celei de a 53-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La adunare au luat parte nu
meroși oameni ai muncii din o- 
rașul Brăila, precum și delegația 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, care se află fu tara 
noastră pentru a participa Ia ma-

nifestările ce s-or avea loc cu 
prilejul acestei aniversări.

★
Marți după-amiază, la Fabrica 

de antibiotice din Iași a avut loc 
o adunare festivă consacrată celei 
de a 53-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
la care au participat numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cadrul fabricii.

Nedelcea, care a avut un plus 
de tehnică și o doză mai mare 
de experiență. Adversarul său, 
tînărul Amăzăroaie ne-a confir
mat însă speranțele care se pun 
tn el. Calitățile pe care le posedă 
— și dintre care subliniem în 
special agresivitatea și forța a- 
tacului — îl fac susceptibil de 
progrese. Acest boxer trebuie 
rodat în tntîlniri internaționale, 
pentru a acumula experiența 
care-i este atît de necesară. Ar 
fi păcat să fie... uitat după cam
pionat, așa cum s-a întîmplat și 
cu alți boxeri din provincie.

Nu putem incheia aceste cî- 
teva rinduri despre prima semi
finală fără a nu sublinia com
portarea bună în turneu a con- 
stănțeanului Aurel Iliescu, în
vingător la puncte îr» fața te
nacelui șl ambițiosului C. Muscă. 
Iliescu, alături de Aurel Mihai, 
este al doilea boxer constinfean 
calificat in finale. Ambii au șanse 
de a deveni campioni, iar an
trenorul Buză merită felicitări 
ca, de altfel și tînărul. foarte 
tînărul, antrenor Mihalik (un 
nume cunoscut amatorilor de 
box) prezent pentru prima oară 
la un turnen final în calitate de 
antrenor și ai cărui elevi (din
tre care semigreul Al. But, un 
tînăr de 19 ani, a lăsat o Im
presie bună) au făcut o figură 
frumoasă.

Cea de a doua semifinală a 
programat unele meciuri extrem 
de atractive. O surpriză de pro
porții a realizat Vasile Rădu- 
lescu (Metalul-Plopeni — antre
nor Ion Mihăilescu), în vîrstă 
de 24 de ani, care l-a învins la 
puncte pe Vasile Ivan (Dinamo- 
București). după un meci ex
trem de disputat Cunoscut ca 
bun tehnician. Ivan Vasile nu 
a putut face față atacurilor în 
serie al adversarului său. Bo
xerul din Plopeni, bine dotat 
fizic, și-a apropiat victoria prin 
loviturile sale directe de dreapta 
și stînga. Un alt meci frumos a 
fost cel dintre dinamoviștii Cu- 
țov Calistrat—Antonio Vasile. 
A cîștigat campionul european 
Cuțov, mult mai agresiv și mai 
mobil decît adversarul său. La 
aceeași categorie, categoria u- 
șoară. Dobrescu Paul (Dinamo- 
București), l-a învins la puncte 
pe tînărul pugilist lacob Augus
tin (Voința București), care a 
cedat pasul în repriza a treia 
vădind lacune mari la capito- 

nice poziționale dar 
lucru nu i-a reușit, 
țescu s-a apărat excelent , 
poziția de întrerupere rezultatul 
normal este remiza. In acest 
timp Gheorghiu (cu negrul) a 
respins atacul debutantului Ili- 
jin, contrajocul său pe flancul 
damei fiind imparabi] și deci- 
zînd repede partidă. In altă 
partidă importantă Ghindă l-a 
„păcălit" într-o bine cunoscută 
variantă teoretică pe Kertesz 
cîștigînd o calitate și cu aceasta 
și partida O formă bună ma
nifestă și Ghizdavu, care a cîș- 
tigat ieri o partidă de interes

acest
Ghl- 
și în

La sosirea pe aeroportul 
Ferihegyi din Budapesta 
au fost de față Nador 
Gyorgy, secretar general al 
Consiliului Național de e- 
ducație politică și instruire 
a tineretului, Focze Lajos, 
secretar al C.C. al K.I.S.Z., 
precum și Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
și alți membri ai delegației 
Uniunii Tineretului Comu
nist care participă la lucră
rile celej de-a 8-a adunări 
a F.M.T.D.

Au fost de față, de ase
menea. loan Bochiș. însăr
cinat cu afaceri ad-interim 
al Românie; la Budapesta 
și membri ai ambasadei.

U.G.E.T. La sosirea pe aero
portul Otopeni delegația a 
fost întîmpinată de Mihail 
Stoica, vicepreședinte al 
U.AS.R.

F

Iul condiție fizică. Pină atunci 
meciul fusese sensibil egal, iar 
lacob a surprins plăcut prin 
dîrzenia cu care își apăra șan
sele. Celelalte meciuri nu au 
satisfăcut sub raport tehnic. Au 
fost meciuri de uzură in care 
combatanții au schimbat lovituri 
dure, neglijindu-și apărarea. 
Menționăm și o surpriză la ca
tegoria grea. Musceleanul lancu 
Anghel, care pornea ca favorit, 
a fost învins de tînărul boxer 
Prohor Alexandru (C.C.M. Si
biu). O victorie clară, meritată 
și, oarecum, înlesnită și de bo
xul obstructionist practicat de 
Anghel. De altfel, boxerul mus- 
celean a și fost avertizat de 
două ori de arbitrul V. Popescu. 
Avertismente meritate ! Tn ce
lălalt meci al categoriei grele, 
campionul european Ion Alese 
și-a depășit ușor colegul de 
club, Dascălu Ilie, care, se pa
re, a boxat intimidat de faima 
adversarului său.

Subliniem în încheiere, că se
mifinalele au satisfăcut si ne-au 
readus, parțial, aminte de spec
taculoasele meciuri pe care le 
oferea turneul final al campio
natului național in anii trecuți.

Joi 5 noiembrie la ora 17 în 
sala Floreasca se vor disputa 
finalele campionatului național.

TEODOR POGOCEANU

JUVENTIȘTII
Stimate tovarășe Eugen Bar

bu '. Se înțelege, mă onorează 
faptul că mă pomeniți in „In
formația Bucureștiului" și că 
dezvăluiți zecilor de mii de cre
dincioși ai prestigioasei dv. ru
brici pasiunea mea statornică 
pentru fotbaliștii juventiști. 
Mă simt onorat și vă mulțu
mesc dar nu pot, totuși, împăr
tăși neîncrederea pe care o a- 
veți in acești tineri. Aș putea 
— așa cum ați bănuit — să in
serez aici o lungă listă de ta- 
lentați care, dacă n-ar ti avut 
posibilitatea să se rodeze intr-o 
competiție organizată, nu știu 
dacă ar mai fi ajuns cu toții 
ce-au ajuns. Aș putea începe cu 
Dan Coe și să termin cu Neagu 
(în calitatea lor de internațio
nali, nu de rapidiști) dar re
nunț. Vă amintesc numai de 
cei care v-au nemulțumit săp- 
tâmîna trecută, de Iordănescu, 
Ștefănescu, Naom și Ciugarin, 

teoretic contra lui Tratatovici. 
Remize mai mult sau mai puțin 
de luptă au fost partidele Rei- 
cher-Joița, Georgescu-Bena, 
Neamțu-Segal, Mozeș-Pavlov. 
Nu putem trece cu vederea un 
alt incident neplăcut (din punct 
de vedere tehnic) care a avut 
toc tn întîlnirea Solomonovici- 
Ungureanu. Aici albul, e drept 
debutant în finală, a reușit să 
piardă *n  nouă mutări I... Este 
inadmisibil acest lucru într-o 
finală de campionat național cu 
atît mai mult cu cit sîntem mar
torii celei de a III-a întîmplări. 
Astăzi, se joacă runda a XlV-a 
tn care tntîlnirile centrale sînt 
Segal-Ciocîlt.ea. Gheorghiu- 
Georgescu și Mozeș-Ghindă.

WALTER BOSSART, 
directorul pavilionului Elveției

Din partea țării noastre este o 
mare mulțumire că a putut par
ticipa la acest prim tîrg interna
țional din capitala României. Sînt 
convins că tîrgul a constituit un 
deosebit succes și aceasta nu 
doar pentru pavilionul elvețian 
d și din punctul de vedere al ce
lorlalți cu care ne-am înb'lnit aid. 
O surpriză agreabilă, plăcută pen
tru noi — numărul mare de vizi
tatori. peste așteptări numărul 
specialiștilor care ne-au solicitat 
relații. Nu se pot încă astăzi ex
prima în cifre rezultatele acestei 
expoziții însă, după informațiile 
pe care le deținem, contractările 
întrec, fără îndoială, așteptările. 
Convingerea mea este că tirgul 
de la București va aduce și în 
viitor o intensificare a relații'or 
atît comercsale cft si pe alte pla- 
ntrri dintre România și Elveția. 
Una din dovezile certe: am pro
gramat derâ participarea noastră 
la cel de-al doilea tirg din Bucu
rești. evident co tn» pavilion ura?, 
ma: mare. Pentru câ el s-a dove
dit din capul locuim tm mijloc 
foarte nimerit pentru contacte cu 
oameni si tn domenii care pot 
impulsiona tn bine extinderea re-

ULF HAMMARSKJOLD. 
director al pavilionului Olandei

Este fcarte important pentru 
cele 18 firme olandeze reprezea- 

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
HAV.ANA 3 (Agerpres). — In cadrul concursului international de 

atletism de la Havana, Viorica Viscopoleanu a cîștigat proba de 
săritură in lungime cu performanta de S,48 m. Sprintera cubanezi 
Miguelina Cobian a terminat învingătoare in cursa de IM m cu 
timpul de 11” 6 10. tn proba da aruncarea greutății. Lla Manoliu s-a 
clasat pe locul doi cu 1S.2S m.

• Ieri, la Tel Avlv, tn cadrul „Cupei campionilor europeni- la 
baschet (feminin), echipa Politehnica București a învins cu scorul 
de 83—60 echipa Hapoel din localitate.

fi stele in 
că doi-trei 
încercările 
campionat 

supărați —

ii"

a-

zic 
in- 
ca-

tineri care, orice s-ar spune, 
vor însemna ceva in fotbalul 
nostru și care astăzi rezistă în 
„A", iar miine vot 
„A", tocmai pentru 
ani au trecut prin 
atit de necesarului 
de tineret Nu vă 
stimate tovarășe Eugen Barbu
— dar am atita încredere în 
generațiile de fotbaliști care vin 
(încredere întărită, printre alte
le, și de nopțile noastre mexi
cane, în care — vă amintiți ? — 
împreună invocam nostalgic ti
nerețea unor veterani), incit nu 
pot să nu pledez in continuare, 
cu aceeași patimă și cu aceeași 
consecvență, pentru buna des
fășurare a campionatului juven- 
tist. Cred că speranța mea in a- 
cești tineri va avea aceiași 
excelenți sorți și aceeași popu
laritate ca și inspirata dv. idee 
de a da rubrica de sport a „Săp- 
tăminii" pe mina lui Cristian 
Țopescu. Vă rog să-mi iertați 
îndrăzneala și lipsa de modes
tie. Vă mulțumesc pentru 
tenție !

Stimați cititori — și cind 
stimați mă refer la dv. toți, 
clusiv la tovărășelul 
re-mi trimite din 
rinduri nu tocmai
— dați-mi voie, în 
să sporovăim puțin 
blemele interne ale 
noastre...

Da, așa cum era
— și firesc, dacă ne gindim ia 
regulamente și nu la situația din 
teren — cadeții lui Ozon au fost 
amendați pentru că au împiedi
cat continuarea jocului de la 
Petroșani (în minutul 82, la 2—1 
pentru ei, au contestat un 11 m 
oferit gazdelor) cu pierderea 
partidei : 0—3 1 Sancțiunea este 
regulamentară. nimic de zis, 
așa că memoriul înaintat fede
rației de către argeșeni nu va 
schimba cu nimic hotărîrea. Ră
mîne insă nerezolvată problema 
arbitrajelor la tineret, întrucît
— iată — cavalerii negri din ju
dețe nu-și pot depăși calitatea 
de localnici. Dar poate că in
tr-o săptămină era prea puțină 
vreme să schimbăm sistemul 
delegării arbitrilor. Să mai aș- 

stelist
Hunedoara 
pertinente 

continuare, 
despre pro- 
oompetiției

de așteptat

tate aici că au reușit să stabi
lească, unele dintre ele, pentru 
prima dată, contacte cu oameni 
de afaceri români, altele să le 
reînnoiască pe cele tradiționale. 
Tîrgurile constituie dintotdeauna 
un excelent prilej de realizare a 
contractelor comerciale, a unor 
legături mai strinse, iar cel de la 
București nu face excepție. Cei 
mai mulți expozanți sînt mulțu
miți de participarea lor în ca
drul acestui tîrg internațional, 
fiind încheiate deja contracte e- 
conomice. Este un mare tîrg in
ternațional, și, după părerea mea, 
s-a procedat bine atunci cînd i 
s-a restrins profilul, în cazul de 
față rămînîndu-se doar la con
strucții de mașini și utilaje, la 
aparataj electric și de automati
zare. O alcătuire prea complica
tă ar fi îngreunat cred stabili
rea legăturilor dintre specialiști 
și implicit ai fi diminuat rezul
tatele.

FRANK A. URSINO, 
directorul pavilionului Statelor 

Unite ale Americii 

Eu 
re- 
ca 
a-

groapa din
Ștefan cel Mare. Dar 
’ — ' ' lui

contacte, de a stabili cunoștințe 
noi, ceea ce capătă mare impor
tanță în extinderea legăturilor 
științifice, economice și culturale 
îptre Statele Unite și România. 
Comerțul între cele două țări, 
este, după cum se știe, încă re
dus dar ceea ce trebuie să bucu
re rămîne cursul lor ascendent. 
Tirgul a permis oamenilor de a- 
faceri americani să cunoască mai 
bine piața românească, creînd 
premise bune pentru viitor. De 
altfel încă de pe acum s-a ajuns la 
lucruri palpabile, au fost înre
gistrate comenzi, tranzacții co
merciale în diferite domenii.

Nu vreau să pierd prilejul de 
a mă referi la modul de desfă
șurare a tîrgului. In mod nor
mal întotdeauna este loc pentru 
mai bine. însă pentru felul cum 
s-au organizat lucrurile, pentru 
modul în care au decurs acțiu
nile, conducerea tîrgului, domnul 
vicepreședinte al guvernului ro
mân, Pățan, merită felicitări. Pen
tru o primă ediție tîrgul trebuie 
consemnat ca un succes deosebit

E. J. LEWINGTON, 
directorul pavilionului Marii 

Britanii

Mă ocup de aproape 20 de ani 
de organizarea tîrgurilor interna
ționale și am lost prezent în nu
meroase țări cu tradiție în aceas
tă direcție. Și totuși am curajul 
să spun că la ediția bucureșteană

5 Direcția de poștă și difuzarea presei din M.P.T. anunță că 
Ș cu început contractările de abonamente pentru anul 1971 
Ș la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re- 
5 cent apărut.
5 De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și 
Ș periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
5 tehnico-sliintifice cuprinse în catalogul presei externe — 
§ 1971.

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Patria (o- 
rele 9; 12.45; 16,30; 20,15), Feroviar 
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) ; Gloria 
(orele 9,45 ; 13 ; 16.15 ; 19,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Favo
rit (orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 18 ; 20,15) ;

CADAVRUL VIU : rulează la Ca
pitol (orele 9,30 ; 12,30 ; 16 30 ; 20) ;

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la București (orele 8,30 •
10.30 ; 12,30 , 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Festival (orele 8 45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18 ; 18,30 ; 21) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Mo
dern (orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20.30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Victoria (orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30
17.30 ; 20,15).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Central (orele 8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45) ; Grivita (orele 10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Lumina (orele 9—16 tn continua
re , 18,15 ; 20,30).

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : rulează la Doina (orele
11.30 ; 13 45 ; 16 ; 18.15 : 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulează 
la Excelsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20.45) ; Aurora (orele 9 :
11.15 ; 13.30 ; 15 45 ; 18 ; 20,15) ; To
mis (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15,45 ;
18,151, 20,30).

PETRECEREA : rulează Ia înfră
țirea (orele 15 30 17,45 ; 20).

GREȘEALA REGELUI: 
la Buzești (orele 15 30 ; 18 ;

MAYERLING (ambele serii) : 
lează la Dacia (orele 8,45—20 
continuare).

100 DE CARABINE : rulează 
Bucegi (orele 10 ; 15,30 ; 18 , 20,30); 
Arta (orele 10 : 15,30 ; 18 ; 20,15).

DRAGOSTE Șl VITEZA : rulea
ză Ia Unirea (orele 15 30 ; 18 : 20).

IMPOSTORII : rulează la Lira 
(orele 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Lira (orele 16).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Drumul Sării (orele
15.30 ; 18 : 20.30).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Feren
tari (orele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Cos
mos (orele 15 30 : 18 ; 20,15).

HIBERNATUS : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30 : 18 ; 20,30) ; Mio
rița (orele 10 : 12 15 : 15 ; 17,30 : 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează Ia Cotroceni (orele 15,30; 
17,45 ; 20) ; Popular (orele 15.30 ; 
18 : 20,15).

SENTINȚA : rulează la Floreas
ca (orele 15.30 ; 18 ; 20,30) ; Flamu
ra (orele 16 : 18,15 : 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Volga (orele 15.30 : 19).

TIGRUL : rulează la Viitorul (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Moșilor (orele II ; 15,30 ; 18 ; 20.15). 

rulează
20.30); 

ru- 
în

la

A.R.I.A. ANUNȚĂ
Din cauza indisponibilității pianistului Bill Evans, concertul 

din ziua de 4 noiembrie a.c. ora 17 de la Sala Palatului se 
anuleaza.

Programul concertului de la ora 20, din aceeași sală va 
fi susținut de formația de fazz din S.U.A. (Larry Richardson 
— baterie, Richie Goldberg — baterie și Haywood Henry — 
saxofon), condusă de cunoscutul pianist EARL HINES avînd 
ca solistă vocală pe MARVA JOSIE.

Biletele cu seria 3490 pentru concertul de la ora 20 ră- 
min valabile.

Biletele de la matineu eu seria 3489 pot fi preschimbate 
pentru concertul seral, la casa de bilete A.R.I.A. — Calea 
Victoriei nr. 63—70, telef. 13 53 75.

I
I
I
I
I

a tîrgului internațional ni s-an 
pus mult mai puține probleme 
decît în alte părți. Totul a de
curs mulțumitor „Ia nivel de 
clasa întîia". Nu pot din păcate 
da detalii cantitative, despre 
tranzacțiile încheiate, întrucît noi 
nu deținem o situație centraliza
tă, pot spune însă că activitatea 
firmelor a fost bogată, ușurată de 
faptul că întreprinderile româ
nești au arătat mult interes pen
tru exponatele britanice. N-am a- 
vut acum decît o cameră rezer
vată negocierilor. Ne-am dat însă 
seama că Ia viitoarea ediție vom 
avea nevoie de cel puțin trei 1

Aș vrea să subliniez încă o dată 
că am găsit modul de organiza
re a tîrgului extraordinar de bun. 
Eu unul nu m-am așteptat ca to
tul să fie atît de perfect. Dați-mi 
voie să transmit celor în drept fe
licitări pentru reușita tîrgului 1

S. YAMAKAWA, 
director, pavilionul Japoniei

Dacă pînă în momentul de 
față cifrele de comerț dintre 
România și Japonia sînt încă re
duse aceasta se datorește nu nu
mai distanței care separă cele 
două țări, ci și insuficientei cu
noașteri a posibilităților de pro» 
ducție și de desfacere reciprocei 
In organizarea pavilionului nos
tru de la București am ținut cont 
de acest lucru și sperăm ca ex
poziția japoneză să-și fi îndepli
nit misiunea pentru care a fost 
instituită. Reprezentanții noștri 
comerciali au studiat căile p® 
care legăturile noastre să se dez
volte. Și ne exprimăm dorința de 
a extinde comerțul, de a întări 
colaborarea tehnică în realizarea 
a diferite produse. Credem că la 
temelia eforturilor îndreptate că
tre adîncirea legăturilor între 
cele două țări trebuie să stea 
ideea fructificării în avantajul fie
căruia, ceea ce ne putem oferi 
unul celuilalt.

Anchetă realizată de
NEAGU UDROIU

J
PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 

la Munca (orele 16 ; 18 : 20)
ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 

MABUSE : rulează Ia Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 30,15).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la vitan (orele 15,30 ; 18 ; 
20.15).

VÎRSTA INGRATĂ : rulează lă 
Rahova (orele 15 30 : 18 ; 20,30)

HEI TUI: rulează la Progresul 
(orele 20).

PASĂRILE : rulează la Progre
sul (orele 15,30 ; 18).

AURUL : rulează la Pacea (Ore
le 15,45 ; 18 : 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează Ia Crîngași (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

Stfiafre
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Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă: 
SÎNGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea
trul Națonal „Vasile Alecsandri"— 
Iași (la Sala Palatului) : CATIHE- 
ȚII DE LA HUMULEȘTI — ora 9 ; 
(la Teatrul Giuleștl) ; MOARTEA 
IGUANEI — ora 20 : (la Teatrul 
National „I. L. Caragiale") (Sala 
Comedia) : TARTUFFE — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20 ; Teatrul Mic : PRE
ȚUL — ora 20 ; Teatrul „C.I. Not- 
tara" (B-dul Magheru) : SUS PE 
ACOPERIȘ... IN SAC - ora 19,30; 
(Sala Studio) : CERCUL MORȚII
— ora 20; Teatrul ,Ion Vasilescu": 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — ora
19,30 ; Teatrul „I. Creangă": CO
MOARA DIN INSULA PIRAȚI
LOR - ora 18; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Vlctqriei) : GULIVER ÎN TA
RA PĂPUȘILOR - ora 17; NOC
TURN III — ora 21 30 ; (Str. Aca
demiei) : STROP DE ROUĂ; 
BROTÂCELUL — ora 17 : Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ - ora 19.30 ; 
Circul Globus; STAR CIRCUS ’70
— ora 19,30.

MIERCURI. 4 NOIEMBRIE 1978
• 12.00 Fotbal. Transmisiuni de 

la meciurile: Steaua — P S V 
Eindhoven; U.T.A. — Steaua Ho-’ 
ș:e Belgrad; Dinamo București — 
F. C. Liverpool • 18,00 Universal 
șotron —'enciclopedie pentru co
pii a 18,30 Cabinet economic TV.
• 19.15 Publicitate • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară •
20,00 Tele-cinemateca „Misterul 
camerei nr. 19“ • 2130
dran Internațional • 22,15 
marilor interpret! români. 
Ștefănescu-Goangă • 22 45 
jurnalul de noapte.
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„o nouă coniribujie u tw/jm 
CONSUMĂRILOR RECIPROCE" 
Presa iugoslavă despre importanța 

vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
BELGRAD 3. — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu, 
transmite: Ziarele iugoslave de 
marți publică pe primele pagini 
relatări și comentarii privind vi
zita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o face în Iugoslavia, 
la invitația președintelui Iosip 
Broz Tito.

„BORBA" informează despre 
vizită pe prima pagină sub titlul 
„Ceaușescu astăzi în Iugoslavia", 
întîlnirea de azi dintre președin
ții Ceaușescu și Tito — scrie zia
rul — reprezintă continuarea bu
nei tradiții a contactelor recipro
ce la niveluri diferite, caracteris
tice relațiilor din ultimul dece
niu între cele două țări vecine și 
prietene.

Intr-un comentariu intitulat „O 
dezvoltare continuă", același ziar 
scrie : „Se întîmplă foarte rar în 
viața internațională ca șefii a 
două state, întilnindu-se din nou 
după un an de zile, să poată 
constata cu satisfacție că tot ceea 
ce au discutat atunci s-a reali
zat în practică sau este în curs 
de' realizare, în cele mai bune 
Condiții. Această ocazie o vor 
avea președinții Ceaușescu și 
Tito, a căror nouă întîlnire repre
zintă și o nouă contribuție la tra
diția trainică a schimburilor de 
păreri și a consultărilor în cele 
mai importante probleme ale 
vieții internaționale și ale relații
lor bilaterale. întîlnirea preceden
tă dintre Tito și Ceaușescu a avut

Agenția „China Nouă“ despre
' I.. „

cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ia sesiunea 

jubiliară a OJ.II.
PEKIN 3. (Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, transmi
te : Ziarul „JENMINJIBAO" din 
1 noiembrie a publicat un co
mentariu al agenției CHINA 
NOUĂ în care se relevă că pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
exprimat în cadrul Sesiunii Jubi
liare a Organizației Națiunilor 
.Unite, ca și reprezentanții a nu
meroase țări, o opoziție fermă 
față de intervenția imperialistă în 
•facerile interne ale altor țări.

Ziarul citează în acest sens 
pasaje din cuvîntarea la O.N.U. 
> tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

în comentariu se arată, de ase
menea, că, șeful statului român, 
ea și reprezentanții altor țări au 
manifestat sprijinul ferm față de 
popoarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian în războiul lor împo
triva agresiunii americane și de 
salvare națională și au cerut ca 
imperialismul american să-și re
tragă în mod necondiționat toate 
trupele agresoare din Indochina,

Ecoul unei 
a R. P.

Presa internațională mani
festă un interes deosebit față 
de propunerea R. P. Chineze 
de întrunire a unei conferințe 
la nivel înalt a tuturor țărilor 
lumii, mari și mici, pentru 
semnarea unui acord asupra 
interzicerii totale și distruge
rii armelor nucleare și, ca 
prim pas, ajungerea la un a- 
cord de nefolosire a armelor 
nucleare. Această propunere, 
formulată inițial în Declarația 
guvernului R P. Chineze din 
16 octombrie 1964, a fost re
luată în comunicatul comun 
semnat luni la Pekin, în pre
zența premierului Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, de reprezentanți ai A- 
sociației de prietenie China— 
Japonia și ai Partidului Socia
list din Japonia. De aseme
nea, în comunicat se reafirmă 
că niciodată și în nici un fel 
de circumstanțe China nu va 
fi prima care să folosească ar
mele nucleare, și se reamin
tește propunerea acesteia de 

loc în septembrie anul trecut la 
Porțile de Fier, loc ce prezintă 
importanță atît pentru economia 
celor două țări, rât și un simbol 
ai legăturilor de prietenie și al 
aspirațiilor spre dezvoltarea per
manentă și adîncirea acestor re
lații, scrie ziarul. Președinții 
Ceaușescu și Tito — relevă apoi 
ziarul — se întîlnesc într-un mo
ment în care România și Iugo
slavia, cît și ei personal, au do- 
bîndit rezultate excepțional de 
bogate, remarcate în toată lu
mea, în sfera activității interna
ționale, activitate inspirată de un 
țel esențial — tendințele pentru 
asigurarea păcii în condițiile unei 
colaborări mai largi și bazate pe 
principii de egalitate în Europa 
și pe celelalte continente".

Știrea despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Iugoslavia 
este publicată, de asemenea, pe 
prima pagină, și de ziarul „PO- 
LITIKA". Ziarul publică, de ase
menea, o amplă corespondență 
din București în care se consem
nează prefacerile edilitare din 
capitala României și sînt prezen
tate cifre statistice privind creș
terea nivelului de trai.

„Aș putea spune — afirmă 
semnatarul corespondenței — că 
întreaga Românie contemporană 
cunoaște un intens efort în vede
rea dezvoltării economice rapi
de". „Nicolae Ceaușescu — se 
spune în continuare în corespon
dență — are, fără îndoială, popu

punînd capăt intervenției lor în 
această regiune a lumii. Comen
tariul marchează declarația că 
trebuie retrase trupele agresoa
re americane din Coreea, aceasta 
fiind singura cale pentru a asi
gura unificarea Coreei potrivit 
voinței poporului coreean însuși.

„JENMINJIBAO", relevă, de 

asemenea, atitudinea luată de 
țara noastră și de alte țări împo
triva privării ilegale a Republicii 
Populare Chineze de drepturile 
sale legitime în O.N.U., cererea 
de restabilire a locului legitim al 
R. P. Chineze la O.N.U. și de 
expulzarea de la Națiunile Unite 
a clicii lui Cian Kai-și, repudiată 
de către poporul chinez, afirma
ția că există o singură Chină și 
că aceasta este Republica Popu
lară Chineză. Este complet ilegal 
să excluzi din Națiunile Unite o 
mare țară cu o populație de pes
te 700 de milioane de oameni, și 
această situație trebuie schimba
tă, se arată în încheierea comen
tariului.

propuneri 
Chineze
convocare a conferinței men
ționate.

(Agerpres)

R. F. A GERMANIEI

Cereri pentru interzicerea 
mișcării neonaziste

Ample acțiuni de protest se 
desfășoară în Republica Federală 
a Germaniei împotriva creării, la 
31 octombrie, în orașul Wurzs- 
burg din Bavaria, a mișcării neo
naziste „Acțiunea de rezistență", 
care și-a propus ca țel „lupta 
cu toate mijloacele" împotriva 
ratificării Tratatului de la Mos
cova și pentru „înlăturarea ac
tualei coaliții guvernamentale".

Purtătorul de cuvînt al Parti
dului Social-Democrat, Jochen 
Schulz, a declarat că lozincile 
lansate de această mișcare „cons
tituie o incitare la crimă, și ele 
trebuie tratate ca atare". 

laritatea în România și în lumea 
întreagă". Sînt apoi citate cifre 
privind dezvoltarea schimburilor 
economice româno-iugoslave.

„POLITIKA EXPRESS*  pu
blică un comentariu consacrat în- 
tflnirii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele L B. 
Tito, în care se subliniază impor
tanța și succesul relațiilor de co
laborare dintre țara noastră și 
Iugoslavia.

Ziarul „OSLOBODJENJE" 
scrie cu prilejul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Iugo
slavia că relațiile dintre cele 
două țări constituie un exemplu 
al colaborării europene între sta
te învecinate.

Revista bilunară „MEJDUNA- 
RODNA POLITIKA", apărută 
marți, reproduce textul integral 
al prefeței lui Dimce Belovski. 
membru al Prezidiului U.C.I., la 
volumul cuprinzînd lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în legătură cu vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Iugo
slavia, „VIESNIK" din Zagreb 
publică o corespondență intitula
tă „Porțile de Fier, puncte de 
trecere. în ultimii ani, economii
le Iugoslaviei și României găsesc 
tot mai mult un limbaj comun". 
Corespondența menționează cola
borarea rodnică desfășurată între 
țara noastră și Iugoslavia.

în baza unei hotărîri comu
ne, adoptată cu prilejul rundei 
a șasea, de Ia Bonn, a convor
birilor politice polono-vest-ger- 
mane, ieri au început în capita
la poloneză tratativele dintre 
miniștrii afacerilor externe ai 
R.P. Polone Stefan Jedrychow- 
ski, și R. F. a Germaniei, Wal
ter Scheel, în problema trasa
tului cu privire la bazele nor
malizării relațiilor dintre cele 
două țări.

Ieri după-amiază. cele două 
delegații au organizat conferin^ 
țe de presă, la care purtătorii 
lor de cuvînt au relatat desfă
șurarea primei zile a tratative
lor.

B. Poleszczuk, din partea po
loneză, a declarat că s-a căzut 
de comun acord în ce privește 
caracterul confidențial al con
vorbirilor. Potrivit declarației 
sale, ministrul Jedrvchowski a 
arătat, în cuvîntarea sa, că ri
dicarea convorbirilor polono- 
vest-germane la nivelul miniș
trilor de externe dovedește că 
aceste convorbiri au intrat în- 
tr-o fază hotărîtoare. Ministrul 
polonez, a subliniat B. Polesz
czuk, a arătat că guvernul po
lonez a subliniat în repetate 
rînduri că acordă o mare im
portanță normalizării relațiilor 
cu R. F. a Germaniei, acest lu
cru rezultînd din bazele politi
cii externe poloneze, care se în
temeiază pe principiile coexis
tenței pașnice prin acceptarea 
realităților din Europa și, în
deosebi, a caracterului definitiv 
al graniței Oder-Neisse.

La rîndul său, Rudiger von 
Wechmar, purtătorul de cuvînt 
al delegației vest-germane, a 
relevat faptul că ministrul 
Scheel, în cuvîntarea sa, a sub
liniat că normalizarea relațiilor 
cu Polonia prezintă interes atit 
pentru R.F.G. cît și pentru în
treaga Europă.

Intr-un comunicat oficial, dat 
publicității luni seara la Bonn, 
guvernul federal vest-german a 
declarat că „manifestația organi
zată de mișcarea „Acțiunea de 
rezistență" și declarațiile aces
teia împotriva politicii de recon
ciliere și destindere sînt de na
tură să aducă grave prejudicii 
intereselor de stat ale R.F.G. Gu
vernul federal — subliniază co
municatul — își exprimă convin
gerea că partidele reprezentante 
în> Bundestag vor lua atitudinea 
cuvenită față de această mani
festare și de organizatorii săi".
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FORȚA DIALOGULUI

Instalarea președintelui 
Allende

• Festivitățile de la Santiago de Chile
• Vizite ale delegației române

SANTIAGO DE CHILE 3 (A- 
gerpres1. — Corespondență de 
îa Eugen Pop :

...Marți, 3 noiembrie orele 
10,45. Prin poarta Morande a Se
natului intră președintele ales al 
țării, dr. Salvador Allende, îm
preună cu membrii viitorului său 
guvern. Primiți de o comisie a 
parlamentarilor, se îndreaptă a- 
poi spre sala de onoare a Congre
sului. Aid e reunit plenul depu- 
taților și senatorilor. Președintele 
Senatului, Tomas Pablo, deschide 
sesiunea festivă a Congresului, 
in prezența președintelui Eduar
do Frei Montalva și a miniștrilor 
săi, și cere secretarului camerei 
superioare să-l invite în sala de 
onoaffr pe președintele ales, dr. 
Salvador Allende. Urmează mo
mentele culminante ale actului 
de transmitere a funcției prezi
dențiale.

Președintele ales, dr. Salvador 
Allende, jură să respecte artico
lul constituțional — citit de pre
ședintele Senatului — care cere 
președintelui să îndeplinească cu 
fermitate și fidelitate funcția sa, 
să păstreze integritatea și inde
pendența națiunii, să respecte 
constituția și legile și să asigure 
respectarea lor. în momentele 
următoare. Eduardo' Frei scoate 
însemnele puterii prezidențiale cu 
care fusese investit cu șase ani 
în urmă, iar președintele Senatu
lui îi înmînează lui Salvador 
Allende simbolurile funcției su
preme. După festivitatea instală
rii, noul președinte al Republicii 
Chile, dr. Salvador Allende, nu
mește — prin primul decret pre
zidențial — pe miniștrii cabinetu
lui său și primește jurămîntul 
acestora...

La ceremonialul instalării nou
lui președinte al Republicii Chile, 
au asistat delegații oficiale din 
zeci de țări ale lumii. Din dele
gația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, fac parte Geor
ge Macovescu. prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Vasile Dumitrescu, ambasadorul 
țării noastre Ia Santiago de Chile. 
La invitația Centralei unice a oa
menilor muncii din Chile, la ce
remonia instalării noului preșe
dinte al Republicii Chile, a parti
cipat și o delegație a Uniunii Ge-

Salvador Allende, vorbind la o întrunire după ce a fost 
confirmat ca președinte al Republicii Chile

PROBLEMA ORIENTULUI
APROPIAT LA O.N.U.

• MARȚI A FOST FĂCUT 
CLNOSCVT oficial la O.N.U. 
proiectul de rezoluție a 20 de 
țari latino-americane in proble
ma situației din Orientul Apro
piat Proiectul prevede în e- 
sență, exprimarea de către A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
sprijinului său fără rezerve fa
ță de rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
și afirmă necesitatea ca aceas
ta să fie aplicată prompt, în 
toate dispozițiile sale. De ase
menea. se propune ca Adunarea 
Generală să exprime sprijinul 
său pentru eforturile depuse de 

. Gunnar Jarring și se cere păr
ților direct interesate să reia 
contactele cu acesta. Totodată, 
proiectul de rezoluție se pro
nunță in favoarea prelungirii 
cu cel puțin trei luni a încetării 
focului și eventuale măsuri 
în vederea supravegherii sale.

Tot in cursul dimineții de 
marți, delegatul Nigeriei a pre
zentat un nou text, în urma 
discuțiilor din Adunarea Gene
rală în cadrul căreia au fost 
propuse amendamente la proiec
tul de rezoluție al grupului de 
state afro-asiatice.

• MINISTRUL TRANSPOR
TURILOR al Republicii Socia
liste România, Ștefan Pavel, a 
avut marți o întrevedere cu 
B. P. Bescev, ministrul căilor 
de comunicații al Uniunii Sovie
tice. în cursul convorbirii au 
fost discutate probleme privind 
intensificarea colaborării dintre 
cele două ministere. 

ntrale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Ion Cotoț, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Tradiționala ceremonie a insta
lării unui nou președinte dobin- 
dește o semnificație politică deo
sebită, de mare rezonanță internă 
și internațională. Pentru că, o 
dată cu instalarea lui Salvador 
Allende în funcția de președinte 
al Republicii Chile, începe exer
citarea efectivă a puterii de stat 
de către un guvern care, prin 
componența sa și viziunea sa pro
gramatică, reprezintă expresia 
unei mari victorii politice a ma
selor populare.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Sooxrste 
România, Gheorghe Rădukscu, 
conducătorul delegației române, 
invitată de guvernul Republicii 
Chile pentru a participa la festi
vitățile care an loc cu prilejul 
transmiterii mandatului prezi
denția], împreună cu Cecrge Ma
covescu, prim-adjunct al nrnis- 
trului Afacerilor Extern fi Vasi
le Dumitrescu, ambasa-urul Ro
mâniei la Santiago de Chile an 
fost primiți de președintele în 
funcțiune, Ednardo Fra MoctaL 
va, căruia i s-au înminat depline
le puteri de acreditare ale misiu
nii speciale a Republicii Socia
liste România. Ca acest prilej, 
conducătorul delegației române a 
transmis președintelui Eduardo 
Frei salutări distinse din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
a! Republicii SociaFrie România. 
Nicolae Ceaușesco, precum și 
cele mai bune urări de prospe
ritate pentru poporul rh-han

Eduardo Frei Montalva a ex
primat mulțumirile sale călduroa
se pn jritnli W GoariRnlui de 
Stat al Republică Soca-ste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. pentru 
urările transmise și satisfacția sa 
în legătură cu relatri'e nrietenești 
existente între cele docă țâri. în
tre președintele Fnri si coodncă- 
toru! delegației române. Gnecr- 
ghe Râdulescu. a avut loc o con
vorbire cordială.

Tot cu același prilej Ceerge 
Macovescu. prim adjunct al Mi~ 
mstrohri Afacerilor Este» je al

• LA VIDIN, a avut loc marți 
dimineața inaugurarea noilor 
uzine chimice pentru producția 
de anvelope $i fibre poliamidice. 
La festivitate au fost de față To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, și alți conducători de 
partid și de stat bulgari, pre
cum și Mihail Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Luînd cuvîntul la un dineu 
oferit in cinstea sa de Asocia
ția presei străine din Viena, 
ministrul austriac al afaceri
lor externe. Rudolf Kirchsch- 
laeger. a declarat că, după 
părerea sa. Austria trebuie 
să voteze în favoarea resta
bilirii drepturilor R. P. Chi
neze la O.N.U.

La 21 octombrie, ministrul 
de externe Kirchschlaeger a 
înaintat Comisiei de politică 
externă a Parlamentului aus
triac un raport în care este 
examinată problema recu
noașterii de către Austria a 
R. P. Chineze. In raport se 
menționează : „Discuția asu
pra stabilirii de relații diplo
matice cu R. P. Chineză a in
trat intr-un nou stadiu, prin 
recenta recunoaștere a acestei 
țări de către Canada. De fapt, 
s-a dovedit că, în situația ac
tuală. marile probleme poli
tice internaționale nu pot fi 
rezolvate fără R. P. Chineză. 
De asemenea, cercurile eco
nomice austriece cer tot mai 
mult să se țină seama de 
existența R.P. Chineze".

acti- 
sale 
s-a 

s-au 
cele 

au

Dezbaterea din cadrul ce
lei de a VIII-a Adunări a 
F.M.T.D. se apropie de sfîr- 
șit. Marți dimineața partici- 
panții s-au reintilnit in șe
dință plenară pentru a efec
tua împreună un examen al 
muncii desfășurate in co
misii și pentru a aproba 
concluziile acestora. A fost 
incă un prilej de a se evoca 
o gamă largă de probleme. 
Situația din Indochina, secu
ritatea europeană, lupta îm
potriva colonialismului și 
Beocolonialismului, evoluția 
evenimentelor din Orientul 
Apropiat. Realitățile contem
porane evidențiază o pre
zentă activă, în continuă 
amplificare, a generației ti
nere in ansamblul forțelor ce 
militează pentru libertate, 
pace și progres. Activizarea 
politică a acestei generații, 
apariția unor noi mișcări de 
tineret cu un caracter pozi
tiv, obligă la o definire exac
tă a cadrului în care F.M.T.D. 
trebuie să-și desfășoare 
vitatea, a direcțiilor 
principale. La Adunare 
amintit drumul parcurs, 
întocmit bilanțuri, dar 
mai multe intervenții 
vădit dorința de a desluși 
perspectiva Federației într-o 
lume care cunoaște profun
de prefaceri. Punctele de ve
dere nu au coincis întotdeau
na. insă s-a reliefat preg
nant necesitatea unor dezba
teri sincere, prietenești, con
structive asupra fenomenelor 
complexe din mișcarea inter
națională de tineret, pentru 
». Preciza căile cele mai efi
ciente in vederea realizării 
obiectivelor majore ale 
F.M.T.D. Adunarea F.M.T.D. 
a demonstrat o dată mai mult 
că doar un dialog permanent, 
intr-un spirit deschis de res
pect mutual, poate duce la 
dezvoltarea unității de ac
țiune. poate pune în valoare 
elemente comune in lupta pe 
care generația tinără o duce 
pentru un viitor mai bun, 
pentru o lume a dreptății, li
bertății și păcii.

I
I
______
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Semnificația unui boicot
Pentru prima oară în 

istoria universității portu
gheze studenții unui în
treg centru universitar — 
Coimbra — au organizat 
boicotarea demonstrativă 
a cursurilor timp de o 
săptămînă.

Boicotul studențesc exprimă 
protestul tinerilor împotriva ex
matriculării a trei lideri ai „sin
dicatului liber*  al studenților 
(sindicat considerat ilegal de 
autorități). De fapt, acest boicot 
continuă acțiunile protestatar- 
revendicative desfășurate la a- 
cest început de an universitar 
în aproape toate universitățile 
portugheze.

Fapt este că după calmul re
lativ care a urmat situației

• APROXIMATIV 57 MI
LIOANE DE AMERICANI s-au 
prezentat ieri la urne pentru a 
alege pe cei 435 de membri ai 
Caînerei Reprezentanților, 35 
din cei 100 de senatori, 35 din 
cei 50 de guvernatori și mai 
multe mii de oficialități locale.

• APELUL LANSAT de Co
misiile muncitorești din Spania 
(centrala sindicală ilegală) de a 
declara marți o grevă de 24 de 
ore și de a o considera drept zi 
națională în favoarea amnistiei 
a avut un larg ecou în rîndul 
muncitorilor și studenților. Gre
viștii și-au exgrimat în felul 
acesta protestul față de repre
siunile , politice, cerind elibera
rea, deținuților politici, legaliza
rea centralei sindicale care re
prezintă adevăratele interese 
ale muncitorilor și majorarea 
salariilor. în capitala țării, cele 
mai afectate de întreruperea lu
crului au fost întreprinderile 
metalurgice, șantierele de con
strucții și imprimeriile.

La universitatea din Somosa- 
guas, unde poliția a intervenit 
luni pentru a împrăștia pe par- 
ticipanții la un miting organi
zat pentru a cere amnistierea 
deținuților politici, studenții au 
declarat grevă.

• AUTORITĂȚILE ECUADO- 
RIENE contihuă cercetările în 
vederea descoperirii autorilor 
răpirii generalului Cesar Rohn 
Sandoval, comandantul șef al 
forțelor aeriene. Acesta șl-a re
căpătat duminică libertatea în 
împrejurări încă neclarificate, 
unele surse afirmînd că genera
lul a fost eliberat de răpitorii 
săi, altele că el a reușit să eva
deze.

MARK SYDNEY, repre
zentant al Tineretului Comu
nist din Canada, ne-a înfă
țișat părerile sale privind 
reuniunea desfășurată la Bu
dapesta :

— Este dificil de a evalua 
Adunarea F.M.T.D. doar prin 
rezultatele practice. Aduna
rea, înainte de toate, a re
prezentat o expresie a pu
ternicelor sentimente antiim- 
perialiste ale tineretului 
lumii. Au fost prezente nu 
numai organizații membre.

De la trimisul

nostru,
Eugenia Obrea

x
ci și altele care simpatizează 
cu obiectivele noastre. O ca
racteristică a acestui moment 
poate fi socotită înființarea 
unor noi organizații atit în 
Europa cît și pe alte conti
nente, mai ales in Africa.

— Care este punctul dvs. 
de vedere în legătură cu 
cooperarea în mișcarea In
ternațională de tineret ?

— Problema trebuie exa
minată atent, cu multă grijă. 
Cooperarea nu presupune a- 
bandonarca, sacrificarea prin
cipiilor proprii. Dar, în ace
lași timp, deosebirile ideo
logice și tactice nu trebuie 
să împiedice colaborarea ce
lor mai diferite forțe ale ti
neretului. Cred că o slăbiciu
ne a F.M.T.D. a reprezentat-o 
imobilitatea cu care a abor
dat problema cooperării cu o 
serie de mișcări de stingă ce 
se pronunță pentru transfor
marea progresistă a socie
tății. Părerile diferă în des
tule probleme, dar aceasta 
nu trebuie să excludă cău
tarea mijloacelor cooperării.

— S-au exprimat la A- 
dunare o serie de opinii pri-

foarte încordate din primăvara 
anului trecut cînd au avut loc 
demonstrații și incidente de 
stradă în centrele universitare 
lusitane, atmosfera a devenit, 
din nou, explozivă. Cu toate e- 
forturile de a pune surdină fo
losind cenzura, autoritățile nu 
mai pot ascunde că au din nou 
de făcut față unei veritabile re
volte în universități. Mișcarea 
studențească merge în crescen
do și de la mitinguri de pro
test desfășurate imediat după 
ceremonia inaugurării noului an 
universitar în incinta universită
ții din Lisabona, s-a ajuns la 
boicotul studențesc de la 
Coimbra. Recrudescența protes
tului studențimii este explicată 
de corespondenții de presă din

Elveției

Hans Peter Tschudi, pre
ședintele Confederației El
vețiene, șeful Departamen
tului Federal de Interne 
(învățămînt, cultură, știință, 
sănătate și administrație), 
a primit marți pe ministrul 
învățămîntului al Republi
cii Socialiste România, Mir
cea Malița, care se află în 
vizită în Elveția.

A fost trecută în revistă 
colaborarea în domeniile 
învățămîntului, științei și 
culturii între cele două țări, 
subliniindu-se posibilitățile 
de continuă dezvoltare a a- 
cesteia.

• LA SEDIUL AMBASADEI 
UNIUNII SOVIETICE DIN HEL
SINKI s-a desfășurat, marți di
mineața, prima ședință de lucru 
a celei de-a treia runde a con
vorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea cursei înarmări
lor strategice (SALT).

• JENO FOCK, președintele 
Guvernului Revoluționar Munci- 
toresc-Țărănesc Ungar, l-a pri
mit pe Gerhard Schroeder, pre
ședintele Comisiei pentru aface
rile externe a Bundestagului, și 
pe Herman Jung, -secretarul Co
misiei, care se află în vizită la 
Budapesta. Cei doi oameni poli
tici vest-germani au avut con
vorbiri și cu alte personalități 
ungare

.i

i vind spiritul ce trebuie să 
domine în activitatea FMTD. 
Ce credeți în această pri
vință ?

— Cred că pentru bunul 
mers al activității este nece
sar să se respecte strict prin
cipiul colegialității, muncii 
colective, al respectului reci
proc. în F.M.T.D. nu trebuie 
să se clasifice membrii in 
mișcări puternice și altele 
mai puțin puternice, ci tre
buie să existe o muncă co
lectivă, toți membrii Birou
lui să primească responsabi
lități directe și să existe 
respectul politic pentru fie
care din ei, deoarece, indi
ferent de numărul membri
lor, reprezintă o organizație 
ce face parte din Federație. 
Cred că trebuie înmulțite 
contactele dintre Biroul 
F.M.T.D. și organizațiile 
membre și că trebuie favori
zate legăturile directe dintre 
aceste organizații.

— Și acum, să privim per
spectivele Federației...

— Sarcina principală a 
F.M.T.D. este, după părerea 
mea, aceea de a stimula ini
țiativele tineretului antiim- 
peralist, de a facilita acțiu
nile unite ale organizațiilor 
membre. în același timp, 
consider că trebuie luate în 
considerare problemele spe
cifice ale tineretului, nu nu
mai cele politice și sociale. 
Cred că ar trebui să discutăm 
(și au fost puțin discutate în 
Adunare) problemele pe care 
le-aș denumi umane ale ti
neretului, probleme ce afec
tează multilateral generația 
noastră. Și apoi, să nu ui
tăm pe cei ce trăiesc în ță
rile în curs de dezvoltare și 
care acum au multe, enorm 
de multe probleme proprii. 
Despre perspective : să reali
zăm în practică inițiativele 
menționate în documentele 
Adunării, să lărgim coope
rarea forțelor antiimperialis- 
te ale tineretului, să realizăm 
o unitate efectivă a acestor 
forțe...

Budapesta, 3 noiembrie 1970.

capitala portugheză prin „exas
perarea tinerilor din facultăți 
atunci cînd văd continuarea in
diferenței guvernului la necesi
tățile acute ale scolii superioa
re" (NEUE ZURCHER ZEITUNG). 
Promisiunile premierului Caeta- 
no (care, de altfel, a fost în 
trecutul nu prea îndepărtat pro
fesor universitar) de a se ocu
pa „personal și eficient" de 
modernizarea universității por
tugheze nu s-au concretizat. în 
această situație este firească 
reluarea acțiunilor studențești 
vizînd obținerea înfăptuirii unei 
reforme democratice, structura
le a școlii superioare. Ceea ce 
neliniștește autoritățile — re
marcă ziarul elvețian citat mai 
sus — este „nu atît reapariția 
unor fenomene de frondă în 
rîndul studenților, cît caracterul 
politic mai pronunțat al mișcă
rii". O dată cu reafirmarea re
vendicărilor privind reforma u- 
niversitâții și înlăturarea struc
turilor închistate, autoritariste 
din învățămîntul superior lusi
tan, alături de cererile privind 
reducerea taxelor foarte împo
vărătoare și sporirea alocațiilor 
bugetare destinate universității, 
alături de revendicările vizînd 
reintroducerea autonomiei uni
versitare, înlăturarea politiei din 
universități și acceptarea unor 
organizații libere studențești, 
este puternic afirmată cerința 
renunțării la războaiele colo
niale din Angola, Mozambic și 
Guineea Bissau. Dacă pînă de 
curînd, multi absolvenți plecau 
în Franța sau Italia pentru a nu 
fi trimiși în corpul expediționar 
din colonii (au fost cazuri cînd 
un sfert din promoțiile univer
sităților portugheze alegeau o 
asemenea cale) actualmente se 
asistă la un refuz în masă al 
studenților de a efectua pregă
tirea militară.

Semnificația unor asemenea 
manifestări nu poate scăpa nici 
unui observator avizat, dacă ne 
gîndim la faptul că în Portuga
lia învățămîntul superior este — 
la drept vorbind — un lux, că 
procentul tinerilor proveniți din 
mediul muncitoresc sau al mici
lor funcționari este extrem de 
mic și că majoritatea studenți
lor provin din așa numitele 
„pături mijlocii" și din pături 
sus-puse. Tensiunea din univer
sități — care cunoaște, așa cum 
se reflectă și în boicotul de la 
Coimbra o nouă intensificare 
relevă nu numai amploarea 
nemulțumirii studențești; ea ne 
oferă, totodată un indiciu eloc
vent al lărgirii opoziției din 
Portugalia față de structurile 
anti-democratice și față de 
cramponarea de practicile colo
nialiste.

E. K.
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