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Valorificarea superioară a tuturor rezervelor
BAIA MARE (redacția ziarului 

„Pentru socialism") — în sala clu
bului Uzinei „Unio“ din Satu Mare 
a avut loc ședința activului de 
partid al organizației P.C.R. din 
uzină, care a dezbătut proiectul de 
Directive cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei naționale și Hotărîrea cu 
privire la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și majorarea salarii
lor.

Tov. Octavian Luțaș, secretar al 
Comitetului regional de partid Ma
ramureș, a vorbit despre importan
ța documentelor elaborate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 5—6 oc
tombrie, a măsurilor care vor duce

la un nou avînt al forțelor de pro
ducție, la valorificarea superioară 
a resurselor materiale și umane ale 
țării, la ridicarea eficienței între
gii activități economice.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul numeroși ingineri, econo
miști, muncitori, tehnicieni, maiștri. 
Ei și-au exprimat adeziunea față 
de proiectul de Directive elaborat 
de Plenară, hotărîrea de a traduce 
în viață măsurile preconizate de 
partid.

în cuvîntul său, tov. ing; V. Că- 
dariu, directorul uzinei, a relevat 
marea însemnătate a măsurilor din 
Directive atît pentru economia na
țională în ansamblul ei, cît și pen

tru activitatea fiecărei unități eco
nomice în parte. El a insistat în 
special asupra utilității centralelor 
industriale care, prin felul cum 
sînt concepute, vor duce la elimi
narea unor verigi intermediare, la 
rezolvarea operativă a probleme
lor ivite în procesul de producție.

Tovarășii loan Albu, Alexandru 
Berecz, Mihai Pop, Vasile Mure- 
șan, Iuliu Orha, Francisc Borhi- 
dan, Ilie Gita, Adrian Ilebe au 
subliniat modul creator în care 
partidul nostru abordează proble
mele complexe ale sistemului e- 
conomic: producția, repartiția, cir
culația, cercetarea științifică, orga
nizarea unităților economice, pla

nificarea curentă și de perspectivă, 
formele de aplicare a principiului 
centralismului democratic în eco
nomie, pîrghiile economice-finan- 
ciare. Noile măsuri, ducînd Ia per
fecționarea relațiilor economice în 
ansamblul lor, corespund cerințe
lor procesului de desăvîrșire a 
construcției socialiste în Româ
nia.

— Măsurile care sînt preconiza
te în proiectul de Directive — a 
subliniat tov. Vasile Torok, șeful 
serviciului desfacere — vor asigu
ra echilibrul material al planului, 
realizarea în condiții mai bune a
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Un nou betatron
Pe baza experienței a- 

cumulate în ultimii ani, un 
colectiv de specialiști ai In
stitutului de fizică atomică, 
condus de dr. ing. Constan
tin Iliescu, a conceput și 
realizat un betatron de 8 
Mev.

Noua instalație are mul
tiple utilizări, printre care 
studiul proceselor de acce
lerare a electronilor, con
trolul nedistructiv al unor 
piese industriale și, de a-

semenea, poate fi folosită 
în scopuri didactice în în- 
vățămîntul superior de spe
cialitate.

în urma rezultatelor ob
ținute cu această instala
ție, specialiștii institutului 
urmează să realizeze alte 
betatroane de energii mai 
mari necesare pentru di
verse aplicații în întreprin
derile industriei construc
toare de mașini.

(Agerpres)

1917 1967

PA R TI UP A REA
ROMÂNĂ

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe dl. Antoine Pinay
Președintele 

de Miniștri al 
Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, a pri
mit joi la amiază pe dl. 
Antoine Pinay, cunoscut 
om politic, membru în 
consiliile de administrație 
ale mai multor mari socie
tăți franceze, fost prim- 
ministru. al Franței, aflat

Consiliului
Republicii 

Ion

într-o vizită în țara noas
tră, cu care a avut o con
vorbire amicală.

La întrevedere au 
participat Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului 
exterior, și George Ma- 
covescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

Uzinei „Electroputere"-In fabrica de aparataj electric a 
Craiova

in batalioanele revoluției

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a avut o întrevede
re cu președintele Republicii Is
lamice Pakistan, feldmareșalul 
Mohammad Ayub Khan, care a fă
cut o vizită oficială în tara noas
tră.

La întrevedere au luat parte 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mihai Ma- 
gheru, ambasadorul României în 
Pakistan.

Au luat parte, de asemenea, Sy
ed Sharifuddin Pirzada, minis
trul afacerilor externe al Pa
kistanului, Jamsheed K. A. Mar
ker, ambasadorul Pakistanului 
în România, S. Fida Hassan, se
cretarul principal al președinte
lui, Altaf Gauhar, secretarul Mi
nisterului Informațiilor și Radiodi
fuziunii, Kamaluddin Ahmad, di
rector general în Ministerul Afa
cerilor Externe.

In timpul întrevederii, între se 
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Republicii Is-

lamice Pakistan a avut loc un 
schimb de păreri referitor la legă
turile pe tărîm politic, economic, 
științific și cultural dintre cele 
două țări, aprecimdu-se că acestea 
înregistrează o evoluție favorabilă 
pentru ambele popoare. S-a sub
liniat. totodată, că principiile res
pectului reciproc, al suveranității 
și independenței naționale, ne
amestecului în treburile interne, e- 
galității în drepturi și avantajului 
reciproc, după care se călăuzesc 
cele două țări în relațiile lor in
ternaționale, precum și progresele 
dobîndite de România și Pakistan 
în dezvoltarea lor economică cre
ează noi posibilități pentru crește
rea și diversificarea schimburilor, 
pentru extinderea colaborării și 
cooperării dintre cele două țări.

Abordînd probleme ale situației 
internaționale, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și președinte
le Republicii Islamice Pakistan au 
fost de acord în a aprecia că foca
rele de încordare internațională, 
zonele de tensiune si conflict con
stituie nu numai surse de înveni- 
nare a atmosferei internaționale, 
dar și reale pericole pentru pacea 
omenirii, pronunțîndu-se pentru 
sporirea rolului și a contribuției pe 
care sînt chemate s-o aducă toate

statele, mari sau mici, la asigurarea 
securității și păcii pe toate conti
nentele, la crearea unui climat da 
pace și cooperare internațională.

Exprimîndu-se îngrijorarea fn 
legătură cu situația încordată car» 
s-a creat în Vietnam și față da 
pericolul pe care aceasta o repre
zintă pentru pacea mondială, s-a 
subliniat că este necesar să se de- 
oună toate eforturile pentru a sa 
asigura respectarea dreptului in
alienabil al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, de a 
decide asupra propriului său viitor. 
Referitor la evenimentele din Ori
entul Apropiat a fost subliniată 
necesitatea unor eforturi îndrepta
te spre normalizarea situației prin- 
tr-o rezolvare pașnică.

în cadrul convorbirii a fost rele
vată hotărîrea celor două țări de 
a promova dezarmarea generală, 
precum și importanța unor mă
suri eficiente de dezarmare, în 
primul rînd nucleară.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan a invitat pe secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și pe 
soția sa să facă 
stan. Invitația a 
plăcere.

întrevederea a 
mosferă sinceră,

o vizită în Paki- 
fost acceptată cu

decurs într-o at- 
cordială.

Aniversarea unei jumă
tăți de veac de lă victoria 
Mării Revoluții Socialiste 
din Octombrie este un 
prilej pentru oamenii 
muncii de pretutindeni de 
a evoca cu venerație ero
ismul proletariatului rus, 
care, condus de gloriosul 
partid bolșevic, făurit de V. I. Lenin, a pus 
temelia durabilă, pentru prima oară în lume, 
a societății noi, socialiste.

O caracteristică importantă a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie constă în 
faptul că atît ca urmare a împrejurărilor 
istorice determinate de primul război mon
dial, cît mai ales datorită forței de atracție 
a idealurilor ce și-au găsit împlinire prin 
victoria sa, ea a reunit sub drapelul luptei 
pentru o nouă societate numeroși muncitori 
și adepți ai socialismului din afara hotarelor 
Rusiei. între aceștia se numără și mii de 
români — muncitori, ostași, marinari — care 
s-au înrolat voluntari în batalioanele revo
luționare.

Participarea directă, nemijlocită a multor 
fii ai poporului român, alături de unitățile 
Armatei Roșii, la lupta pentru apărarea cu
ceririlor lui Octombrie, împotriva forțelor 
coalizate ale contrarevoluției, a constituit o 
formă principală și deosebit de expresivă a 
mișcării largi de solidaritate a clasei mun
citoare, a maselor populare din România cu 
proletariatul revoluționar din Rusia.

Poporul nostru cinstește faptele de eroism 
ale voluntarilor români închinate cauzei 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. în 
lupta lor plină de abnegație pe fronturile 
războiului civil, in care nu puțini și-au dat 
viața, și-au găsit o înaltă expresie sentimen
tele internaționaliste ale maselor 
din România.

Participarea românilor într-un 
la tiv mare la lupta cu arma în 
tru apărarea cuceririlor Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a fost favorizată de 
factori politici, militari și sociali, născuți pe 
fondul tradiționalelor relații de prietenie ro- 
mâno-ruse. Intrate în primul război mondial 
ca aliate, Rusia și România contractaseră o 
serie de obligații reciproce în anul 1916, 
dintre care unele consfințeau anumite stări 
de fapt. Așa era prezența pe teritoriul Ro
mâniei (în Moldova), începind din iarna 
anilor 1916—1917, a unui număr de cîteva 
sute de mii de soldați ruși. în virtutea

de dr. Nicolae COPOIU
șef de sector la Institutul de studii 

istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. ai P.C.R.

acyl®rași relațij. pe teri
toriul Rusiei s-âu evacuat 
din România instituții și 
întreprinderi, unități mi
litare, spitale cu răniți, 
școli, precum și un mare 
număr de persoane par
ticulare, refugiate din 
fața frontului. Astfel 

evacuarea utilajelor unor importante unități 
economice, cum erau întreprinderile Fernic 
din Galați, Arsenalul Marinei ș.a., a dispersat 
pe teritoriul Rusiei mii de muncitori români. 
Mulți dintre aceștia erau membri ai parti
dului social-democrat și ai sindicatelor din 
România. Constituirea la Odesa, în iunie 
1917, a Comitetului de acțiune al P.S.D.R. 
era urmarea firească a prezenței în această 
localitate a sute de socialiști români.

în afara românilor ajunși în Rusia ca 
rezultat al evacuărilor, evenimentele 'revolu
ționare din anul 1917 au mai găsit aci peste 
o sută de mii de români din Transilvania, 
proveniți din armatele austro-ungare, și 
care se aflau prizbnieri in lagărele din 
regiunea Volgăi, din Asia Centrală și Orien
tul îndepărtat.

Suferind de secole de pe urma dublei 
asupriri sociale și naționale, românii din 
Transilvania erau deosebit de receptivi la 
ideile revoluționare ; ei au văzut în principiul 
dreptului la o viață liberă a fiecărui popor, 
proclamat de bolșevici, calea de realizare 
a propriilor lor năzuinți. Ca urmare, în 
perioada februarie—octombrie 1917, mișcarea 
revoluționară a prizonierilor români s-a 
dezvoltat impetuos. La marile demon-

COMUNICAT
cu privire la vizita 

Socialistă România a

muncitoare

număr re- 
mînă pen-

(Continuare în pag. a ll-a)

Telegramă

COMUN
in Republica
Excelentei Sale

feldmareșalul Mohammad Ayub Khan, 
președintele Republicii Islamice Pakistan
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, Exce
lența Sa feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan, președintele Republicii 
Islamice Pakistan, a efectuat o vi
zită oficială în România între 20 
și 26 octombrie 1967.

Excelenta Sa feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan a fost însoțit 
de fiica sa, doamna Aurangzeb, 
Syed Sharifuddin Pirzada, minis
trul afacerilor externe, și doamna 
Pirzada, Jamsheed K. A. Marker, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Islamice Pă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Rornăn

Tovarășului CHIVU STOICA
de Stat

kistan la București, cu soția, prin
țul Miangul Aurangzeb, S. Fida 
Hassan, secretarul principal al pre
ședintelui, cu soția, Altaf Gauhar, 
secretar al Ministerului Informații
lor și Radiodifuziunii, precum și 
alte persoane oficiale.

In timpul șederii în România, 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan și persoanele care îl în
soțesc au vizitat orașele București, 
Craiova, Ploiești, șantierul hidro
energetic „Porțile de Fier", între
prinderi industriale, instituții so- 
cial-culturale și artistice, fiind pri
miți pretutindeni cu căldură și os
pitalitate.

Feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan a avut o întrevedere cu 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, în cursul că
reia au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale dintre România și Pakistan 
și s-a făcut un schimb de păreri 
în legătură cu unele probleme in
ternaționale.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan, feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan, a adresat secretarului 
general, al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român,

Plecarea
președintelui
Ayub Khan

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan, feldmareșalul Moham
mad Ayub Khan, care a făcut o vi
zită oficială în țara noastră, la in
vitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, a părăsit joi la 
amiază Bucureștiul, plecînd spre 
patrie.

în timpul vizitei, Excelența Sa 
președintele Pakistanului a fost în
soțit de doamna Miangul Aurang
zeb, fiica președintelui, Syed Shari
fuddin Pirzada, ministrul afacerilor 
externe, cu soția, Jamsheed K. A. 
Marker, ambasadorul Pakistanului 
în România, prințul Miangul Au
rangzeb, deputat in Adunarea Na
țională, S. Fida Hassan, secretarul 
principal al președintelui, cu soția, 
Altaf Gauhar, secretarul Ministeru
lui Informațiilor și Radiodifuziunii, 
și de alte persoane oficiale.

La aeroportul Băneasa au sosit, 
pentru a-1 saluta pe înaltul oaspe
te, președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, cu soția, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer. Se aflau prezenți Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, An
ton Breitenhofer, Ion Cosma, gene
ral de armată lacob Teclu — mem
bri ai Consiliului de Stat, Bujor 
Almășan, Gheorghe Cioară, Adrian

opinii Cuvintele
si valoarea lor

psihiatru și psihanalist 
notorietate mondială

Renumitul 
francez de 
Lacan, ale cărui studii și cercetări 
fac autoritate în materie, își bazează 
invesiigajiile pe ceea ce numește cu 
o expresie fericită : „Valoarea hipno
tică" a cuvintului. Intr-adevăr, mai 
mult decît un simplu semn într-un 
cod de semne, cuvîntul poartă o în
cărcătură de convingeri, simulate sau 
reale, forjă care operează persuasiv 
și asupra aceluia care îl primește, ca 
și asupra celuia care l-a rostit. Ceea 
ce am numit cu o naivă indulgentă • 
„vorbe în vînt” se demonstrează 
a fi o iluzie. Nici vechiul adagio, de 
atâtea ori evocat • „verba volant", 
vorbele zboară, nu se dovedește ma> 
rezistent Cuvintele circulă, e o 
realitate, dar nu se pulverizează fără 
cons«cinje și urmări. Dimpotrivă, na-

Aurel BARANGA

cutură lor fiind mai asemănătoare 
a bombelor de efect întîrziat, trebuie 
să te aștepți ca ele să-și facă pro
ba unde nu bănui, proiectile de o 
diabolică perfidie și primejdie, se
mănând mai degrabă cu armele nu
cleare decât cu cele conventionale, 
pentru că reprezintă un pericol și 
pentru cei care le lansează I Minci
nosul vulgar, spune Lacan, e un caz 
neinteresant. Mitomanul, adică min
cinosul care, lansând minciuna, crede 
în ea, iată o mai mare amenințare. 
Este interesant de urmărit procesul 
de auto-inducere în eroare al mito
manului, felul cum ajunge să se con
vingă de propriile sale neadevăruri.

La eput, mitomanul face o afirma
ție aparent inocentă. Prin repetifie, 
insă, cuvîntul își trădează valoarea 
hipnotică : afirmăfia inițială ia aspect 
de convingere, convingerea se con
vertește în crez, crezul în pasiune, 
pasiunea în obsesie. Cu geniul său 
copleșitor și cu o capacitate 
de formulare comică inimitabilă, 
Caragiale a intuit procesul atunci, 
cînd vorbește de „fandacsie” și de 
„ipohondrie". Conu Leonida făcea, 
cînd vorbea de „nimicul care în
cepe să miște", psihanaliză, fără să 
știe. Am cunoscut, sînt mulfi am 
de-afunci, un pictor de o oarecare 
reală înzestrare, sortit unei dezvoltări 
artistice promifăfoare. Am fosl 
martorul momentului cînd, mai mult în

(Continuare in pag. a ll-a)

Președintele Consiliului
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Scumpi tovarăși,
In numele nostru și al pooulaț.iei Republicii Democrate Germane, 

vă mulțumim foarte mult dv. și întregului popor român pentru felici
tările pe care ni le-ați transmis cu prilejul celei de-a XVllI-a aniversări 
a creării Republicii Democrate Germane.

Și noi sîntem convinși că relațiile prietenești dintre statele noastre 
se vor dezvolta continuu pe baza internaționalismului socialist, contri
buind astfel la întărirea pe mai departe a comunității țărilor socialiste 
unite în cadrul Tratatului de la Varșovia.

Permiteți-ne să urâm poporului 
socialismului.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar 

al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania. 

Președinte al Consiliului de Stat 
al R. D. Germane

Prof. dr. 
JOHANNES DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare in pag. a V-a)

Recepție oferită de ambasadorul

Iranului la București

român noi ’ succese în construirea

WILLI STOPH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate 

Germane

Prof. dr. ERICH COKRENS 
Președintele Consiliului National 

al Frontului National 
al Germaniei Democrata

Cu ocazia încoronării Majestâții 
Sale Imperiale Mohammad Reza 
Păhlavi Aryamehr și a Majestâții 
Sale Imperiale Farah Pahlavi 
Shahbanou a Iranului, a celei de 
a 48-a aniversari a Șahinșahului 
— Ziua Națională a Iranului, .am
basadorul Iranului la București, 
Soltan H. V. Sanandaji, a oferit 
joi, în saloanele Casei Centrale a 
Armatei, o recepție.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, cu soția. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat. Gheorghe Cioară, 
Bujor Almășan, Dumitru Mosora, 
miniștri, George Macovescu, prim 
adjunct al ministrului afacerilor

externe, membri ai Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, oameni de 
cultură, șefi ai cultelor, generali, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

In timpul recepției, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, 
ambasadorul Iranului a toastat 
pentru Majestățile Lor Imperiale 
ale Iranului, pentru secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, pentru 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, pentru președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, pentru șefii de state 
reprezentați de șefi de misiuni di
plomatice prezenți. pentru priete
nia iraniană-română.
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FAPTUL
DIVERS
Veteranii

Fără îndoială, veteranii lupte
lor de la Mărășești și Oituz, din 
comuna Vulpeni (Balș) au po
vestit adesea despre luptele la 
care au luat parte. Dar nicio
dată n-au avut un auditoriu atît 
de mare. De curînd, s-au în- 
tîlnit cu toții. Erau 45. Veniseră 
de pe toate meleagurile țării să 
sărbătorească o jumătate de veac 
de Ia epopeea Mărășeștilor. în
tregul sat s-a strîns la căminul 
cultural să-i asculte. Și vete
ranii au avut ce spune. A vorbit 
Ion Băcanu (decorat de mai 
multe ori pentru faptele sale de 
vitejie), serg. Ion Urdeși (inva
lid de război), Ion Drăguț și alții. 
Tîrziu, la despărțire, veteranii 
și-au strîns mîinile și s-au îm
brățișat. Ca între vechi tovarăși 
de arme.

Invitație
La sugestia unor cetățeni din 

Capitală, am organizat, trei zile 
la rînd, un raid pe străzile situate 
în spatele clădirii masive a Tri
bunalului, de pe Splai. Zeci de 
mașini — autobascule, autobuze, 
dar mai ales autocamioane cu 
cele mai felurite mărfuri (țevi, a- 
gregate frigorifice, utilaje etc.), 
staționează aici ore și chiar o 
zi întreagă. Șoferii sînt cu tre
buri personale. Adeseori la tri
bunal, la avocați, la notariate, 
folosesc drept argument forte 
pentru tin .Joc în față", teribila 
încunoștințare : „Sînt cu mași
na 1". Cine plătește aceste sta
ționări îndelungate ? N-ar fi rău 
ca agenții de circulație să cu
prindă în itinerarele lor și acest 
sector de „parcări" condensate.

De senectute
Știfi cine este cea mai tinără... 

centenară din țară ? Se numește 
Profira Bengescu și se află in 
prezent internată la Institutul de 
geriatrie din Capitală. Ea a îm
plinit de curînd respectabila 
vîrstă de 100 de ani. Desigur, 
evenimentul nu a trecut necon
semnat. Ceilalți pacienți (aflați 
și ei în preajma sutei) și medicii 
au făcut Profirei Bengescu ■— 
decana de vîrstă a institutului — 
o sărbătorire demnă de cifra 
100.

Urăm sărbătoritei să consume 
cît mai mult șt din suta a doua.

Bruta
din Ostrov

Teribila întîmplare s-a petre
cut in Gura Dohrogei. Bărbatul 
— Dumitru Popa — nu era 
acasă. Doar femeia și cei trei 
copii. Un huligan din Ostrov 
(Macin) Ion Oancea de 25 de 
ani, a pătruns în casa omului 
plecat, încercînd să-i necinsteas
că soția. Femeia a reușit să fugă 
pentru a cere ajutor Beat criță, 
huliganul, rămas în casă, a ador
mit cu țigara în gură. S-a trezit, 
sufocindu-se (luase foc salteaua) 
fi a părăsit casa. Cînd s-a întors 
femeia de la miliție, a observat 
că pe ușa casei ieșea fum. Des- 
chizînd, oamenii au rămas zgu- 
duiți. Copilul cel mare, de 4 ani, 
era lingă ușă, fără cunoștință. 
Pe pat — ceilalți doi copii. Unul 
murise prin asfixiere, celălalt a 
decedat curînd din pricina arsu
rilor. Făptașul a fost arestat.

Orație$

Drumul spre căsătorie se ter
mină, invariabil, la sfatul popu
lar. Pînă aici însă, traseul face o 
linie sinuoasă prin diferite ma
gazine, pentru cumpărarea arti
colelor de rigoare. Spre a scurta 
acest itinerar, s-a deschis, în ur
mă cu trei luni, în Capitală (Bd. 
1848 nr. 7), un magazin specia
lizat cu articole de nuntă. Și to
tuși, mirii (dornici să nu piardă 
vremea) găsesc greu acest ma
gazin : lipsește firma. Știm, de
sigur, că îndrăgostiților le plac 
discreția și anonimatul. Dar ma
gazinul respectiv se adresează 
mirilor. Și cînd e vorba de nuntă, 
nimeni nu-și ține gura.

Nu uitati !
9

De 12 ani, Vasile Moale, res
ponsabilul Biroului de obiecte 
găsite al I.T.B.-ului, primește o 
leafă de pe urma uitucilor. El are 
în pază obiectele de care posesorii 
lor nu se îngrijesc și Ie lasă în 
tramvaie, autobuze și troleibuze. 
La telefonul 12 78 38 este zilnic 
solicitat : „Nu s-a găsit...". Numai 
în primele 25 de zile ale lunii 
octombrie s-au predat la acest 
birou aproape 250 obiecte pier
dute. Un pachet cu stofă și în
călțăminte așteaptă de trei luni 
păgubașul. în prezent, în magazie 
s-au creat stocuri ...supranorma- 
tive. Păgubași, ridicați-vă obiec
tele uitate 1 Nu aglomerați 
I.T.B.-ul. Și așa este destulă în
ghesuială.

Rubrică redactată de •
Stefan ZIDARITĂ 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

S-a reproșat de multe ori 
întreprinderilor de indus
trie locală și cooperației 
meșteșugărești că nu răs
pund cu promptitudine so
licitării cumpărătorilor de 
a produce o serie de bu
nuri de consum. Printre al
tele, se arăta că apariția 
tîrzie sau chiar lipsa de pe 
piață a unor produse noi se 
explică și prin modul greoi 
și complicat de stabilire a 
prețurilor de vînzare.

Acestor critici, organele 
de resort le-au răspuns 
printr-o serie de măsuri de 
simplificare a metodologiei 
folosite, prin lărgirea com
petenței organelor locale și 
înlăturarea unor verigi de 
pe filiera avizării. în pre
zent de această operațiune 
se ocupă o comisie regio
nală. S-a redus mult și 
timpul în care se aprobă 
prețul produselor cu va
loare sub 50 de lei, prin 
renunțarea la o serie de 
calcule de corelare, simpli
ficarea documentațiilor și 
aprobarea lor pe plan local. 
Simplificări ale calculului 
de preț s-au aplicat și la o 
serie de produse noi ale 
cooperației meșteșugărești, 
realizate în serii mici.

Faptul că măsurile luate 
au determinat o schimbare 
în bine este dovedit și prin 
aceea că numai în regiunea 
Crișana s-au aprobat. în 
patru luni, prețuri la 
peste 260 de produse noi. 
A fost astfel posibil ca în- 
tr-un timp relativ scurt să 
apară pe piață o serie de 
articole mărunte, deficitare, 
precum și altele, de sezon 
— confecții țărănești cu 
specific regional, produse 
de artizanat, obiecte gospo
dărești, jucării etc., care au 
intrat repede în consum, a- 
vînd asigurată și rentabili
tatea cerută.

Analizînd însă mai atent 
această problemă, se con
stată că există încă destule 
piedici în calea lansării în 
producție și aprovizionării 
pieței cu noile produse re
alizate pe plan local. „Deși 
s-au înregistrat progrese — 
ne-a spus tov. Iuliu Vereș, 
șeful Oficiului regional de 
prețuri — drumul parcurs 
de acte este încă prea lung, 
prea complicat. în fapt, ce 
se întîmplă ? După ce se 
stabilesc toate componen
tele prețului de către între
prinderea producătoare, do
sarul ajunge la oficiul juri
dic al sfatului popular re
gional, pentru viza de le
galitate. Apoi, el este pre
dat secțiunii secretariat- 
administrativ care, în ca
drul unui referat general, 
îl supune spre aprobare co
mitetului executiv regional, 
în mod obișnuit însă, ace
sta se întrunește doar la 
două săptămîni, așa că... se 
așteaptă". Problema s-a 
mai pus în presă : este o- 
bligatoriu ca asemenea 
chestiuni să fie rezolvate 
de către comitetul executiv 
doar în planul său ? Nu ar 
putea fi ele de competenta 
unui colectiv responsabil 
mai restrîns?

Există însă și alte obsta
cole care trebuie trecute 
pînă se ajunge la aprobarea 
prețului unui nou produs. 
Să pornim de la un exem
plu coneret. Pentrrr mobila - —- 
combinată tip „Salonta III", 
întreprinderea producătoare 
a întocmit o documentație 
de preț, pe care a trimis-o 
secțiunii regionale de in
dustrie locală spre verifi
care tehnică. Ca de obicei, 
dosarul a staționat aici 
circa zece zile, după care a 
fost înaintat Oficiului de 
prețuri, spre a se face re- 
verificarea calculelor. După 
alte zece zile. Oficiul a se
sizat o serie de vicii de 
calculație, de formă și de 
fond', restituind lucrarea 
pentru refacere.

Ascultînd părerile repre
zentanților industriei locale, 
am retinut că aici ar fi

vorba despre un nedorit pa
ralelism, despre o repetare 
a operațiilor de calcul. S-a 
emis părerea că Oficiul de 
prețuri nu și-ar justifica 
existența și, ca urmare, s-ar 
putea renunța la serviciile 
sale. Practica a dovedit 
însă că sub raportul obiec
tivitătii și al apărării inte-

s-

în diverse localități rurale, 
precum și la executarea u- 
nor comenzi (montări de 
poduri basculă, de para- 
trăznete etc.) pentru care 
se cer deplasări în afara o- 
rașului de reședință a uni
tății prestatoare. Comitetul 
pentru preturi-București 
răspunde mereu că ..va

prețului diatomitei livrate 
de la Miniș către fabrica 
„Izolatorul“-București, deși 
produsul este foarte im
portant șl solicitat.

Un alt caz. Unele confec
ții pentru copiii pînă la 1 
ani sînt deficitare. La I.C.S. 
Textile-încălțăminte Ora
dea există, de mai multi

S- I ■ £ ■ w ■implificari
care necesită
alte... simplificări

materiile prime, modificării 
consumului de materiale și 
muncă, ceea ce determină 
unitățile să amîne lansarea 
lor în producție de la un 
an la altul.

In stabilirea prețurilor 
la diverse produse noi și 
servicii, unele organe cen
trale dau avize favorabile 
fără consultarea prealabilă 
a organelor locale — pre
cizează Iuliu Vereș. Este 
cazul complexului hotelier 
și de alimentație publică 
„Transilvania", unde nu
mai restaurantul este de 
categoria I, dar se aplică, 
remiza de 10 la sută și la 
braseria-cofetăria obișnui
tă. Mai mult chiar, se con
tinuă aplicarea acestor 
prețuri, deși aprobarea a 
fost dată. experimental, 
pînă la 1 aprilie a. c. Ne
corespunzător se aplică 
preturile și la hotelul ace
luiași complex, ca și la ba
rul de zi. De ce se trece pe 
lîngă Oficiul regional de 
prețuri cu asemenea pro
bleme ?

Activitatea de stabilire 
a preturilor vizează în mod 
direct șl nemijlocit sectoa
re de cel mai larg interes 
cetățenesc. Pe cît se 
însă, în ciuda tuturor 
greselor înregistrate, 
continuă să frîneze,
ales pe plan local, aprovi
zionarea populației cu une
le bunuri de consum și 
prestarea unor servicii ab
solut necesare. Este nevoie, 
deci, ca măsurile de sim
plificare stabilite pînă a- 
cum să fie întregite cu alte 
simplificări, cu măsuri ju
dicioase care să asigure o- 
perativitatea și exactitatea 
cerută de operații econo
mice atît de importante.

pare 
pro- 

ea 
mai

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI

MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Sesiune de comunicări
științifice

reselor cumpărătorului, ro
lul Oficiului de prețuri este 
util și valoros, ținînd seama 
că secțiunea de industrie 
locală nu dă întotdeauna 
dovada unei obiectivități 
absolute atunci cînd este 
vorba de întreprinderile din 
subordine. De exemplu, 
mobila tip „Liana", căreia 
secțiunea de industrie lo
cală i-a confirmat, la veri
ficare, un preț de 12 000 lei 
garnitura, a fost refuzată 
de comerț ca fiind prea 
scumpă. Recalculările făcu
te de Oficiul de preturi au 
găsit rezerve de reducere 
pînă sub 9 000 lei, preț care 
a fost de altfel acceptat de 
producător. Asemenea fapte 
pledează, după cît socotim, 
pentru utilitatea Oficiului, 
pentru căutarea în altă 
parte a soluțiilor de simpli
ficare a drumului prețu
rilor. Practic, ar trebui eli
minat paralelismul exis
tent printr-o activitate co
mună pe „viu", la 
de producție. S-ar 
rezolva astfel pe loc 
tualele neajunsuri și 
ta de la început un 
de vedere unitar, 
punzător intereselor 
rale.

Cele mai eficiente ____
de stabilire a preturilor — 
atît pe plan central, cît și 
pe plan local — preocupă 
de mai multă vreme fo
rurile de specialitate. între 
altele, s-a elaborat recent 
un manual de metodologie 
nouă în calcularea preturi
lor. „El este în general 
bun, ne spunea Chereji 
Coriolan, economist de 
prețuri la secțiunea regio
nală de industrie locală, 
dar socotesc că e prea 
complicat. Cere cinci feluri 

■•HrcSWTâWC’îri loc de două 
cîte erau pînă acum. Are 
metode greoaie de calcul și 
solicită un volum dublu 
de muncă, ceea ce presu
pune timp".

Din discuțiile avute cu 
specialiștii din regiune re
zultă că unele organe cen
trale au adoptat și „simpli
ficări" formale sau tergi
versează rezolvarea unor 
probleme de preturi, atît la 
produse noi, cît și la di
verse prestări de servicii. 
De trei ani se așteaptă so
luționarea tarifului la tăia
tul lemnelor de foc cu cir
culare

locul 
putea 
even- 
adop- 
punct 
cores- 
gene-

forme

ce trebuie deplasate

trebui găsită o reglemen
tare 
Asta 
mai 
luna 
încă 
bilă
Construcțiilor, Oficiul pen
tru standarde și invenții și 
Direcția . industriei locale 
din Comitetul de Stat pen
tru îndrumare și controlul 
organelor locale ale admi
nistrației de stat, spre a se 
putea rezolva problema

pe plan republican", 
se și așteaptă, dar cît 
repede posibil. Din 
mai a.c. nu s-a găsit 
o formulă convena- 
de către Ministerul

ani, circa 5 000 m finet din 
import, din care s-ar putea 
realiza asemenea produse. 
S-a găsit și unitatea care 
să execute confecțiile. Dar 
nu s-au găsit încă organe
le care să dea dezlegare și 
să stabilească prețul. Alte 
produse de larg consum, 
mult căutate, nu se produc 
nici de industria republi
cană și nici de cea locală 
pentru că prețurile cu amă
nuntul nu mai corespund 
reașezării preturilor la

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii"

Ieri dimineață au început în Ca
pitală, la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
lucrările sesiunii științifice organi
zate de Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., Academia de științe so
cial-politice „Stefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. și Academia 
Republicii Socialiste România, cu 
prilejul aniversării semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Popescu-Puturi, direc
torul Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R.

A vorbit apoi A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în continuare au fost prezentate 
comunicările : însemnătatea interna
țională a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie de acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași și dr. V. Liveanu, 
șef de sector la Institutul de istorie 
„N. Iorga" al Academiei R. S. Româ
nia ; Stadiul de dezvoltare a mișcă
rii muncitorești din România in a- 
junui Revoluției din Octombrie de 
Grigore Comartin, rector al Acade
miei de științe social-politice „St. 
Gheorghiu" și lector univ. C. Mo-

Nocturnă clujeană
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canu ; Revoluția din Octombrie ți 
dezvoltarea gîndirii și practicii re
voluționare de Stefan Voicu, redac
tor șef al revistei „Lupta de clasă" ; 
Participarea pe teritoriul Rusiei a 
oamenilor muncii din România la a- 
părarea Revoluției din Octombrie de 
prof. univ. V, Cheresteșiu de la In
stitutul de istorie din Cluj și dr. Gh. 
Unc de la Institutul de studii isto
rice și social-politice ; Revoluția din 
Octombrie și desfășurarea luptei de 
eliberare socială și națională a po
porului român de dr. Augustin Deac, 
director adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice ; Ro
lul dezvoltării forțelor de producție 
în edificarea socialismului de prof, 
univ. dr. Ervln Hutira și conf. univ. 
Florin Balau re, prorectori ai Aca
demiei de științe social-politice „Șt. 
Gheorghiu" ; Probleme ale luptei 
pentru apărarea Puterii Sovietice re
flectate în presa socialistă și demo
cratică din România de dr. N. Co- 
poiu, șef de sector, și Ion Felea de 
la Institutul de studii istorice și so
cial-politice.

După-amiază au fost expuse co
municările : Solidaritatea maselor 
muncitoare din România cu Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
de prof. univ. L. Banyai; dr. Eca- 
terina Cimponeriu (Institutul „N. 
Iorga" al Academiei) și conf. univ. 
V. Huscariu (Academia de științe 
social-politice „Șt. Gheorghiu") ; 
Poziția intelectualității din România 
față de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie de prof. univ. M. Oiș- 
teanu (Academia de științe social- 
politice „Șt. Gheorghiu") ; General și 
particular în făurirea relațiilor de 
producție socialiste în România de 
prof. univ. dr. Constantin Petre, pro
rector și prof. univ. Constantin Bor- 
geanu (Academia de științe social- 
politice „St. Gheorghiu") : Trăsătu
rile caracteristice ale avîntului re
voluționar din România din perioada 
1918—1921 de N. Goldberger. prim 
adjunct al directorului Institutului 
de studii istorice și social-politice si 
FI. Dragne, șef de sector ; Organi
zații legale de masă promotoare ale 
dezvoltării relațiilor de prietenie ÎL 
tre noporul român și popoarele so
vietice de dr. Titu Georgescu, redac
tor șef al revistei ..Anale", și lector 
univ. dr. Gh. Ionită.

Lucrările sesiunii continuă.

(Urmare din pag. I)

joacă și din cochetărie, a afir
mat că el — în realitate sim
plu debutant de talent — e 
infinit mai mare ca Luchian. 
Aserfiunea a trecut neobser
vată, interpretată, cel mult, 
ca o glumă de un umor dis
cutabil. Numai că pictorul în 
speță, sedus probabil, de pro
pria sa fantasmagorie, victi
mă a propriilor sale cuvinte, 
a continuat să susțină mon
struozitatea de fiecare dată 
sporită în argumentări și con
vingere. Ascultat cu îngădu
ință și necontrazis, ceea ce 
a fost la început, firește, doar 
o glumă orgolioasă de cafe
nea, s-a transformat, treptat, 
într-o pledoarie agresivă pen
tru niște merite inexistente, 
rechizitorii fulminante împo
triva unor dușmani obscuri, 
coalizafi să-i bareze drumul 
în spre nemurire. L-am văzut, 
peste cîfiva ani, dezabuzat

CUVINTELE Șl VALOAREA LOR
și inactiv, cu o psihologie de 
persecuțaf. L-am întllnif de
unăzi, definitiv ratat. Poartă 
masca resemnării și repetă 
obsesiv leif-motivul lansat în 
urmă cu trei decenii, victimă 
a unor vorbe cu încărcătură 
toxică, victima propriei sale 
mitomanii.

Am cunoscut cazul unui di
rector de întreprindere, alt
minteri un om de o reală și 
verificată capacitate, dar care 
la un moment dat — condi
țiile concrete n-au nici o în
semnătate — s-a angajat în 
niște lucrări de pe urma că
rora instituția respectivă n-a- 
vea decît de păgubit. Se 
poate întîmplă dar trebuie să 
ai forfa să te eliberezi 
de povara erorilor și să te

îndrepți. L-am văzut cum 
spun, pe acest om la începu
tul procesului respectiv, doar i 
infinitezimal convins de ere
zia lui, și am asistat, stupe
fiat, la felul cum a crescut 
tumoarea propriilor lui rătă
ciri. Incapabil să se elibe
reze de drogul primelor afir
mații, înspăimînfat, probabil, 
de perspectiva, insuportabilă 
pentru el, a recunoașterii e- 
șecului, un eșec ce nu avea, 
initial, decît o însemnătate 
redusă, l-am observat îndă- 
rătnicindu-se în argumentări 
de o dezonorantă naivitate, 
în demonstrații sterile, de o 
evidentă eroare chiar și pen
tru un ochi laic.

Fără îndoială că ne-am ilu
ziona în chip nepermis dacă

am arunca vina, în mod ex- 
clușiv, asupra cuvîntului și a 
încărcăturii sale „hipnotice". 
Dedesubtul acestei toxine, 
vehiculul ei și terenul pe 
care se dezvoltă, sînt furniza
te de un rău adine și mistui
tor, numit îndeobște orgoliu. 
In însemnările celebrului sa
vant Fleming, ilustrul desco
peritor al micinelor și unul 
dintre marii binefăcători ai 
omenirii, se găsește o afir
mație valabilă nu numai pen
tru omul de știință : dacă e 
greu să urmărești un adevăr, 
e eroic să recunoști unde ai 
greșit. Puterea de a te în
toarce, uneori după ani de 
zile de cercetări, eroismul 
descoperirii punctului de e- 
roare, energia de a lua de la

capăt, modestia și puritatea 
pe care le cer și le impun 
debutul, iată condițiile succe
sului în știinjă și nu numai 
în știin)ă. Mi se pare că la 
antipodul acestei deontologii 
demne stau vechile, ances
tralele păcate ale omului. în
crederea trufașă în propriile 
tale convingeri, siguranța ne
măsurată, ridicola arogantă a 
ideilor pufine dar fixe, sur
ditatea la argumentele con
trare, luarea dorinfelor drept 
realităfi și ignorarea realită
ților potrivnice, iată condițiile 
ideale ale eșecului în știință, 
și nu numai în știință. Și mi 
se pare că mai trebuie adău
gat ceva.

Ani de zile am meditat la 
soarta pictorului evocat mai

sus. Sînt încredințat : dacă în 
locul unei indiferente amicala 
ar fi întîlnit, din prima clipă, 
o opozifie realmente priete
nească și responsabilă, dacă 
ar fi fost zgîlfîit și trezit din 
mitomania lui dezastruoasă la 
vreme, întreg destinul său.. hm 
s-ar fi modificat, spre binela 
lui și nu numai al lui. Ope
rează însă în direcția asta co
modități și inerfii, spaime și 
lașităfi, formule de o cruntă 
tonalitate ca : „treaba lui* 
sau „de ce să mă bag ?” sau 
„îl privește”, cînd adevărul 
este că trăim într-o lume în 
care ne privește totul, victo
rii comune și înfrîngeri per
sonale, succese și eșecuri, 
descurajări și speranțe, com
ponente ale unui univers unic 
și indivizibil în mijlocul că
ruia stă OMUL și cuvîntul 
său de o nobilă grandoare 
sau de o deznădăjduită că
dere. Omul pentru care răs
pund tofi oamenii.

(Urmare din pag. I)

strații din Petrograd și din alte centre 
ale Rusiei, alături de muncitorii si 
soldații ruși, puteau fi văzute și uni
formele cenușii ale prizonierilor. 
Faptul că imediat după Revoluția 
din Octombrie. Puterea Sovietică a 
emis o serie de decrete prin care 
reglementa situația prizonierilor, a- 
ceștia dobîndind drepturi asemănă
toare cu cele ale muncitorilor sovie
tici, a înlesnit organizarea politică 
și înrolarea lor în lupta revoluțio
nară. „Noi; muncitorii și țăranii ro
mâni, aruncați pe îndepărtate tărî- 
muri ale Volgăi și în Ural — se arăta 
în rezoluția adoptată la un miting 
al prizonierilor organizat la Samara 
— jurăm să îndeplinim în rîndurile 
mîndrei Armate Roșii sfînta datorie 
a solidarității proletare, apărînd cu 
sîngele nostru cuceririle Marii Re
voluții din Octombrie împotriva o- 
fensivei Corbului negru al reacțiunii 
siberiene — moșierul Kolceak"

*încă de la sfîrșitul anului 1917, la 
Odesa acționa un puternic nucleu 
revoluționar românesc, format din 
numeroși muncitori, membri ai Par
tidului social-democrat din România, 
avînd în frunte pe cunoscutii mili
tant! socialiști M. Gh. Bujor. Al. Ni- 
colau. I. Die Dicescu. I. Zalic. Comi
tetul de acțiune al P.S.D. a desfășu
rat o intensă activitate politică revo
luționară în rîndurile muncitorilor și 
ostașilor români aflați pe teritoriul 
Rusiei ; el a reluat tipărirea ziarului 
„Lupta" care era difuzat sistematic 
în România, a editat numeroase ma
nifeste prin care poporul român era 
chemat ca, urmînd pilda popoarelor 
Rusiei, să facă „propria lui revolu
ție, să se elibereze de oligarhie și 
monarhism" Spre sfîrșitul lunii de
cembrie 1917 s-a trecut la înscrierea 
de voluntari pentru batalioanele re
voluționare române.

Primul batalion, constituit la în
ceputul anului 1918. număra peste 
1 000 de oameni împărțită în 4 com
panii și 14 plutoane. Curînd i s -a 
alăturat un al doilea batalion. f< r- 
mat din marinarii răsculati de pe 
vasele flotei române.

Din documentele vremii și amin
tirile unor participant rezultă că 
peste 500 de soldați ai celor două 
batalioane au luat parte la luptele 
purtate la Odesa împotriva albgar- 
diștilor. 20 dintre ei nierzîndu-și 
viața. în luna ianuarie 1918, grupuri 
de voluntari români au participat la 
luptele de la Bahmaci și Darnița, 
împotriva haidamacilor, și la elibe
rarea Kievului.

La începutul lunii martie, 300 de 
revoluționari români, sub comanda 
lui Jean Marinescu, au pornit în în- 
tîmpinarea trupelor germane invada

toare. In ciocnirea cu acestea, care a 
avut loc în stația de cale ferată 
Slobodka, au pierit 60 de oameni, 
printre care și Ion Munteanu, unul 
dintre conducătorii unităților mili
tare revoluționare.

După ocuparea Ucrainei de către 
trupele Puterilor Centrale, membrii 
batalioanelor revoluționare au ple
cat în Crimeea, pentru a se înrola în 
Armata Roșie. Relatînd despre so
sirea revoluționarilor români la Feo
dosia, ziarul „Izvestia", organul So
vietului din Petrograd, scria la 28.III. 
1918 : „Orașul a căpătat un caracter

sile Popovici. In iulie 1918, detașa
mentul a primit botezul focului, 
luînd parte la reprimarea rebeliunii 
din județul Cernoiarsk și la luptele 
împotriva generalului albgardist 
Krasnov.

In anul 1919, în condițiile intensi
ficării intervenției puterilor impe
rialiste împotriva tînărului stat so
vietic, o concentrare masivă de ce
tățeni străini internaționaliști a avut 
loc în Ucraina. în aceste împreju
rări a luat ființă la Poltava Regi
mentul revoluționar românesc, avînd 
comandant pe Ion Seceanu și comisar

un fost sublocotenent din armata 
română care își luase pseudonimul 
Pavlov. Detașamentul Pavlov, cunos
cut ca „batalionul comunist româ
nesc din orașul Vasilkov", cu un efec
tiv de circa 500 de oameni, a luat 
parte în mai-iunie 1919 la bătăliile 
împotriva bandelor contrarevoluțio
nare ale lui Grigoriev și Zelionîi.

După eliberarea Ucrainei de inter- 
ventioniști și albgardiști s-au for
mat aci noi unităti internaționale, 
între care Regimentul 1 comunist ro
mânesc și Regimentul al treilea in
ternațional la Odesa. și Regimentul

Participarea română 
in batalioanele revoluției

internațional. In special la Feodosia 
au sosit unități românești care au 
plecat din Odesa din cauza apro
pierii inamicului. Unitățile au fost 
întîmpinate cu ovații".

Cînd Crimeea a trebuit să fie eva
cuată, un grup de voluntari români, 
în frunte cu Teodor Diamandescu. a 
plecat la Saratov, unde a intrat ime
diat în gărzile roșii. Un alt grup, 
mai numeros, a ajuns la Novorossisk. 
De aici, o parte din conducători (Al. 
Nicolau, V. Popovici. Die Dicescu) 
au plecat la Moscova, unde au des
fășurat o rodnică activitate propa
gandistică și organizatorică pentru 
înscrierea românilor în detașamen
tele de luptă ale Armatei Roșii. Ca 
rezultat, multi români s-au înrolat 
în batalionul comunist international, 
creat la Moscova, precum și în Regi
mentul 41 sovietic.

Masa revoluționarilor români ple
cați din Crimeia s-a îndreptat spre 
Astrahan. Sosirea lor aici a marcat 
începerea unei intense munci de edu
cație politică în rîndurile foștilor 
prizonieri transilvăneni, aflați în nu
măr mare la Astrahan, unde fuseseră 
mai multe lagăre. Organizați în ca
dru! unei Federații a grupelor co
muniste multinaționale, românii din 
Astrahan au constituit un detașa
ment revoluționar — detașamentul 
Tariev — condus de comunistul Va-

pe Teodor Diamandescu. Unitatea 
care în februarie 1919 număra 40 
de oameni, a reușit în mai puțin 
de două luni să-și ridice efectivul la 
400, iar ulterior la 1 200.

In mobilizarea românilor la lupta 
pentru apărarea Ucrainei sovietice, 
un rol important l-au îndeplinit pu
blicațiile editate de socialiștii ro
mâni. Gazeta „Comunistul”, care apă
rea la Odesa, anuntînd că ziua de 
25 mai 1919 era „ziua chemării tutu
ror forțelor muncitoare din Ucraina 
la lupta împotriva contrarevoluției’, 
a publicat un înflăcărat apel către 
„tot ce e muncitor, țăran și soldat 
român" pe teritoriul ucrainean, pen
tru a se înrola ca voluntari în unită
țile Armatei Roșii.

Regimentul revoluționar format la 
Poltava a îndeplinit misiuni de luptă 
împotriva a diferite bande contra
revoluționare la Mirgorod și Zolo- 
tonoșa, apoi în orașele Vinița și Li- 
tin, unde a contribuit la reinstaura- 
rea Puterii Sovietice, ce fusese în
lăturată temporar de albgardiști. în 
iunie 1919, regimentul românesc era 
semnalat ca participant în cadrul 
Brigăzii a doua comuniste la luptele 
din raionul Proscurov împotriva 
trupelor lui Petliura.

în afara acestui regiment, pe te
ritoriul ucrainean s-a mai format un 
detașament de luptă, condus de

al doilea revoluționar român la Ker- 
son. Subunități internaționale au fost 
constituite și în localitățile Elisâbet- 
grad, Ekaterinoslav, Nikolaev și Ti
raspol. Toate acestea, la care s-au 
adăugat unitățile create anterior la 
Kiev, Poltava, Harkov, au fost 
reunite la 5 mai 1919 în prima di
vizie sovietică internationalistă, cu 
sediul la Odesa, comandată de ro
mânul I. Levescu. Divizia formată 
din români, bulgari, sîrbi și greci nu
măra, în iunie 1919, 2 800 oameni. Ea 
a contribuit, alături de unităti ale 
Armatei Roșii, la lichidarea bande
lor lui Zelionîi în raionul Cerkass. 
Despre acest regiment, pe care l-a 
denumit „regimentul roșu român", 
gazeta „Comunistul" scria la 12 iulie 
1919 : „avîntul și vitejia cu care luptă 
tovarășii noștri stîrnesc admirația 
tuturor, spre cinstea lor și a prole
tariatului român".

Numeroase documente semnalează 
participarea a multi români la 
luptele purtate împotriva bandelor 
contrarevoluționare în sudul Uralilor 
(în cadru! detașamentului interna
țional „Comunardul din Samara"), 
precum și în orașele siberiene Ufa, 
Cita, Perm, Ekaterinburg, Omsk, 
Orenburg, Tașkent ș.a. Multi dintre 
aceștia proveneau din lagărele de 
prizonieri de la Irkutsk. Colonelul 
John Word, șeful corpului expedi-

tionar englez din cadrul armatelor 
intervenționiste, atestă în amintirile 
sale atașamentul românilor din lagă
rele de Ia Irkutsk fată de cauza re
voluției, arătînd că aceștia au re
fuzat să plece pe frontul antibolșevic, 
fiind „pătrunși de concepții bolșe
vice".

Nu de puține ori revoluționarii ro
mâni, alături de alti internaționaliști, 
au desfășurat acțiuni de luptă și re
zistentă în teritoriile aflate vremel
nic sub stăpînirea albgardiștilor. Ast
fel un grup de 50 de oameni, în 
frunte cu Mihail Gheorghiu, acțio- 
nînd în zona dintre orașele Kemerovo 
și Krasnoiarsk, nu departe de ma
gistrala transsiberiană. a orovocat de
raierea unor trenuri dușmane, a a- 
runcat în aer poduri folosite de alb
gardiști, a atacat prin surprindere și 
nimicit mici detașamente kolceakis- 
te. In cele din urmă, grupul lui 
Gheorghiu a fost descoperit și cap
turat de contrarevoluționari, care 
i-au împușcat la marginea satului 
Jukovka. Pe locul acela. Puterea So
vietică a ridicat ulterior un monu
ment în memoria eroilor căzuti.

între conducătorii militari și poli
tici români care s-au distins în luate
le pentru apărarea Puterii sovietice 
împotriva forțelor contrarevoluției 
amintim, în afara celor deja mențio
nați. pe I G. Pența, comisar politic 
al Direcției pentru formarea unități
lor internaționale. I. G. Oborocea, 
G. G. Bococi, G. N. Horovitz, G. I. 
Belu etc. Dintre comuniștii români, 
care au desfășurat muncă politică în 
rîndurile ostașilor. îndeosebi ale foș
tilor prizonieri, în vederea mobiliză
rii lor în batalioanele revoluționare, 
s-au distins în mod deosebit Emil 
Bozdog. Lăscuș Petru. Gheorghe 
Mogoș, Olimp Lucaci, Vasile Stne- 
zoi, loan Pența, Dumitru Gri- 
gorută. Danil Pop, Traian Peia.
Kibici Stefan, Ioan Lazăr, Emil
Cornescu, Petre Cherecheanu ș.a. 
Gazetele în limba română, edi
tate în vederea muncii de educație
politică — „Comunistul" și „Scîn- 
teia” la Odesa, „Foaia țăranului” și 
„Dezrobirea” la Moscova. „Steagul 
roșu" la Samara, „Libertatea" la 
Omsk — alături de sutele și miile de 
manifeste și proclamații, au consem
nat coordonatele activității militare, 
politice și ideologice desfășurate de 
revoluționarii români în furtuna răz
boiului civil, constituind documente 
impresionante ale atașamentului lor 
fată de cauza revoluției.

★
In 1920—1921, cînd Puterea Sovie

tică se consolidase în toată Rusia, o

mare parte din revoluționarii ro
mâni s-au reîntors în patrie, însu
flețiți de dorința de a fi prezenți și 
părtași la lupta clasei muncitoare din 
România.

Autoritățile burghezo-moșierești au 
organizat o campanie de defăimare 
a activității revoluționarilor români 
care luptaseră în Rusia, conjugată cu 
judecarea și condamnarea lor la ani 
grei de temniță. In primăvara anului 
1920 a fost adus pe banca Curții 
marțiale M. Gh. Bujor.

La proces, cunoscutul militant so
cialist, ridieîndu-se împotriva false
lor acuzații aduse voluntarilor ro
mâni din detașamentele revoluționa
re, a arătat că lupta acestora a avut 
drept scop principal sprijinirea Re
voluției bolșevice împotriva arma
telor Puterilor Centrale si a albgar
diștilor. „Eu știu, a declarat el, că 
schimbarea ordinei sociale la noi — 
pentru care am luptat și sper să lupt 
și în viitor — nu se poate face decît 
de poporul român. Cunosc istoria șl 
știu că revoluțiile n-au sorți de iz- 
bîndă, decît atunci cînd izvorăsc din 
chiar adîncul maselor".

In același timp, la tribuna parla
mentului răsuna glasul deputatului 
socialist Al. Oprescu. care, arătînd 
de ce românii luptaseră în Ru
sia de nartea bolșevicilor, snunea : 
„noi (socialiștii — n.r.) am știut că 
generalii țariști Denikin și Kolceak 
căutau să înfiripeze din nou, să re
introducă țarismul în Rusia si cum, 
idealul țarismului era totdeauna să 
acapareze țara românească, noi nu 
am putut să admitem o întronare din 
nou a țarismului în Rusia".

Procesul lui Bujor, ale cărui dez
bateri au fost publicate pe larg în 
„Socialismul” și sub formă prescurta
tă în toată presa românească, a con
tribuit, contrar scopurilor calomnia
toare urmărite de reacțiune, la dez
văluirea în fata opiniei publice ro
mânești a întregului adevăr despre 
raporturile reale dintre revoluționarii 
români și ruși în perioada 1917— 
1921, a făcut larg cunoscută poziția 
internaționalistă, profund patriotică 
a socialiștilor români.

In cartea de aur a tradiții
lor revoluționare ale poporului nos
tru participarea miilor de români 
la lupta cu arma în mînă pentru apă
rarea cuceririlor Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a înscris o 
filă glorioasă. Eroismul și jertfa lor 
au cimentat și mai puternic vechile 
legături de solidaritate dintre miș
cările muncitorești din cele două 
țări, prietenia frățească ce unește 
popoarele român și sovietic._ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ I
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IMAGINI DE ȘANTIER ÎN „ALB Șl NEGRU" Valorificarea

Microrecensamintul risipei superioură
a tuturor

pe un mare șantier rezervelor
(Urmare din pag. I)

Pe constructorii și monturii de pe 
șantierul marelui combinat siderurgic 
gălățean i-am găsit prinși într-o im
presionantă desfășurare de forțe Din 
propriile lor mărturisiri am dedus că 
ei țin cu tot dinadinsul să nu întîr
zie nici un moment termenele de in
trare în funcțiune a obiectivelor de 
bază ale combinatului.

Scopul venirii noastre este însă să 
cunoaștem în detaliu cum sînt gos
podărite materialele pe acest vast 
șantier Introducerea în temă ne-o 
face tov. Nicolae Mocanu, secretarul 
comitetului de partid al combinatu
lui. „Pînă acum cîteva luni lucrurile 
stăteau destul de prost. Materialele 
risipite și depreciate aproape că blo
caseră circulația în unele zone ale 
combinatului. Prin toate mijloacele 
de care dispunem am pornit o susți
nută ofensivă împotriva dezordinii și 
risipei. Schimbarea în bine este acum 
evidentă, mai ales pentru cine a vă
zut cum arătau odinioară cele mai 
multă dintre șantierele combinatului".

Mergem la fața locului, pe șantie
re. Pe unele dintre ele observăm că 
este pregnant vizibilă grija pentru 
folosirea cît mai economicoasă a fon
dului de materiale. Tn depozitele în
treprinderii de instalații București, 
materialele sînt așezate pe rasteluri 
speciale, fiind ferite de intemperii. 
Totul este etichetat, întreținut cu gri
jă, iar materialele care nu au fost încă 
întrebuințate sînt unse cu vaselină și 
“mpachetate în cutii. Mina bunului 
gospodar se simte și în incinta șan
tierului centralei electrotermice, unde 
activează întreprinderile „Energocon- 
strucția" și „Energomontaj" din Capi
tală. Nici un material nu este lăsat 
la voia întîmplării. Pentru deșeuri 
»-au ales locuri anume împrejmuite.

în zilele petrecute pe șantierele 
combinatului, din păcate am dat cu 
ochii și de risipă. Ca și în cazul ce
lorlalte șantiere despre 
scris, și aici, ’ ~
afiș al proastei gospodăriri 
metalul. Oțelului-beton parcă i-a fost 
hărăzită soarta să fie mutilat de roți
le și șenilele vehiculelor și amestecat 
pînă la nerecunoaștere cu molo
zul și noroaiele șantierelor. Condam
nabil este faptul că multe tone de 
metal dispar pentru totdeauna sub 
pămînt. 
gen, de exemplu, 
un mare 
tate de 
mîrit, se conturau clar, în „buza" ma
lului trei colaci întregi de fier-beton. 
Să nu-i fi văzut oare nimeni ? Gră
mezilor în caie-și dorm somnul de 
veci zeci de tone de oțel încîlcit, con
torsionat, nici nu le-am mai putut 
ține socoteala. Pretutindeni, pe toată 
întinderea șantierelor, dăm cu ochii 
de ele. Tov. ing. Constantin Istrate, 
șeful serviciului producție de la în
treprinderea de construcții-montaje 
siderurgice Galati, care ne însoțește, 
ne expiieă că în fiecare sînrbătă. la 
sfîrșitul zilei de muncă, se string ma
terialele împrăștiate pe șantiere. înce
pem să înțelegem cum au apărut a- 
semenea grămezi de metal. Cn alte 
cuvinte, tot ceea ce se rlepreciază în 
cursul săptămînii, sîmbăta se aruncă 
la fier vechi. Ca să ne verificăm mai 
bine ipoteza, cerem să vizităm și cî
teva depozite veritabile de fier vechi, 
într-adevăr, așa este I Aici poți vedea, 
alături de deșeuri, multe tone de me
tal... depreciat.

Deci, în ciuda ofensivei despre care 
ne vorbea la început tovarășul secre
tar, fondul problemei rărnîne încă ne
rezolvat Ce folos că se descongestio
nează spațiile de lucru în fiecare 
sîmbătă. dacă izvorul risipei continuă 
să azvîrle cu debit constant, pe apa... 
sîmbetei. zeci și sule de mii de lei. 
Putem spune, fără teama de a greși, 
că pe șantierele I.C.M.S Galați — ne 
cerem scuze că nu am precizat din 
capul locului că izvoarele risipei sînt 
îndeosebi pe șantierele antreprenoru
lui general — numai în acest an s-au 
pierdut milioane de lei prin depre
cierea urioi însemnate cantități de 
metal. Iată o simplă relație numeri
că : anual. I.C.M.S. Galați consumă 
peste 20 000 tone de oțel-beton (cifra 
am cules-o din ziarul combinatului). 
Dintr-o altă sursă — întreprinderea» 
de colectare a metalelor, . allăm că 
numai pînă la începutul lunii octom
brie a.c., I.C.M S Calați predase la 
fier vechi circa 3 200 tone metal. 
Chiar dacă o parte din această canti
tate o formează căderile tehnologice, 
în multe cazuri discutabile si ele, 
totuși pierderile de metal 
prea mari.

într-o anumită măsură, 
metal este favorizată și de 
rile ce persistă în organizarea aprovi
zionării șantierelor în prezent, întreg 
combinatul este împînzit de o puzde
rie de „platforme" pentru fasonarea 
oțelului-beton. Fiecare șantier își are 
plai forma Ini. cate în fapt nu e alt
ceva decît un Ieren plin de noroaie 
și bălării pe care se circulă la voia 
întîmplării. cn tot felul de vehicule. 
Amenajarea unei platforme pentru 
fasonarea centralizată a oțehrhri-be- 
ton. propunere înscrisa de altfel în 
studiul întocmii eu milenii acțiunii 
de oiganizatc științifici a producției 
și a muncii ar duninu.i considerabil 
risipa de metal existentă în momen
tul de față Din păcate lucrările la 
această platformă înaintează cu pas 
de melc si iarna bate la ușă

Pe un teren accidentat, sub cerni 
liber, găsim depozitați — vorba vine

care am
la Galați, capul de 

îl deține

Lîngă fabrica 
unde 

șanț, la numai 
metru adîncirne

sînt mult

risipa de 
neajunsu-

— circa 45 000 m. p. azbociment. în
treaga cantitate s-a modulat după 
conturul reliefului. La Direcția opera
tivă a Băncii de Investiții — Galați 
aflăm că ceea ce noi am „descope
rit" nu este decît doar o parte din cei 
130 000 m.p. azbociment aprovizionați 
cu aproape doi ani mai devreme de
cît era necesar. Că s-au „închis" peste 
2,2 milioane Iei în materiale fără miș
care este un fapt evident de proastă 
viziune gospodărească, Ce-i de făcut 
acum — mai bine zis, cum se va des
curca conducerea I.C.M.S.G. — căci 
cea mai mare parte a azbocimentului 
s-a depreciat ? Cine plătește ? Pentru 
că este momentul ca cei care fac lux 
de atîta nepăsare să suporte rigorile 
legii

Fugitiv notăm și altă mostră.
Pe un drum de acces, un buldozei 

pufăie nervos pe nări și scrîșnește 
din toate încheieturile deoarece cîte
va dale din prefabricate nu voi să se ur
nească din loc. Ne surprinde că „des
facerea" drumurilor de acces se exe
cută cu buldozerele, exact așa cum 
se curăță molozul. După o asemenea 
operație, evident că din cele mai 
multe dale tot moloz se alege. în in
cinta șantierelor combinatului se văd 
sute de bucăți de dale sfărîmate, în 
vreme ce pe multe drumuri de acces 
camioanele fac echilibristică printre 
gropi. Oare dacă aceste materiale se 
acoperă din fondurile de organizare a 
șantierelor, trebuie cu tot dinadinsul 
să nu mai rămînă nimic din ele ?

Despre risipa de electrozi, cără
midă, geamuri, cherestea nu mai 
spunem nimic S-ar putea să ni se re
proșeze că dăm atenție unor mărun
țișuri, asemenea materiale avînd va
lori mici în raport cu celelalte. Aceas
ta este, în general, optica unor cadre 
de conducere de pe șantiere care con
sideră că, la volumul de zeci și sute de 
milioane de lei, cît reprezintă valoa
rea materialelor ce le au în adminis
trare, nu contează cîteva sute de mii 
sau chiar milioane de lei pierdute, 
„ele fiind prevăzute prin normele de

tnl este blocat cu modele de lemn, 
circa 7 vagoane, aruncate de parcă 
le-ar fi adus apa. De altfel, grav este 
nu numai că s-a blocat inutil spațiul, 
dar în timpul manevrelor tabla a de
gradat numeroase vane, iar o aprecia
bilă cantitate de izolație, depozitată 
și ea aici, s-a împrăștiat prin sparge
rea sacilor.

Prin planul de măsuri al comisiei 
interdepartamentale se stabilise, la 
30 iunie, ca C.S.G. și I.P.L. (la acea 
dată se adăuga și IPROMET) să 
analizeze actualele posibilități de de
pozitare și conservare a utilajelor și 
să formuleze conducerii ministerului 
propunerile corespunzătoare. Din pă
cate, cei trei factori nu s-au întîlnit 
pentru a discuta chestiunea în cauză, 
termenul de 15 august ac. pentru 
înaintarea propunerilor către minister 
nefiind astfel respectat. Ca atare, în 
momentul de față conducerea C.S.G 
no drspune de mijloacele bănești ne
cesare construirii unor noi spații de 
depozitare. Este cu totul anormal 
faptul că peste 10 000 tone utilaje 
au șansa să ierneze sub cerul liber

Ofensiva împotriva risipei descrie 
încă numeroase ocolișuri pe lîngă e- 
sența problemei, se pierd încă canti
tăți însemnate de materiale, nouă 
fiind doar grija ca la sfîrșit de săptă- 
mînă să dispară aspectul de dezordi
ne. Se vede în aceasta perpetuarea 
spiritului gospodăresc scăzut al con
ducerilor multora dintre șantierele de 
aici pentru economisirea materialelor, 
dar și o dovadă a controlului insufi
cient de temeinic întreprins de orga
nizațiile de partid. Cu nimic nu este 
scutit de răspundere nici beneficiarul, 
mai ales în ce privește conservarea u- 
tilajelor tehnologice. Se desprinde, 
deci, că ofensiva împotriva pierderi
lor și risipei trebuie intensificată și 
desfășurată pe un 
pe toate șantierele 
gălățean.

combinat

loan ERHAN

Centrolei electrotermice, constructorii de lo 
vreo 25 de saci de ipsos și ciment... poate din 

na trecută, poate din orimăvara acestui an. S-ar putea sa fie chiar și 
ii vechi. în fond nu timaul contează, ci doar pierderea care se vede 

Foto : M. Andreescii

In perimetrul șantierului 
I C M.S Galați au „uitat" 
toamna trecută,

mai

aprovizionării tehnico-materiale și 
desfacerea producției în toate ra
murile economiei, constituind pre
mise esențiale-pentru desfășurarea 
cu maximum de eficiență a între
gului proces de producție. Actual
mente avem unele realizări privi
toare la încheierea unor contracte 
pe anii 1969 și 1970, însă din lip
sa unor documentații din partea 
beneficiarilor, 
tiții de piese 
tele pe anul 
tate decît în 
sută. Iată de
rirea disciplinei contractuale și a 
contractelor directe dintre produ
cători si beneficiari vor duce la 
eliminarea acestor neajunsuri, la 
asigurarea unui circuit economic 
corespunzător.

Maistru) strungar Constantin 
Tașnadi a reliefat importanta deo
sebită pe care o prezintă stabili
rea remunerației muncitorilor și 
altor categorii de salariați în func
ție de cantitatea, calitatea și răs
punderea socială a muncii. Lăcă
tușul Grigore Pop aprecia că spo
rirea ponderii salariului tarifar la 
circa 90 la sută în salariu] total 
al muncitorilor va stimula crește
rea calificării profesionale.

Dezbaterea documentelor Plena
rei C.C. al P.C.R. cu activul de 
bază al Uzinei „Unio" — unitate 
Importantă în ramura construcției 
de mașini — a prilejuit o analiză 
temeinică a tuturor laturilor acti
vității. dinamizând forțele crea
toare ale întregului colectiv în ve
derea ridicării pe o treaptă supe
rioară a întregii activități econo
mice. Bogata experiență a munci
torilor, inginerilor, economiștilor și 
tehnicienilor din uzină s-a concre
tizat în propuneri valoroase, me
nite să contribuie la traducerea în 
viată a sarcinilor trasate prin db- 
cu.ment.ele Plenarei.

Tn încheierea’ dezbaterilor, adu
narea a adresat Comitetului Cen
tral al partid 11! i ri. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o telegramă în 
care se spune : „Ne exprimăm de
plina adeziune față de politica în
țeleaptă a partidului nostru. în
dreptată spre ridicarea pe o treap
tă superioară a întregii economii 
naționale. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Uzinei „Unio". sub con
ducerea organizațiilor de partid, se 
angajează sâ-și consacre toate for
țele îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de plan pînă la Sfîrșitul aces
tui an în cinstea celei de-a 20-a a- 
niversări a proclamării Republicii, 
vom da peste plan 24 milioane lei 
la producția marfă vindută și în
casată. 13 milioane lei beneficii și 
7 milioaheUei economii la prețul 
de cost. Vrem ca prin realizările 
noastre — încheie telegrama, sem
nată de Iosif Gore, secretarul 
mitetului de partid, și ing. V. Că- 
dariu, directorul uzinei — să 
tărim hotăririle pe care le va 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român".

cît și a unor repar- 
de schimb, contrae- 
1968 nu sînt perfec- 
proporție de 66,7 la 
ce consider că întă-

co

în- 
lua

■ Semnată de acad. V. Malinschl, lucrarea „Studii economice", apă
rută recent în Editura Academiei, reunește citeva dintre studiile șl 

comunicările elaborate de autor in ultimii ani. Una din ideile centrale 
ale alcătuirii volumului este de a confrunta, pe firul experienței istorice 
a dezvoltării economiei naționale, diferite soluții și orientări, relie- 
findu-se pregnant superioritatea soluției socialiste și perspectivele 
luminoase pe care politica științifică a Partidului Comunist Român le 
deschide țării noastre. O altă confruntare — de data aceasta pe firul 
cercetării științifice economice și a învățămintului economic în Ro
mânia — pune in lumină continuitatea cn care mințile cele mai lumi
nate ale neamului au militat pentru promovarea învățămintului eco
nomic, pentru afirmarea unei concepții economice românești origi
nale. scoțînd în evidență posibilitățile actuale de ridicare superioară a 
gîndirii economice autohtone, întemeiată deopotrivă pe concepția 
marxistă și pe rezolvarea științifică de către partid a problemelor 
construcției economice.

I 
i 
i 
! 
I 
I
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e este astfel de un I
și studenții tnvăță-

■■ La a doua ediție, tipărită de Editura științifică, volumul „Ana- 
” liza activității economice a întreprinderilor industriale" de Al. 
Gheorghiu, D. Mărgulescu și E. Nisulescu, încadrează din toate părțile, 
investigîndu-1, acel instrument indispensabil muncii atît a serviciilor 
funcționale din întreprinderi, cît și a organelor tutelare sau financlar- 
baneare. Ceea ce călăuzește lucrarea in toată desfășurarea sa — ridi
carea eficienței folosirii resurselor proprii ale întreprinderilor — con
feră din plin o puternică notă actuală cărții, care 
real ajutor pentru lucrătorii economiei industriei i 
mintului superior economic.

SINCRONIZARE PERFECTA

om-tehnică
rentabilitate

Atunci- cînd o întreprin
dere își gospodărește rațio
nal mijloacele materiale și 
bănești, seamănă mult cu 
activitatea competentă la 
un tablou de comandă. 
Procesul în ambele cazuri 
decurge normal numai cînd 
„creierul" recepționează 
prompt indicațiile „ceasuri
lor" de control și acționînd 
în consecință, la „momen
tul" potrivit. se pune în 
mișcare și „maneta" potri
vită. Sincronizările perfecte 
între „creier" și braț nu sînt 
altceva decît consecința 
unității dintre idei si fapte, 
dintre deciziile conducerii, 
colectiv și realitate, nece
sară să existe în oricare 
întreprindere Industrială. 
Ne stăruia puternic în 
minte această comparație 
atunci 
discuția 
cu tov 
rectorul
zahăr și ulei 
Podari.

...Cu cîtva timp în urmă, 
e vorba de 2 ani. în anu
mite perioade scriptele 
contabile ale combinatului 
consemnau pierderi. Cau
zele erau 
materie 
rită cu 
se mai 
pere în
de Ia serviciu și altele de 
acest fel. 
lumea se 
„Ce să-i 
alta rea 
cea"

Iată 
atunci
mai mult rezultatele 
„ansamblu" ale întreprin
derii. La semnalul orga
nelor de partid, conduce
rea combinatului s-a decis 
să

cînd am încheiat 
pe care am avut-o 
Ion Draoomir, di- 
combinatului de 

„Oltenia”

binecunoscute : 
primă negospodă- 
grijă. utilate care 
defectau, neprice- 
meserie. absente

Dat parcă toată 
obișnuise cu ele. 
faci.
și-

una bună, 
timpul tre-

situațiaînsă că 
greva din ce în

de 
ce 
pe

analizeze serios faptele

*1 să înlăture perdeaua 
roză din afară și opacă pe 
dinăuntru a automulțumi- 
rii și obișnuinței cu pier
derile. Hotăririle plenarei 
C.C. al P.C.R. din decem
brie anul trecut au 
combinatul în plin avînt 
creator. S-a decis, 
mare, nu numai înlătura
rea oricăror pierderi, 
mai ales ridicarea pe 
treaptă superioară a între
gii activități economice.

Un „nucleu" de cerce
tare, format din forte teh
nice și economice proprii, 
a primit sarcini precise 
pentru a se ocupa de po
sibilitățile latente de creș-

găsit

ca ir-
c!
o

proiectată. La fabrica de 
ulei, în atenția tuturor s-a 
situat extracția continuă. 
S-a analizat consecvent, cu 
perseverentă, procesul de 
producție, începînd cu can
titatea de coajă în miez, 
prăjirea, presarea si apla
tizarea materiei prime, 
actionîndu-se cu îmbunătă
țiri tehnice și tehnologice 
în fiecare fază în parte.

Aceste îmbunătățiri teh
nice sau tehnologice, pre
cum si altele au creat deci 
acel context în care se pu
tea da mai mult, dacă ele
mentul principal, care ani
mă producția, omul, este în

’.!*?■ IC 5

tribuna experienței înaintate

tere calitativă și cantita
tivă a producției. S-a re- 
studiat întreg procesul teh
nologic al combinatului, 
depistîndu-se concret. în
cepînd cu fazele cele mai 
„neînsemnate" ale produc
ției sau ale urmăririi ei. 
canalele nerehtabile de 
orice natură. îmbunătăți
rile care ar putea ampli
fică rezultatele. S-a pus un 
accent deosebit pe mica 
mecanizare. în special la 
fabrica de zahăr, unde o 
cantitate apreciabilă de 
materie primă rămînea la 
faza purificării în afara 
circuitului tehnologic nor
mal. Un complex de insta
lații pe lîngă că a permis 
reducerea consumurilor 
specifice, a fost unui din 
„motorii" principali care au 
înlesnit fabricii să lucreze 
la capacitatea de producție

stare de așa ceva. Și el a 
fost. Mai întîi. un fapt : în 
întregime, munca organiza
torică în întreprindere a 
căpătat un tel 
îndeplinirea și 
sarcinilor de
Apoi un altul : 
a fost încadrat

71 de unităti indus- 
care experimentează 
măsuri de îmbună- 
a metodelor de con-

precis — 
depășirea 
producție, 

combinatul 
în grupul

ma-

efi'

celor 
triale 
unele 
tățire
ducere, planificare, credi
tare. de întărire a cointe
resării și răspunderii 
teriale. S-a stabilit o re
lație exactă om
ciență înaltă — cîștig. Mun
cești mai mult, aduci un 
aport mai mare la crește
rea cantitativă și calitativă 
a producției, primești mai 
mult. Ambele aspecte s-au 
reflectat în depășirea, pe 
9 luni, a sarcinii planifi-

pierdere admise". Cîteva mii pierdute 
la un material, alte zeci de mii la alt 
material, adunate pe ansamblul com
binatului .fac ca risipa să se umfle 
ca un balon. Se uită în fapt o scîn- 
teietoare înțelepciune populară : „pică
tură cu picătură se face marea" Acești 
zeloși susținători ai pierderilor nu 
văd în fata ochiloi decît „procente 
admise", se entuziasmează cînd se în
cadrează în ele, în loc să facă to
tul pentru a reduce la maximum pier
derile. Iată o problemă asupra căreia 
ar trebui să insiste stăruitoi organele 
de partid de pe șantierele combina
tului în ofensiva declarată pierderilor 
și risipei.

Am fi încheiat aici aceste rînduri, 
dacă întîrnplarea nu ne scotea în 
cale și cîteva platforme de depozi- 
taie a utilajelor tehnologice. Din 
capul locului precizăm că cele mai 
multe dintre acestea sînt amenințate 
cu degradarea în depozitul Smîrdan 
se află utilate mecanice pentru lami
norul Slebing, fabrica de aglomerare 
a minereului de fier și cea de oxigen, 
pentru turnătoria mixtă și oțelărie ; 
parte dintre ele sînt însă lovite, prote
jate necorespunzător, ceea ce va ne
cesita la montat consistente 
în fața depozitului de la 
Nord există un adevărat 
colete, așteptînd sub cerul 
se găsească locul potrivit 
pozitare.

Factorii de răspundere 
beneficiarului justifică < 
spațiul de depozitare La prima ve
dete. așa este în fapt. însă, ei sînt 
cei dintîi vinov ,ți pentru aceasta 
Chiar și acele spații Pe care le-au 
destinai depozitării nu sînt folosite 
cum trebuie De exemplu, hala de 
mărunțire. care oferea condiții ideale 
de conservare a utilajului, a devenii 
depozit Dai nu de utilaje, așa cum 
s-a comunicat forului tutelar, ci de 
tablă necorespunzătoare respinsă de 
beneficiar care acum ocupă mai mult 
de jumătate din suprafața halei. Res-

■ remedieri 
i Cantina 
munte de 
liber să li 

pentru de

■ din partea 
că lipsește

Cu toate că un număr însemnat de 
unități agricole din regiunea Cluj au 
terminat recoltatul și însâmînțatul 
culturilor de toamnă, pe ansamblu] 
regiunii, aceste lucrări sînt întârziate. 
Recoltatul porumbului s-a efectuat 
numai în proporție de 50 la sută, iar 
al sfeclei de zahăr, cartofilor și altor 
culturi nu s-a terminat. Cu însămîn- 
țările s-a ajuns la circa 80 la sută, 
dar pe restul suprafețelor se lucrea
ză din ce în ce mai greu din cauză 
că întîrzie eliberarea terenurilor. 
Consolarea că „sîntem mult mai a- 
vansați față de aceeași perioadă a 
anului trecut", cu care sîntem întîm- 
pinați mai ales la consiliile agrico
le și uniunile cooperatiste raionale, 
n-are nici un temei Anul trecut, da
torită și timpului nefavorabil, recol
tatul și semănatul s-au prelungit în 
noiembrie, cînd calitatea lucrărilor » 
fost mult diminuată

Cele mai mari rămîneri în urmă se 
constată la recoltatul porumbului si 
la transportul sfeclei de zahăr. Mij
loace de transport sînt puține și nici 
acestea nu se folosesc la întreaga ca
pacitate. Ing. Ioan Abrudan de la co
operativa agricolă Zimbor, raionul 
Huedin, ne spune ~ă cele trei auto
camioane repartizate pentru trans
portul sfeclei, pe distanta de 30 km 
pînă la Huedin, sînt cu totul insufi
ciente. în unele unități, mai ales în 
raionul Gherla, camioanele sînt în
cărcate cu numai jumătate din capa
citatea lor De neconceput este modul 
cum sînt folosite mijloacele de trans
port la cooperativa agricolă din Sic. 
situată în aceiași raion Aici sfecla 
de pe terenurile mai plane și mai a- 
propiate este transportată cu atela
jele iar autocamioanele sînt dirijate 
în locuri mai greu accesibile Pe lîngă 
aceasta, consiliul de conducere nu a 
luat măsuri care să asigure încărca
rea rapidă a autocamioanelor De ase
menea. la cooperativele agricole din 
Turda Nouă Ceanu Mare. Poiana și 
altele din raionul Turda camioanele 
staționează între 3-8 ore pentru o ;n- 
cărcare. din lipsa brațelor de muncă 
Toate acestea fac ca mijloacele 
transport, insuficiente ca număr, 
nu fie exploatate la capacitatea

Tn ceea ce privește recoltatul 
rumbului, procentul nu spune totul.

-te 
să 

lor. 
po-

pre-Este știut că această lucrare nu 
supune numai ruperea știuleților ci 
și tăiatul cocenilor, căratul porum
bului în magazii și la bazele de re
cepție, eliberarea completă a terenu
rilor. La cooperativele agricole Dra- 
gu. Gilău, Viștea, raionul Huedin, 
Coșeiu. Boian, Dioșod, raionul Zalău 
etc, se recoltează numai știuleții, dar 
nu se execută și celelalte lucrări. A- 
ceastă situație se datorește slabei or
ganizări a muncii.

în unele unităti. ca de pildă, la

mijloacele de transport sînt intens 
utilizate, rezultatele sînt cu mult mai 
bune La cooperativa agricolă Someș- 
Odorhei, raionul Zalău, am întîlnit o 
activitate bine organizată în acest 
sens într-o singură zi, 100 atelaje au 
transportat porumb la baza de recep
ție.

De maximă urgență este termina
rea însămînțărilor de toamnă Tn 
multe locuri nu se poate ara și se
măna din cauză că terenurile n-au 
fost eliberate de porumb și alte cul-

în regiunea Cluj

cooperativa Boldul, raionul Turda nu 
se tine o evidentă la zi a producției 
pentru aplicarea retribuției supli
mentare astfel că, lipsind stimulentul 
material, lucrul începe în fiecare zi 
după răsăritul soarelui și se termină 
înainte de asfințit. Și cum toamna 
ziua este mică, rezultatele muncii 
sînt și ele pe aceeași măsură La a- 
ceastă cooperativă, deși procentul re
coltării porumbului este trecut de 50 
la sută, achitarea obligațiilor privind 
plata muncilor S.M.T. și transportul 
la bazele de recepție s-au efectuat în 
proporție de numai 6 la sută. în co
operativele în care s-au luat măsuri 
de organizare temeinică a muncii, iar

turi, iar în altele tractoarele lucrează 
cu un randament scăzut. „Niciodată 
— ne spunea ing. Victor Hălmăjan, 
președintele consiliului agricol al ra
ionului Zalău — n-am avut atîtea 
„căderi" de tractoare ca în toamna 
aceasta" tntr-adevăr. în acest raion, 
în ziua de 23 octombrie, de pildă. 66 
tractoare din cele 350 existente erau 
defecte Tovarășul Alexandru Teglaș, 
președintele cooperativei Somes-O- 
dorhei. ne spunea că în această toam
nă au lucrat doar jumătate din trac
toare.

Conducerile S.M.T.-urilor și tracto
riștii pun această situație pe seama 
terenurilor tari și a secetei. Dar în

condițiile acestea este necesară schim
barea deasă a fiarelor de plug. Nu
mai că ascuțirea acestora nu este or
ganizată peste tot. Această treabă se 
putea rezolva în modul cel mai sim
plu așa cum s-a făcut la S.M T. Dej 
care a organizat ascuțirea fiarelor 
de plug la cele mai multe din coope
rative astfel că aici defectele sînt 
mai puține Ing. Ioan Vultur, de la 
cooperativa Gîrbou, ne spunea că a 
pus 'a dispoziția tractoriștilor 2 fie
rari care tot timpul se ocupă de ascu
țitul fiarelor de plug, în felul acesta 
s-a reușit ca numai cu 6 tractoare 
să se însămînțeze peste 400 ha cu grîu 
și să se facă arături pe suprafețe în
semnate. Așa s-a procedat și la co
operativa Recea-Cristur De ce nu 
s-a făcut acest lucru și la coopera
tiva Panticeu. raionul Gherla sau în 
alte părți, de ce trebuie să se aștep
te camioanele de la S.M.T pentru a 
aduce fiarele de plug de la distante 
mari ?

După cum se vede în multe locuri 
sînt neglijate măsuri simple, dar rare 
au o mare însemnătate Campania 
însămînțărilor se apropie de sfîrșit. 
însă nici pînă acum unele unități nu 
au schimbat sămînta. în vederea ex
tinderii soiurilor de grîu intensive 
Pînă la 21 octombrie au mai rămas 
neridicate de Ia baze 450 tone de se
mințe în acest sens am cerut expli
cații tovarășului ing. Ioan Prodan, 
vicepreședinte al consiliului agricol 
regional. Acesta ne-a spus : ..în une
le locuri sămînta n-a fost ridicată de 
la bazele de recepție din neglijenta 
unor ingineri agronomi cărora le este 
mai comod să semene ce au în maga
zie decît să meargă pînă la baza de 
recepție" Si ce măsuri ați luat ? La 
această întrebare n-am orimit un răs
puns precis.

Pentru terminarea lucrărilor agri
cole de toamnă este necesar Să se 
efectueze un mare volum de muncă 
Consiliile agricole si uniunile coope
ratiste trebuie să ia măsuri pentru 
ca peste tot strîngerea recoltei. însă- 
mînțările și celelalte lucrări de se
zon să se încheie într-un timp cît 
mai scurt.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

cate la producția marfă 
vindută și încasată cu 11,8 
la sută. Milioane de lei în
casate peste plan, din care 
19 pentru tonele de ulei ex
portat în plus. Ceea ce este 
demn de remarcat constă 
în faptul că banii s-au 
obținut nu în condițiile ac
țiunii unor factori econo
mici extensivi, ca mări
rea numărului de munci
tori, ci al acțiunii solide 
a unor factori economici 
intensivi cum a fost de
pășirea indicatorului 
productivitate a muncii 
aproape 14 procente, pe 
ceeași perioadă, 
plan. Cîștigurile 
plificat : în mai 
două luni, peste 
premii au fost 
oamenilor, urmînd ca, po
trivit reglementărilor în 
vigoare, restul fondului 
constituit să fie reparti
zat la finele anului.

Experimentarea în care ■ 
fost încadrată întreprinde
rea a avut însă și alte 
urmări pozitive, materia
lizate tot în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan. De pildă. în unele 
secții, pentru o mai ju
dicioasă folosire a forței 
de muncă. întreținerea uti
lajelor se face de către 
muncitorii direct produc
tivi, cei auxiliari fiind re
calificați în funcție de ne
voile combinatului. Asis
tența tehnică în schimbu
rile II și III nu mai este 
lăsată la voia întîmplării. 
Un colectiv de 4 ingineri 
veghează permanent 
buna desfășurare a 
cesului de producție 
continuitatea sa deplină, pe 
toate cele 24 de ore ale 
zilei, tn secții și chiar în 
ateliere, 
de lună 
zultatele 
nute. pentru a se cunoaște 
cu precizie și urgentă mă
surile de intervenție.

Bineînțeles, șirul unor a- 
semenea preocupări ar pu
tea continua. Importante 
sînt însuflețirea, chibzu
ință, hărnicia și preve
derea în conducerea acti
vității combinatului, apor
tul său la creșterea econo
miei naționale, 
„prevedere" nu 
tbr, pentru că la 
tul oltean ea face 
atributele uzuale 
ducerii. Cerințele 
torilor fată de 
sale devin din ce 
mari și astfel cresc și obli
gațiile. Cum s-ar putea 
achita de ele 7 Soluția cea 
mai bună se găsește cău- 
tînd. alegînd din mai multe, 
cercetînd. Activitatea de
cercetare a unității cu
forte proprii se va dezvolta 
și mai mult. Așa se pre
vede. în plus, colaborarea 
si contractele încheiate cu 
Institutul de cercetări ali
mentare vor da o bază de 
susținere si mai 
acestor preocupări. Pe de 
altă parte, nu va ti 
glijat nici dezideratul creș
terii continue a calificării 
muncitorilor, tehnicienilor 
sau a celorlalte cadre din 
combinat Pentru fiecare 
din ei sînt trepte supe
rioare de urcat. Alături de 
cursurile de calificare și 
de ridicare a 
care vor fi extinse, 
virea va deveni 
mai oretentioasă. E 
rință primordială 
actuala dezvoltare a combi
natului.

Pe 9 luni, 
suplimentai s-a ridicat la 
peste 7 milioane lei. Com
binatul a trecut. într-un 
ritm rapid, de la pierderi 
la rentabilitate Iar acum, 
continuînd pașii tăcuți, se 
preconizează atingerea al
tor „culmi" în producție. în 
domeniul economic si finan
ciar.
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Viața muzicală a copiilor
A scrie pentru cei „mici" 

la nivel „înalt*1... iată o 
contradicție greu de rezol
vat ; căci muzica celor mici 
n-are voie să fie nici mi
noră și nici puerilă...

Prin inventivitatea și sin
ceritatea simțirii sale, co
pilul este uneori el însuși 
un artist creator. Cei ce 
văd în arta copiilor con
diția primară a geniului se 
înșeală poate, dar chiar 
dacă nu este vorba de ge
niu ci de ingeniozitate și 
ingenuitate — atît, și tot 
ar fi de ajuns pentru a 
considera copilăria ca vîrs- 
ta maximei sincerități în 
expresia artistică. (Nu cred 
că există copii snobi sau 
blazați, decît doar dacă... 
vorba lui Moliere. „nu mai 
sînt copii").

Aceste considerente ne 
duc la ideea că esențialul 
în creația destinată copii
lor este primatul sinceri
tății, firescului în expresie. 
Poate părea paradoxal dar 
jocul abstract al elemente
lor nu ni se pare apropiat 
de psihologia micului ascul
tător : spre deosebire de 
adult copilul crede în jo
curile sale ; pentru el jocul 
nu este un „joc", ci o lume 
întreagă, încărcată de emo
ții și pasiuni.

Am ajuns la cea de a 
doua trăsătură pe care o 
considerăm esențială în 
creația pentru copii : ca
racterul ei intens afectiv 
și, am spune, senzorial.

Cine nu-și amintește, cu 
nostalgie, de universul de 
senzații și emoții ale copi
lăriei. de strălucirea și in
tensitatea acestora ? Dacă 
admitem că muzica este 
prin excelentă expresia su
blimată. „jocul secund" al 
vieții afective — va trebui 
să conchidem că operele 
destinate copiilor trebuie 
să fie prin excelentă emo
ționale.

O dată îndeplinite con
dițiile simplității, sinceri
tății și emoționalității ex
presiei, nu credem că 
există genuri, forme și 
mijloace de expresie care 
să nu fie accesibile copii
lor. Adesea se subapreciază 
posibilitățile copiilor de a 
înțelege și interpreta mu
zica contemporană ; și to
tuși nu rareori avem ocazia 
de a fi uimiți de ușurința 
cu care copiii înțeleg rit
muri și intonații pe care 
adulții le primesc cu reti
cență. Explicația este sim
plă : copiii n-au prejude
căți...

Un dirijor îmi mărturisea 
că a ezitat să interpreteze 
o lucrare cu corul său de 
copii din cauză că i s-au 
părut prea dificile unele 
intervale din partitură ; în 
momentul însă cînd s-a 
decis să pună în repetiție 
lucrarea, a observat că ceea 
ce teoretic 1 se păruse a 
fi dificil, în practică copiii 
au realizat fără efort apro- 
piindu-se de lucrare pe Un 
plan intuitiv afectiv.

Considerațiile de mai sus 
au vrut să releve liniile de 
forță ale unei arte de înalt 
nivel, destinată copiilor. 
Cred că literatura muzi
cală românească a dovedit 
în numeroase ocazii că po
sedă atributele ce cores
pund unei atari exigente. 
Atenția compozitorilor noș
tri s-a îndreptat cu precă
dere spre domeniul cînte- 
cului ; în această privință, 
repertoriul românesc pen
tru copii are o frumoasă 
tradiție și cunoaște perma
nente înnoiri.

Există desigur și lacune 
în acest repertoriu. Avem 
prea puține cîntece valo
roase pentru preșcolari. (în 
ciuda aparentelor, este unul 
din cele mai grele genuri, 
căci trebuie să știi să scrii 
pentru cei ce „nu știu să 
scrie"...)

De asemenea nu cred că 
putem fi satisfăcuti de si
tuația cîntecului pionieresc 
cu caracter patriotic. Acest 
cîntec, simplu, imediat ac
cesibil. mobilizator și nobil 
în expresie, pentru a deveni 
un real mijloc de educație 
patriotică va trebui culti
vat cu mai multă grijă de 
către compozitorii noștri si 
în primul rînd de maeștrii 
consacrați ai componisticii 
românești. O dezbatere

Laurențiu PROFETA

asupra acestui gen de cîn
tec pionieresc ar fi utilă 
în momentul de față, în 
cadrul Uniunii Compozito
rilor.

Dacă ar fi să enumerăm 
tot ce s-a creat valoros în 
ultimii ani în domeniul cîn
tecului pentru copii de că
tre compozitori ca Ion Chi- 
rescu, Th. Bratu, L. Co
mes, H. Jerea, E. Lerescu, 
M. Neagu, M. Marbe, D. 
Popovici, V. Timiș ș.a. ar 
trebui să consumăm tot 
spațiul acestui articol ; 
dar într-un fel, o ast
fel de evidentă n-ar fi 
de loc lipsită de utilitate... 
Nu de mult, la un cenaclu 
al Uniunii Compozitorilor

abundentă, lucru ce poate 
fi explicat. într-o măsură, 
și prin lipsa de interes a 
instituțiilor noastre muzi
cale care în ultimii ani nu 
au mai promovat cu stăru
ință lucrările instrumentale 
simfonice sau vocal-sim- 
fonice destinate copiilor.

Deși după cite știm Con
siliul Muzicii din C.S.C.A. 
a făcut recomandări con
crete pentru organizarea 
unor stagiuni de concerte 
și spectacole pentru copii, 
cu excepția filarmonicilor 
din București, Cluj, Sibiu, 
Craiova, Iași, care au în
ceput să facă ceva în aceas
tă direcție, majoritatea in
stituțiilor muzicale continuă

puncte de vedere
consacrat cîntecului pentru 
copii, s-au conturat două 
opinii dominante : prima, 
a profesorilor de muzică și 
a dirijorilor de cor : — 
„Dați-ne cîntece, nu avem 
suficiente cîntece valoroase 
și simple !“ ; a doua opi
nie, a compozitorilor : — 
„De ce ne cereți alte cîn
tece, cită vreme nu le cîn- 
tați pe cele pe care le-am 
scris ?"...

Cine avea dreptate ? Și 
unii și alții... căci există 
într-adevăr multe cîntece 
bune, dar nu prea se știe 
de existența lor, din cauza 
unei selecții și difuzări de
fectuoase. Ca și în alte do
menii (ca de ex. în muzica 
ușoară) se întîmplă ca lu
crări valoroase să se piardă 
înecate în torentul unor 
lucrări mediocre și aceasta 
din cauză că nu întotdea
una forurile de difuzare 
știu să cearnă aurul din 
nisip ; există încă insufici
entă exigentă și obiectivi
tate în valorificarea crea
ției existente. Un singur 
exemplu: manualele școlare 
de muzică. Personal mă în
scriu împotriva opiniei după 
care acestea ar oglindi fi
del. real și obiectiv creația 
noastră de cîntece în tot ce 
are ea mai valoros. Și nu 
sînt singurul care, de multi 
ani, remarcînd acest nea
juns cere să se stabilească 
o colaborare efectivă, per
manentă între reprezen
tanții Ministerului învăță- 
mîntului și ai Uniunii 
Compozitorilor.

Ar fi desigur greșit să 
generalizăm aceste lipsuri, 
căci desigur în ultimul timp 
s-au făcut eforturi pentru 
a îmbunătăți manualele de 
muzică și. culegerile desti
nate școlarilor. Există au
tori de rrianuale, ca profe
sorul I. Vicol, care au 
știut să apeleze la compo
zitori si să obțină cîntece 
valoroase, adecvate necesi
tăților de învătămînt. Nu 
trebuie neglijat nici faptul 
că multe din cîntecele noas
tre valoroase par a fi difi
cile pentru corurile de șco
lari. dar aceasta nu se da- 
torește unor deficiente de 
structură ale melodiei ci 
este vorba de aranjamentul, 
de factura în care aceste 
piese au fost inițial con
cepute ; or, acest lucru este 
foarte ușor de remediat 
dacă autorii de manuale și 
culegeri pentru copii s-ar 
adresa compozitorilor res
pectivi. cerîndu-le să dea 
o nouă redactare, mai sim
plă, pieselor lor.

Iată de ce spunem că o 
evidență selectivă, capabilă 
să pună în lumină fondul 
de aur al cîntecului româ
nesc pentru copii ar fi ne
cesară în momentul de fată. 
Tn acest sens considerăm 
ca binevenită inițiativa 
Consiliului National al Or
ganizației de Pionieri de a 
publica o serie de culegeri 
cu caracter antologic va- 
lorificînd creația de cîntece 
pentru copii.

în ceea ce privește genu
rile muzicale mai complexe, 
în acest sector creația 
noastră este mai puțin

să se dezintereseze de mi
cii ascultători. în atari con
diții a scrie muzică pentru 
copii devine o chestiune 
de... pionierat.

Necesitatea unei stagiuni 
muzicale pentru copii, ca 
formă importantă de edu
cație, ar trebui, credem, să 
preocupe mai mult pe con
ducătorii instituțiilor noas
tre muzicale. Să nu uităm 
că cei ce sînt astăzi mici, 
mîine, vor fi mari și vor 
forma (sau nu I) publicul 
nostru muzical. Experiența 
mai fericită sau mai tristă 
a unor țări este edifica
toare în această privință ; 
acolo unde a existat preo
cuparea de a susține o ade
vărată viată muzicală a

copiilor și tineretului, acolo 
nu se pune astăzi problema 
publicului așa cum ea se 
pune, în mod foarte critic 
și chiar dramatic. în țările 
care au ajuns să aibă săli 
permanent goale la mani
festările muzicale.

„Muzica pentru copii", no
țiune care adesea este ar
bitrar îngustată la genul 
cîntecului, înseamnă în rea
litate o multitudine de for
me și genuri muzicale in
strumentale, vocale, corale, 
simfonice și scenice ; este 
vorba așadar de un ade
vărat microcosmos muzical 
al copiilor, spre care cre
dem că trebuie să tindă 
instituțiile noastre muzi
cale, realizînd mulț dorita 
„ministagiune" pentru copii. 
Teatrele de operă s-au do
vedit mai.......iubitoare de
copii" decît celelalte insti
tuții muzicale (filarmonici, 
ansambluri de cîntece. tea
tre de estradă). Astfel, au 
fost montate și primite cu 
căldură operele pentru 
copii „Păcală" de Sabin 
Drăgoi și „Motanul încăl
țat" de Cornel Trăilescu ; 
recent la București a fost 
montat baletul „Prinț și 
cerșetor". Este demnă de a 
fi semnalată inițiativa ope
rei bucureștene de a orga
niza cicluri de spectacole 
cu abonament pentru elevi.

Radioteleviziunea are o 
activitate foarte rodnică în 
domeniul formării gustului 
muzical al copiilor, în ca
drul emisiunilor săle. Ea 
posedă un excelent cor de 
copii, care cu cîtiva ani în 
urmă obținea mari succese 
în tară și străinătate. De 
ce în ultimul timp această 
formație apare atît de rar 
în concerte publice și mai 
ales la televiziune ? Este 
păcat că nu sînt valorifi
cate la maximum posibili

tățile acestui cor care me
rită să fie prezent nu nu
mai în concerte ocazionale, 
ci și în cadrul manifestări
lor centrale ale vieții noas
tre muzicale. Formațiile 
noastre corale de copii, care 
s-au dovedit capabile să 
susțină concerte de factură 
artistică evoluată (Corul 
Radio, Corul Palatului Pio
nierilor. corurile din Cluj 
și Tg. Mureș) merită să fie 
scoase mai la lumină în 
plin reflector, la rampa de 
concert. Este de mirare fap
tul că în loc să fie promo
vate cu și mai multă dra
goste. formațiile noastre de 
copii nu numai că nu au 
crescut în număr dar s-au 
împuținat în ultimul timp, 
prin restrîngerea activității 
corurilor de copii din Cluj 
și Tg-Mures.

Acest articol purta initial 
un titlu mai patetic, așa 
cum sînt în general titlu
rile urmate de semnul în
trebării sau exclamației : 
„Există o adevărată viată 
muzicală a copiilor ?" sau 
„Pentru o stagiune a celor 
mici I".

Dacă am renunțat la un 
astfel de titlu, nu am făcu- 
t-o numai din considerente 
stilistice ci și pentru că nu 
am dorit să dăm unor pă
reri proprii — desigur. în
tr-o măsură subiective — 
importanta unor grave 
semne de întrebare sau 
exclamație...

Si totuși... Poate că unele 
instituții muzicale, punînd 
sub semnul întrebării acest 
sector al activității lor. vor 
constata că e necesar să 
treacă la măsuri eficiente 
pentru a organiza o stagi
une muzicală a copiilor și 
o vor face, sperăm, cît mai 
repede ; căci copiii nu au 
timp să aștepte : sînt doar 
la vîrsta cînd se „îmbătrî- 
neste" cel mai repede...

Teatrul de Comedie, inițiatorul unui ciclu de expoziții de arte plastice în 
foaierul său, găzduiește zilele acestea o suită de lucrări de grafică, semnate 

de Tia Peltz, și de pictură, realizale de N. V. Gnineo
Foto : M. Cioc

Cum se 
confecționează

La cinematograful Patria

„Operațiunea Crossbow"

Azi rulează, în premieră, la cinematograful „Pa
tria” din Capitală, filmul englez „Operațiunea 
Crossbow**, realizat de Michael Anderson. Filmul 
înfățișează un impresionant episod din istoria celui 
de-al doilea război mondial. Tn distribuție apar ac
torii Sophia Loren, George Peppard, Tom Courte
nay, Lili Palmer și alții.

• Operațiunea Crossbow : Patria — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30.
• Un idiot la Paris : Republica —- 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15. Capitol (completare O 
nuntă la Olteni) —9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, Feroviar — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 
20,15, Excelsior — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ;
21.15 Modern — 9,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30 (la ultimele trei cinematografe completarea 
Perfecțiunea e rotundă).
• Amprenta : Luceafărul (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Prostănacul — cinemascop : Tomis — 9.45 ;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45. Melodia (completare 
Arhitectura universului) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, Flamura (completare O nuntă Ia 
Olteni) — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cine călărește un tigru : Moșilor (completare 
Găteala capului) — 16 ; 18.15 ; 20,30, Floreasca 
(completare Printre albine) — 16,15 ; 18,30 ; 20.45.

JSindbad marinarul : București (completate tn- 
emnul datoriei) — 8,45 ; 10.45 ; 12,45 ; 14.45 ; 

16,45 ; 19 ; 21.
• Cenușă și diamant : Central — 9 ; 12 : 15 ; 
18 ; 20,45.•*
• Absență îndelungată : Cinemateca — 10 ; 12 ; 
14.
• Agonie șl extaz — cinemascop : Festival — 
8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, Grlvița — 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 21 (la ambele completarea Permanențe).

teatre
• Opera română : Don Carlos — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Singe vienez — 19.30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Maria Stu
art — 19,30, (sala Studio) : Dinu 
Păturică — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Capul de 
rățoi — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Opera de trei pa
rale — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Privește înapoi cu mî- 
nie — 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Tea
trului evreiesc de stat) : Ulise și 
coincidențele — 19,30.
• Teatrul Mic (în sala Teatrului 
„Țăndărică' ) : Bătrînele și ma
rea — 20,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero Ia purtare — 16.
• Teatrul satiri c-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Magis
trala tinereții — 20.
• Circul de stat : Internațional 
circus-program — 19,30.

• Sora cea mare : Victoria (completare Sub sem
nul trainicei prietenii româno-bulgare) — 18.45.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinema
scop : Lumina (completare Grănicerii) — 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, Gloria (completare 
Tămăduire) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
Volga (completare Nicolae Kirculescu) — 10 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
• Un lucru făcut la timp : Doina — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 î 20,45.

cinema
• Procesul de la Verona : Union — 15,30 ; 18 ; 
20.30.
• Sălbaticii de pe Rîul Morții — Spre creste — 
Gustav nu-și cumpără mașină : Timpuri noi — 
9—21 în continuare.
• Testamentul incașului — cinemascop : Giu
lești (completare Nicolae Kirculescu) — 15.30 ; 
18 ; 20,30, Aurora (completare Găteala capului) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul sării 
(completare Romanțe) — 15 ; 17,30 ; 20, Victoria 
— 8,45 : 11.15 ; 13,45 : 16,15 ; 21.

„PARABOLA FOCULUI1'
de Vasile Nicolescu

în volumul său anterior (al treilea), 
„Poeme" (1963), Vasile Nicolescu se 
voia în mod programatic un poet al 
luminii. Nu-i erau străine momentele de 
îndoială și tristefe, dar se grăbea să și 
le cenzureze, ipostaza frecventă fiind 
cea de om al certitudinilor. în „Para
bola focului" poetul rămîne în esență 
un fonic, un solar, dar a devenit mai 
reflexiv. Opozifia dintre lumina și 
umbră nu mai este atît de netă, regis
trul său liric s-a îmbogafit cu nuanțe, 
Vasile Nicolescu parcurgînd de astă 
dată o gamă mai largă din ceea ce 
este omenesc. Lipsesc din acest volum 
anecdotica, atitudinile declamatorii. 
Totul a devenit reverberație lirică a 
lumii înconjurătoare. Vasile Nicolescu 
nu ne mai înfățișează, ca în : „Poeme",

metafora poetului descărnează, eterează 
lumea materială pînă la ultime transpa
rențe : îndrăgostiții plutesc „mai trans
parent decît aerul", ochii căprioarelor 
sînt „părelnice dansuri de flăcări", iar 
rîndunica „zăpadă rostogolită-n Infern 
și-ntoarsă mai casta decît iluminările 
crinilor". Metafora sa iluminează lu
crurile din interior, dîndu-!e irizații 
lunare .

Fluiditatea materiei este surprinsă și 
pe cale auditivă, urechea poetului fiind 
foarte atentă la muzica elementelor 
(„Auditiv"). Alteori, Vasile Nicolescu 
ne sugerează prin asociații abstracte 
(„sunet de soare topit în roțile mari 
ale anilor mei" sau „ne iubim ca ne
văzutele astre în unghiul de fosfor al 
aceleiași secunde") melodia raportului

note de lector
un proces de cunoaștere încheiat, ci 
surprinde neliniștea și noblețea pro
cesului de* cunoaștere în deplina și 
neostoita sa desfășurare : „Căutam,
căutăm, căutăm / pînă cînd inima pă- 
mîntului se va umple / de sîngele tu
turor stelelor" (Excelsior).

Prin această neîntreruptă căutare 
poetul rîvnește să descopere „tiparul 
dintîi al lucrurilor", să dezvăluie puri
tăți și transparențe, să se găsească pe 
sine, poezia fiind cunoaștere și autocu- 
noaștere. Titlul volumului este simbolic 
pentru această sete de esențe nealte
rate. Foc înseamnă ardere, mistuire, 
purificare : „Mai spune o vorbă, două, 
locului înainte de moarte / să mistuie 
lucrurile pînă devin ele însele" („Mai 
spune...”).

Aplecîndu-se peste „conturul nevă
zut” al elementelor, ascultîndu^-le mu
zica secreta, poetul trăiește în armonie 
cu natura înconjurătoare. Sentimentul 
curgerii timpului îl înfioară, dar îl face 
să-și intensifice trăirile și să se grăbească 
să exploreze frumusețile din jur. Dra
gostea este un paleativ al morții, dra
goste pentru femeia iubită, dar și pen
tru întregul univers („Cu o linie 
neagră").

în căutarea esențelor purificatoare,

pe care subiectivitatea sa îl creează 
între fenomene.

Esențele sînt alterate de suferință 
și de aceea poetul (lirica sa este gene
roasă) fraternizează cu actele brave ale 
salvării năpăstuiților vieții (Unicornul) 
și într-un gest de altruism suprem este 
gata să preia asupra sa toate durerile 
lumii („Rug").

în acest volum nu există teme im
proprii personalității artistice a lui 
Vasile Nicolescu, ci doar versuri și 
imagini în care tensiunea lirică scade, 
în „Pîinea și cuțitul unui poet", de 
exemplu, forța de transfigurare și con
centrare a primelor strofe eșuează în
tr-un final explicativ de conversație 
curentă.

Poet al lumilor pure, visînd perfec
țiunea, dar meditînd cu profunzime asu
pra degradării, Vasile Nicolescu ră
mîne de predilecție un îndrăgostit de 
soare, uri cîntăref al luminii : „Cineva 
plimbă semințe prin suflet, / roiuri 
de aur, semințele cînta, / cineva mu
guri aprinde, / mugurii ceru-nveșmîn- 
fă, / cineva ridică fîntînile prin aer, / 
așează ia'ba în fața soarelui / și soa
rele la rădăcina lucrurilor".

• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Da
cia — 9—19,30 în continuare.
• Femeia necunoscută : Buzești — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Ferentari (com
pletare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Bu- 
cegi — 16 ; 19,45, Arta 15.30 ; 19.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Uni
rea (completare Dacă aș fi știut) — 18,15.
e Marele restaurant. — cinemascop : Flacăra 
(completare Congresul lingviștilor) — 15.30 ; 18 ; 
20,30.
• Singur pe lume : Vitan (completare 450 de ani 
de la tîrnosirea Mănăstirii Argeș) — 15,30 ; 18 ; 
20,30. Pacea (completare Băiatul care făcea totul 
pe jumătate) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pasărea Phonix — cinemascop : Miorița — 
8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ; 20,30.
• Canaliile : Popular (completare Maxim Gas
par) — 15.30 . 18 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinemascop : Co- 
troceni (completare Primăvară obișnuită) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? — cinemascop : 
C'olentina (completare Greierele și furnica) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : Rahova (completare 
Se răresc norii) — 15 30 ; 18 ; 20,30.
• Zorba grecul : Viitorul — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Cei 7 din Teba : Munca — 16 ; 18,15 ; 20.30.
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t V
18,00 — Stadion. Emisiune de ac

tualitate sportivă.
18,20 — Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 — Pentru copil : A.B.C. —

De ce ?
19.00 — Pentru tineretul școlar. 

Antologie școlară : Llviu 
Rebreanu.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,00 — Orașele muzicii : New- 

York. Prezintă George 
Sbârcea.

20.30 — Reportaj ’67 : Balada pă
durii.

21.00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Lunga

noapte a lui '43“. O pro
ducție a Studiourilor ita
liene.

22.50 — Telejurnalul de noapte. 
23.00 — închiderea emisiunii.

Statură masivă, impunătoare. Față in
diană, smeadă, cu trăsături puternice, 
iluminate de un zîmbet alb, liniștit. în
fățișare în mod firesc demna, glas grav, 
modulat, gesturi sigure și măsurate, 
sub care ghicești o mare forjă inferioa
ră : așa mi-a apărut Miguel Angel As
turias cînd l-am întîlnit pentru prima 
oară, în vara anului 1962, la București 
Mi-am putut da atunci seama că temeiul 
întregii sale creații literare, izvorul ei 
de putere și frumusețe, vine dm 
adîncuri, din legătura indestructibilă cu 
pămîntul și oamenii Americii sale na
tale. Răspunzînd, parcă, acestor gîn- 
duri, Miguel Angel Asturias îmi destăi
nuia, de la început, în cuvinte vibrante, 
crezul său artistic : încrederea sa în 
excelența unei arte care privind viața în 
ochi, bărbătește, să poată vorbi celor 
mulfi, tuturora : „Contactul direct cu 
realitățile noastre americane — spunea 
el — ne îngăduie să păstram încrederea 
și credința în popor.,. Sîntem oameni ai 
poporului, care scriu despre lucrurile 
poporului*.

Iscată din adîncuri, forța aceasta tin
de spre înălțimi, are sensul descătușării. 
Viața și opera lui Asturias sînt profund 
pătrunse de spiritul eliberării sociale și 
naționale caracteristic epocii noastre, 
însuflețit purtător al năzuințelor Ameri
cii Latine spre independență, pace și 
progres social, Asturias este un om 
care merge cu istoria, spre marile ei 
scopuri : libertatea și demnitatea omu- 
iui. Pentru a ajunge la clara conștiință 
a acestor idealuri și pentru a le expri
ma cu strălucirea unei arte noi și în
drăznețe, romancierul a străbătut un 
drum lung și prestigios, a trecut prin 
împrejurări dramatice, a luat hotărîri 
irevocabile. Acum, cînd două mari re
compense internaționale — Premiul Le
mn pentru pace (1965) și Premiul No
bel pentru literatură (1967) — încoro
nează fapta, gîndul și scrisul lui Miguel

Premiul Nobel pentru literatură — 1967

MIGUEL ANGEL ASTURIAS
Angel Asturias, evocarea principalelor 
etape ale itinerarului său uman și ar
tistic capătă o pregnantă aș îndrăzni să 
spun „exemplară” în sensul cervantin al 
cuvîntului.

In cursul unor întîlniri, Miguel Angel 
Asturias îmi mărturisea importanta pe 
care au avut-o pentru el „vocile copi
lăriei care nu mint niciodată". Se re
ferea la primii opt ani ai vieții sale 
— este născut în 1899 — ani petrecufi 
în mediul indian și țărănesc dintr-o mică 
localitate situată în provincia Baja Vera 
Cruz, unde familia sa se refugiase pen
tru a scăpa de persecuții politice. Aici, 
în orele incerte ale înserării, se cufun
da, fermecat, în lumea splendidă și 
ciudată a basmelor guatemaltece, po
vestite de bătrînii indieni, ultimii depo
zitari ai mirificului folclor maya. Nu e 
de mirare că prima sa carte, publica4ă 
în 1930, purta tiflui Legendele Guate- 
malei și era elogiată de Paul Valery — 
prefațatorul ei — pentru „filtrul magic” 
pe care îl oferea cititorilor. Gustul pen
tru iradianta frumusețe mitică, cu înțe
lesuri simbolice, va stărui de altfel 
de-a lungul întregii opere a lui Astu
rias, alcătuind un punct fundamental al 
esteticii sale.

A doua împrejurare care a influen
țat hotărîtor existenta scriitorului a fost 
dictatura lui Estrada Cabrera, atmosfera 
de groază și coșmar pe care a trăif-o 
în anii adolescentei și ca student. 
Chipul hîd al tiranului și oroarea siste-
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mului fesut de el l-au urmărit pe Astu
rias ani întregi. Pentru a le înfiera cu 
acqua torte a indignării i-au trebuit 
zece ani în timpul cărora a scris „Dom
nul Președinte" și încă doisprezece ani 
pentru a-l publica, în 1946. în paginile 
acestui roman, denunțarea nedreptății și 
silniciei atinge o intensitate și o for(ă 
de evocare rar înfîlnite. Și totuși, „Dom
nul Președinte” este mult mai mult de
cît o teribilă carte neagră. Pătrund în 
roman natura tropicală cu tulburătoa- 
rea-i frumusețe, dragostea gingașă, tre
murătoare, a Cămilei și mai ales figu
rile luminoase ale oamenilor simpli, 
buni, generoși ca Nina Fedina, studen
tul sau indianul prigonit care reprezintă, 
într-o lume sumbră, înăbușitoare, spe
ranța și încrederea în om.

A treia împrejurare importantă d'n 
viata lui Asturias este legată de „lumi
nile Parisului”. Cînd vine în capitala 
Franței, personalitatea și preocupările 
sale începuseră să se contureze 
Asturias își face ucenicia literară 
și dobîndește o experiență în care 
se includ frecventarea și folosirea 
inteligentă a suprarealismului. cunoaș
terea clasicilor ruși și în sfîrșif orien
tarea spre un realism viguros, implaca

bil, dar totodată pătruns — asemenea 
artei maya — de o uriașă putere de 
vis și de transfigurare poetică a reali
tății.

In 1934, scriitorul se întoarce în 
Guatemala, unde va rămîne două de
cenii. Sînt „anii de amiază americană". 
Paralel cu maturizarea deplină a talen
tului, în această perioadă se cristali
zează concepția lui Asturias despre 
realitatea autohtonă, despre modul la- 
tino-american de a sim)i lumea.
Realismul pe care îl propune
și practică Asturias va fi des
chis visului, legendei, fantasticului. 
Construit pe acest punct de vedere, 
romanul „Oameni de porumb", publica* 
după „Domnul Președinte", conține 
pagini de neîntrecută frumusețe poeti
că, dar și de /tăioasă critică socială. 
Prețuirea mitului nu împiedică protes
tul împotriva condiției băștinașilor asu
priți și exploatafi. Dimpotrivă. De-a lun
gul așa-numiiei „trilogii bananiere", în 
romanele „Vînt puternic", „Pontiful 
verde" și „Ochii îngropafilor", Asturias 
reface, în frescă amplă, istoria socială a 
Guafemalei din ultimii 70 de ani : pe- 
netrafia monopolurilor, rezistenta popu
lară, zorii dreptății.

Pentru a-și împlini pilduitor itinera
rul uman, scriitorul trebuia să mai cu
noască încercarea grea a exilului și 
satisfacția înaltelor distincții internațio
nale. După răsturnarea, în 1954, a gu
vernului legal al Guafemalei, fapt care 
se reflectă în opera scriitorului prin 
vehementul protest anfiimperialist din 
volumul de nuvele ,,Week-end în Gua
temala", începe pentru Asturias perioa
da „gloriei rătăcitoare și a mîinilor 
prietenești". Sînt ani lungi de exil întîi 
în America Latină, apoi în Europa, ter
minați în 1966 prin numirea romancie
rului ca ambasador al țării sale la Pa
ris de către noul guvern, care urmea
ză dictaturii militare. Sînt totodată ani 
de intensă activitate literară. Scriitorul 
publică acum ultimul său roman, „O 
oarecare mulatră". Continuînd pe linia 
„Oamenilor de porumb" investigația 
mentalității mitice, cartea surprinde prin 
exuberanta imaginației fantastice, prin 
libertatea narațiunii, prin arbores
centa frazei, densă și cotropitoare 
ca o pădure de liane. Traducerea ro
manelor sale în toate limbile pămîn- 
tului, studierea operei sale în numeroa
se teze de doctorat, discutarea ei în 
presa literară de pe toate meridianele 
lumii pune problema situării scriitorului 
în cadrul iiteraturii universale. Asturias 
operează cu categoriile narațiunii cla
sice, iar originalitatea pe care o mani
festă în organizarea lor — da pildă,

tehnica „poantilistă" — nu dezintegrea
ză, ci potențează realul. In același 
timp, în romanele cu temă mitic-fanfas- 
tică, autorul depășește categoric noțiu
nea de real și procedeele narațiunii 
clasice. Liberfăfile narative pe care și 
le-a luat Asturias i-au permis să ex
ploreze noi regiuni umane, să mlădie
ze și să îmbogățească noțiunea 
de real. Să depășească psiholo
gia simplist raționalisfă a perso
najelor și a actelor umane, în fa
voarea unei viziuni a omului, cuprinză
toare și flexibile, apte de a găzdui Vi
sul și suferința, fantezia și oroarea. Dar 
— lucru fundamental — în această vi
ziune întunericul rămîne absența și 
nostalgia luminii. Prin aceasta, Asturias, 
depășind pe clasici, este totuși un cla
sic. Romancierul Asturias este întovără
șit de un poet de autentică sensibili
tate și strălucită expresie lirică, de un 
dramaturg mai puțin insistent, dar re
marcabil prin gîndirea comunicată per
sonajelor și de un critic original și pă
trunzător care a publicat pentru întîia 
oară în limba română reflecțiile sale a- 
supra romanului latino-american.

Laureatul de azi al Premiului Nobel 
mai are însă o calitate pentru care este 
cu deosebire scump inimilor noastre : 
este un vechi și bun prieten al Româ
niei. A tradus în limba spaniolă două 
antologii de proză românească, a ve
nit printre noi și ne-a cunoscut îndea
proape (ara Și viata nouă a poporului 
despre care a scris o carte publicată în 
Mexic și intitulată „Rumania, su nueva 
imagen" -— România, noul ei chip. Că
lătoriile romancierului în tara noastră 
i-au vădit cît de numeroși sînt cei care 
unesc admirația pentru opera sa cu a- 
feefiunea pentru autorul ei. Cu dreptul 
dai de aceste Sentimente, ei vor consi
dera conferirea Premiului Nobel ca 
înalta și meritata prețuire a unui mare 
scriitor.

I Arta populară din Maramureș are 
I o tradiție milenară, un anumit spe- 
I cific numit, pe drept cuvint „stilul 
I maramureșean". Pe văile Izei și Ma- 
I rei, în Oaș sau Lăpuș, se găsesc ade- 
I vărate capodopere ale creației popu- 
I lare, ansambluri arhitectonice de o 
I impresionantă măiestrie, simetrie și 
I echilibru artistic. Obiectele de cera- 
I mică, frumusețea costumelor, covoa- 
I relor în culori naturale, vestitele 
I porti maramureșene conferă acestor 
I meleaguri aspectul unui atelier-mu- 
I zeu al creației și artei populare.

Cum se păstrează și se valorifică 
I folclorul și arta populară din această 
I zonă ? Cum sînt stimulați și cointere- 
I sati creatorii '! Problemele care se ri- 
I dică sînt multiple, diverse. Biroul 
I Comitetului regional de partid Mara- 
I mureș a avut, nu de mult, un fruc- 
I tuos schimb de vederi, pe această 11- 
I nie, cu activiști culturali, cu creatori 
I de artă populară, cu reprezentanți ai 
I cooperației meșteșugărești.
î Tn Maramureș, satele cunosc 
I numele unor vestiți meșteri, care duc 
I tradiția din lată în fiu. Gheorghe 
I Borodi din Vad. raionul Sighet, a cio- 
I plit peste 7(1 de porti. Ion Stan Pă- 
I traș din Săpînta este nu numai sculp- 
I tor, ci și poet si pictor. „Cimitirul 
I său vesel", porțile făcute de meșter 
I atrag în fiecare an mii de turiști din 
I tară și din străinătate. Zeci de alti 
I meșteri fac din lemn și pămînt, din 
I pînză și ată, opere de artă neîntre- 
I cute prin frumusețe și simplitate.

Există meșteri, există o tradiție 
I îmbogățită în anii noștri. Totuși, 
I munca pentru valorificarea artei 
I populare maramureșene n-a căpătat 
I încă amploarea cuvenită. Valoarea 
I obiectelor de artizanat, desfăcute 
I prin cooperația meșteșugărească, este 
I foarte redusă față de comorile aflate 
I în regiune.

Cînd poposesc prin regiune, turiștii 
I intră în magazinele de artizanat, cau- 
I tă o amintire. ,,moroșenească“. Dar 
I aici se pot găsi obiecte din alte L^..- 
I giuni. Cele din Maramureș, lustrui' 
I și lăcuite, vopsite, par sulemenite, 
I nu au nimic din frumusețea șl va- 
I loarea dată de adevăratul meșter. Se 
I vede de departe că sînt făcute „în 
I serie". De ce? Fiindcă foarte puțini 
I creatori sînt atrași să lucreze pen- 
I tru cooperația meșteșugărească. 
; De altfel, nici cei care, într-o for- 
I mă sau alta, sînt în raza de atracție 
I a unităților cooperației meșteșugă- 
I rești, nu se bucură de atenția pe 
I care o merită. U.R.C.M, tărăgănează 
I soluționarea operativă a unor pro- 
I bleme spinoase. La Vama, în raio- 
I nul Oaș, s-au investit bani, s-a ame- 
I najat un atelier modern, dar epope- 
I rătiva „Prestarea" nu se îngrijește 
I de valorificarea ceramicii de aici.

Multă vreme au stat aici în stoc circa 
10 000 de vase. Un alt caz. Tănase 
Cocean din Săcel, raionul Vișeu, pro- 

I duce o ceramică autentică, apreciată 
și peste hotare. în Franța, Belgia, An
glia, Elveția. Responsabilul cu arti- 
zanatul de la U.R.C.M. Maramureș a 
dispus însă transportarea pămîntulul 
din Săcel, cale de vreo 20 km, la 
Vișeu de Sus, unde s-au executat co
menzi mari de ceramică „de Săcel". 
A fost „stimulat", pe sprinceană, un 
alt „meșter", care n-avea nimic co
mun cu ceramica -autentică de Săcel. 
„Specialistul" cu artizanatul i-a im
pus, a dat „indicații" lui Cocean cum 
să „stilizeze" vasele, a stăruit pentru 
introducerea unor motive florale 
străine tradiției acestei ceramici. 
Cînd ceramistul și-a spus cuvîntul, 
militînd pentru păstrarea autentici
tății, a valorii și prospețimii cera
micii făcute de mîinile lui, s-a adop
tat o atitudine de-a dreptul bizară : 
nu i-au mai fost achiziționate obiec
te o perioadă îndelungată.

In raionul Sighet există meșteri 
valoroși. Unii dintre ei lucrează pen
tru cooperația meșteșugărească. Că
mășile și gaciile confecționate de 
Anula Pop a Osului din Săpînta sînt 
de o rară frumusețe și eleganță. A- 
celași lucru Se poate spune și despre 
cusătoarele din Curtujușu Mare, ra
ionul Somcuta, care lucrează pentru 
U.R.C.M. la domiciliu. Dar țesătoa
rele și cusătoarele sînt atrase într-o 
mică măsură să execute, la domici
liu, obiecte de artizanat. Prea puține 
contracte sînt încheiate cu țesătoarele 
de covoare și cergi, care ar avea un 
mare vad în magazinele de desfacere. 
De mai multi ani, unitățile coopera
ției de consum sînt deficitare în a- 
provizionarea cu bumbac, ață colo
rată și mărgele — materiale indis
pensabile creatorilor populari.

Din magazinele de desfacere lip
sesc obiecte lucrate din lemn, cu 
multă măiestrie. De ce ? Fiindcă nu 
se ocupă încă nimeni sistematic de 
meșterii cioplitori în lemn. De alt
fel, nici stimulentele acordate nu 
sînt de natură să-i cointereseze în 
producerea, pe scară mai largă, a 
unor obiecte măiestrit lucrate. Pre
turile acordate acestora sînt mici, 
materia primă se asigură greu. Or
ganele silvice nu manifestă înțele
gerea necesară în acest sens.

Deoarece cooperația meșteșugă
rească nu-i poate cuprinde pe toți 
meșterii populari, se simte, credem, 
nevoia ca ei să poată lucra la do
miciliu. Totodată, s-ar putea înființa 
ateliere noi pentru covoare și costu
me populare la Vișeu, Sighetul Mar- 
mației. Negrești și în alte lo
calități cu tradiție. Dar, .așa 
cum s-a reliefat și în ședința 
lărgită a Biroului Comitetului re
gional de partid, nu trebuie scă
pate din vedere autenticitatea, spe
cificul artei populare maramureșe
ne. Meșterilor populari nu li se pot 
impune formule inventate de diferiți 
..îndrumători". Ei știu ca nimeni al
tul cum trebuie să confecționeze un 
obiect, să-i dea valoare, trăinicie.

Important este ca ei să fie atrași 
de cooperația meșteșugărească, să fie 
stimulați și cointeresați. S-ar putea 
organiza expoziții cu vînzare. In Ma
ramureș existau renumite tîrguri. în 
anumite zile din an. de desfacere a 
acestor produse. Dar ele au fost date 
uitării. Credem că ar trebui reluate. 
Ar fi nu numai în folosul meșterilor 
și al cumDărătorilor. ci și al păstră
rii și ridicării pe o nouă treaptă 
calitativă a unor tradiții ce dau 
sens mai adînc muncii oamenilor de 
pe aceste meleaguri.

Nicoară TIMIȘ, 
directorul Casei regionale 
Maramureș o creației popular» 
Vasile GAFTONE
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in Republica 

Socialistă România a Excelenței Sale, 
feidmareșalul Mohammad Ayub Khan, 

președintele Republicii Islamice Pakistan

viața internațională

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu, și soției invita
ția de a vizita Pakistanul la o dată 
convenabilă Invitația a fost accep
tată cu plăcere

In cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Cliivu Stoica, și 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan, feldmâreșaiul Mohammad 
Ayub Khan, au avut convorbiri ofi
ciale privind evoluția relațiilor din
tre cele două țări, precum și unele 
probleme internaționale actuale 
prezentînd interes pentru ambele 
țări

Din partea română la convorbiri 
au participat Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, George Macovescu, 
prim-ad.junct al ministrului aface
rilor externe, Marin Mihai, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Constantin Albeseu ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Mihai Magheru, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Islamabad, și Gheorghe 
Iason, director a.i. în Ministerul 
Afacerilor Externe

Din partea pakistaneză au parti
cipat Syed Sharifuddin Pirzada, mi
nistrul afacerilor externe, Jamsheed 
K A Marker, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Islamice Pakistan la Bucu
rești, S Fida Hassan, secretarul 
principal al președintelui, Altaf 
Gauhar, secretarul Ministerului In
formațiilor și Radiodifuziunii, și 
Kamaîuddin Ăhmad, director gene
ra] în Ministerul Afacerilor Ex
terne

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
avut o întrevedere cu președintele 

ublicii Islamice Pakistan, feld- 
mâreșalul Mohammad Ayub Khan, 
la reședința oaspetelui, cu prilejul 
căreia au fost examinate aspecte 
ale relațiilor bilaterale și a fost 
efectuat un schimb de vederi pri
vind unele probleme internațio
nale.

Tn timpul convorbirilor oficiale, 
desfășurate într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Chivu Stoica, și președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, feldmare- 

, șalul Mohammad Ayub Khan, au 
constatat cu satisfacție -că relațiile 
f-omâno-pakistan'eze ău cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare poziti
vă, evoluînd favorabil în spiritul 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc.

Subliniind că potențialul econo
mic în continuă creștere al Româ
niei și Pakistanului creează per
spective prielnice pentru dezvolta
rea și diversificarea relațiilor bi
laterale în toate domeniile, cei doi 
președinți au exprimat dorința am
belor țări de a folosi posibilitățile 
favorabile existente în vederea ex
tinderii sferei cooperării economi
ce, culturale și tehnico-științifice, 
reciproc avantajoase. între Româ
nia și Pakistan.

Efectuînd un schimb de vederi 
asupra situației internaționale ac
tuale. cei doi președinți au fost de 
acord că focarele de încordare e- 
xistente în prezent în diferite părți 
ale lumii, care prezintă pericole 
pentru pacea mondială, impun ca 
toate statele să-și unească eforturi
le pentru înfăptuirea unui climat 
de înțelegere și destindere inter
națională. aducînd o contribuție 
activă Ia soluționarea problemelor 
în suspensie. Cei doi președinți au 
evidențiat importanța pe care o 
comportă statornicirea și dezvolta
rea între toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea lor politică și 
socială, a unor relații bazate pe 
principiile trainice ale indepen
dentei și suveranității naționale.

Plecarea președintelui
Ayub Khan

(Urmare din pag. I)

Dimitriu, general-colonel Ion loni- 
ță, Aurel Moga, Constantin Scarlat 
— miniștri, George Macovescu, 
prim-ad.junct al ministrului aface
rilor externe, Mihai Magheru, am
basadorul României în Pakistan, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști români și corespon
denți a> presei străine.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
membrii Ambasadei Pakistanului în 
România.

Pe aeioport erau arborate drape
lele de stat ale României și Pakis
tanului.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat președintelui Pakistanului 
raportul. Fanfara a intonat imnurile 
de stat ale celor două țări în semn 
de salut au fosl trase salve de tun.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan și președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia au trecut în revistă garda 
de onoare. înaltul oaspeie și-a luat! 
rămas bun de la persoanele ofi-'iale 
române prezente și de la membrii 
corpului diplomatic Pionieri au 
oferit oaspeților buchete de fiori. 

egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc, principii care și-au 
dovedit deplina lor viabilitate în 
viața internațională.

Președintele Pakistanului a ex
plicat detaliat poziția tării sale re
feritoare la disputa privind Jam
mu și Kașmir și necesitatea urgen
tă pentru o soluționare pașnică si 
echitabilă.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
reafirmat poziția țării sale expri
mată în comunicatele comune din 
octombrie 1964 și mai 1967.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan au relevat profunda lor 
îngrijorare față de intensificarea 
războiului din Vietnam, care con
stituie un grav pericol pentru pa
cea lumii. Ei au fost de acord asu
pra necesității rezolvării urgente 
a problemei vietnameze, pe baza 
respectăm dreptului poporului 
vietnamez de a decide propria sa 
soartă, fără amestec din afară, în 
conformitate cu prevederile Acor
durilor de la Geneva din 1954.

Discutînd despre situația actuală 
din Orientul Apropiat, cei doi pre
ședinți au expus punctele de ve
dere ale guvernelor respective și 
au fost de acord că trebuie depuse 
eforturi în vederea normalizării 
situației din regiune printr-o rezol
vare pașnică, în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U. Ei și-au 
manifestat opoziția față de folosi
rea forței armate pentru obținerea 
de avantaje teritoriale sau politice, 
reafirmind punctul de vedere po
trivit. căruia trupele izraeliene tre
buie retrase de pe teritoriile ocu
pate în urma operațiunilor mili
tare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan s-au pronunțat în favoa
rea dezarmării generale, drept ga
ranție pentru o pace trainică în 
lume, relevînd, totodată, importan
ța înfăptuirii unor măsuri eficace 
de dezarmare, în primul rînd nu
cleară, care să ducă la înlăturarea 
completă a pericolului nuclear.

Cei doi președinți au fost de a- 
cord că realizarea securității euro
pene ar avea o deosebită impor
tanță nu numai pentru țările con
tinentului european, ci ar putea să 
influențeze în mod pozitiv situația 
din lumea întreagă.

Cei doi președinți au relevat im
portanta întăririi rolului și efica
cității Organizației Națiunilor 
Unite în promovarea colaborării 
internaționale și menținerea păcii 
în lume în acest scop, ei au afir
mat că este necesară aplicarea con
secventa a principiilor Cartei și 
realizarea universalității acestei 
organizații. Cei doi președinți se 
pronunță pentru restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite și în alte organi
zații internaționale.

Relevînd importanța contactelor 
directe între conducătorii de state 
pentru promovarea înțelegerii re
ciproce și realizarea unui climat de 
pace și colaborare internațională, 
cei doi președinți au fost de acord 
că vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Republicii 
Islamice Pakistan constituie o con
tribuție de seamă la mai buna cu
noaștere reciprocă și la întărirea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre România și Pakistan.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan, feldmareșalul Moham
mad Ayub Khan, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat a) 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soției și președinte
lui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și soției invita
ția de a vizita Pakistanul la o dată 
convenabilă. Invitațiile au fost ac
ceptate cu plăcere.

Numeroși locuitori ai Capitalei, a- 
flați pe aeroport au făcut feldma- 
reșalului Mohammad Ayub Khan o 
cordială manifestare de simpatie.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorgne 
Maurer, au salutat cu căldură pe 
șeful statului și guvernului pakista
nez, urîndu-i drum bun.

Avionul oficial, escortat de avioa
ne cu reacție românești, și-a luat 
apoi zborul.

*
De la bordul avionului, pre

ședintele Republicii Islamice Paki
stan, Mohammad Ayub Khan, a 
trimis o telegramă președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
în care se spune :

Părăsind frumoasa dv. țară, țin să 
vă mulțumesc în<ă o dată pentru 
deosebita căldură și ospitalitate 
care ne-au fost acordate în timpul 
șederii noastre Discuțiile noastre 
au dus la rezultate extrem de fo
lositoare și nu am nici o îndoială 
că, pe măsură ce va trece timpul, 
prietenia noastră va dobîndi tot 
mai multă profunzime și amploare

Vă rog să transmiteți sincerele 
mele mulțumiri excelenței sale 
domnului Ceaușescu și excelenței 
sale domnului Maurer.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Austriei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Austriei, Gerhard Rainer, însărcinat 
cu afaceri ad-intenm al Austriei la 
București, a oferit joi la amiază o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat Ion Cosma, mem
bru al Consiliului de Stat, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Gheorghiu, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Generale a Sindica

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist din Cehoslovacia

ba invitația C.C. al P.C.R., ieri 
a sosit în București o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Jan Foj- 
tik, membru supleant al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, redactor șef 
adjunct al ziarului „Rude Pravo“, 
pentru un schimb de experiență.

Delegația a fost întîmpinată de

Cronica
zilei

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
plecînd spre Hanoi, delegația de 
specialiști din agricultura R. D. 
Vietnam, condusă de Phan Van 
Chieu, adjunct a) ministrului agri
culturii, care, la invitația Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a fă
cut o vizită în țara noastră.

*
Delegația sindicatelor din R. S 

Cehoslovacă, condusă de Antonin 
Krcec, secretar al Constliului Cen
tral, care a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră, a pă
răsit 
spre

joi Capitala, îndreptîndu-se 
patrie.

★

prilejul sărbătorii naționaleCu
a Iranului, Institutul român pentru 
relațiile culturale eu străinătatea 
a organizat., în sala Kalinderu din 
Capitală, expoziția 
Iran“, pusă la 
sada Iranului

„Aspecte din 
dispoziție de Amba
la București.

Prin Ordinul nr. 929—1967, Mi
nisterul Economiei Forestiere a stabi
lit data deschiderii sezonului de vînă- 
toare pentru iepuri și fazani la 15 no
iembrie a.c., pe terenurile date în fo
losință filialelor de vînătoare și pes
cuit sportiv, cu excepția celor din re
giunile Banat, Crișana și Maramureș. 
Pentru aceste trei regiuni, data des
chiderii sezonului de vînătoare la 
iepuri și fazani se va stabili ulterior. 
Pe fondurile de vînătoare. gospodări
te de ocoalele silvice, vînătoarea de 
iepuri și fazani este oprită pînă la 
noi dispoziții.

SPORT
VOLEI

Echipele României victorioase
în prima zi a europenelor44

ANKARA (prin teleion de la tri
misul nostru special). — Cu mult 
timp înaintea ceremoniei de des
chidere a campionatelor europene 
de volei, toate cele aproximativ 
patru mii de locuri ale „Palatului 
sporturilor" din Ankaia erau ocu
pate. în tribune domnea o atmos
feră entuziastă, ca de obicei în a- 
semenea împrejurări, la rîndul lor, 
echipele așteptau cu emoția fireas
că debutului clipa cînd. conform 
tradiției, se «a anunța „De
clar deschise campionatele eu
ropene de volei" Aici, la An
kara, sînt prezente patru echi
pe masculine — Cehoslovacia 
(campioană mondială). Turcia, Fin
landa, Izrael și patru feminine — 
România, Ungaria. Italia și R D. 
Germană Aproximativ în același 
timp, la Istanbul, Izmir și Adana, 
unde se află componentele celor
lalte grupe preliminare au avut loc 
de asemenea festivități similare...

...Ne deplasăm la sala Yasai 
Dogu, locul de desfășurare a me
ciului feminin Italia — România 
Și aci tribunele sînt pline Intra
rea pe teren a voleibalistelor noas
tre este întîmpinată cu ropote de 
aplauze. Galeria pare a ne fi fa
vorabilă, însă în tribune parcă 
pentru a echilibra oarecum „for
țele", se află voleibaliștii „națio
nalei" italiene, capabili — din cîte 
am văzut ulterior — să nu-i dez
mintă pe temperamentalii lor co
naționali.. suporteri bi fotbalului

Aflate pentru a șasea și. respec
tiv. pentru a doua oară la campio
natele europene reprezentativele 
României și Italiei se arată decise 
să lupte serios pentru victorie în 
timpul regulamentar de încălzire, 
încerc să aflu păreri și pronosticuri 
de la înșiși suporterii adversarelor 
noastre „Romania vince' — este 
aproape unanimă părerea simpati
cilor noștri interlocutori deși unii 
nu exclud de loc surpriza. „Anche 

telor, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S, academicieni, oa
meni de știință și cultură, funcțio
nari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tovarășii Dumitru Lazăr și Ale
xandru Ionescu, adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Cumpănașu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia".

A fost prezent Karel Komarek, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Amba
sadei Cehoslovaciei la București.

Un mare număr de tineri din fa
brici și uzine, studenți și elevi au 
luat parte joi după-amiază la Casa 
tineretului din Iași la un miting 
de solidaritate eu lupta dreaptă a 
forțelor progresiste și democratice 
din Indonezia.

Mitingul a fost deschis de George 
Macovei, prim-secretar al Comite
tului orășenesc U.T.C.

Au luat apoi euvîntul Emil Un- 
eheșel, președintele Uniunii aso
ciațiilor studențești pe centrul uni
versitar Iași, care a spus printre 
altele : „Studenții ieșeni, alături de 
colegii lor din celelalte centre uni
versitare din țară, se solidarizează 
cu lupta forțelor progresiste din 
Indonezia, cu lupta tineretului din 
această țară pentru libertate 
progres".

„Cerem — a spus vorbitorul — să 
fie apărată viața celor mai buni 
fii ai poporului indonezian, con
damnați în mod samavolnio de tri
bunalele militare". Au mai luat 
cuvîntul Phan Van Kho, student 
vietnamez care urmează cursurile 

Și

la Facultatea de mecanică a "Poli- , Asiei și Africii, se spune în, tele-'
tehnicii din Iași, Mihai Cocea, 
muncitor la Uzina metalurgică, și 
Doina Roșu, elevă în clasa a Xl-a 
la Liceul „Vasile Alecsandri". Tn 
numele tineretului din Iași, vorbi
torii au condamnat cu fermitate 
teroarea și masacrele dezlănțuite 
de forțele reacționare Indoneziene 
împotriva tinerilor progresiști și a 
celorlalte elemente democratice 
din Indonezia.
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il pallone di pallavolo e rotondo* 
(Și balonul de volei e rotund) — 
îmi spune, zîmbind cu subînțeles, 
un tînăr voleibalist italian

Și meciul începe. Italiencele 
punctează primele. 1—0, 2—0 Emo
ția s-a cuibărit parcă pe terenul 
nostru Pentru scurt timp însă. Ega
lăm la 2 și apoi conducem deta
șat, Florescu, Constantinescu, Cău- 
nei. punctînd decis prin lovituri pu
ternice în atac. Totuși, pe parcurs 
italiencele refac din handicap prin 
reușita unor blocaje. De la 13—2 
sa ajunge la 13—8, Iar apoi la 
15—8 pentru România Setul urmă
tor a fost pur și simplu electrizant. 
Faze de mare spectaculozitate, că
rora publicul le-a răspuns cu a- 
plauze însuflețite In sfîrșit, după 
o dispută foarte dîrză în prima par
te, 15—7 pentru România Istoricul 
setului 3 — ultimul din acest meci 
— a fost asemănător și s-a înche
iat la același scor. Prin urmare, 
3—0 pentru România. în al doilea 
meci din aceeași grupă: R.D.G. — 
Ungaria 3—0.

în timp ce închei relatarea asu
pra meciului feminin România — 
Italia, de la biroul de presă ni se 
comunică rezultatul partidei dintre 
echipele masculine ale României și 
Albaniei, desfășurată la Istanbul. 
Pronosticurile s-au adeverit, repre
zentanții noștri învingînd cu scorul 
categoric de 3—0.

Ion DUMITRIU
*

Alte rezultate, primite pînă la în
chiderea ediției: feminin: Bulga
ria — Izrael 3—0; Turcia — Suedia 
3—0 (grupa B); Polonia — B F. a 
Germaniei 3—0; Cehoslovacia — 
Belgia 3—0 (grupa C); Olanda — 
Elveția 3—0 (grupa D); masculin: 
Iugoslavia — Franța 3—0; Unga
ria — Grecia 3—0 (grupa B).

Vizita în Finlanda
a delegației C.C. al P.C. R

HELSINKI 26 (Agerpres). — De
legația C.C. al P.C.R., condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a făcut în cursul zilei de 
miercuri o vizită la sediul Uniu
nii democrate a poporului finlan
dez, unde s-a întîlnit cu George 
Backlund, vicepreședinte, Aimo 
Haapenen, secretar general, și alți 
membri ai conducerii U.D.P.F. 
Oaspeților români li s-a vorbit 
despre organizarea, sarcinile și ac
tivitatea uniunii.

In cursul aceleiași zile, delegația 
a vizitat întreprinderea cooperatis
tă de construcții ,.Haka“. însoțită

a-Participanții Ia miting au 
dresat o moțiune de protest pre
ședintelui interimar al Republicii 
Indonezia, generalul Suharto, prin 
care se cere restabilirea grabnică 
a drepturilor sindicale și a libertă
ților democratice 
încetarea imediată 
antidemocratice la 
cei mai buni fii ai 
nezian.

în Indonezia și 
a represiunilor 

care sînt supuși 
poporului indo-

(Agerpres)

T elegramă
Secretarul general al Ligii ro

mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, prof dr. Stanciu 
Stoian, a adresat președintelui in
terimar aj Republicii Indonezia, 
generalul Suharto, o telegramă în 
care își exprimă îngrijorarea pro
fundă șt protestul hotărît în legă
tură cu măsurile represive la care 
sînt supuse cercurile democratice 
și progresiste din Indonezia. Liga 
română de prietenie cu popoarele 

gramă, cere încetarea actelor de 
persecuție fizică și morală, repre
siunilor sîngeroase, arestărilor ar
bitrare și celorlalte măsuri anti
democratice incompatibile cu nor
mele democrației și conștiința 
umanității, cere să fie restabilite 
și respectate drepturile șl libertăți
le fundamentale ale omului în In
donezia.

La întrecerile
preolimpice
• Trăgătorul român M. 
Roșea - medalia de aur
• Au început concursurile 
de notație și caiac-canoe

timpul de 54”5/10, 
reprezentanți ai 
— 54”6/10 și Ili- 
100 m spate femei

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — La întrecerile preolimpice 
de la Ciudad de Mexico, trăgătorul 
român Marcel Rosea a înregistrat 
un frumos succes cîstigînd proba de 
pistol viteză cu un total de 594 
puncte, urmat de J. Zapedski (Polo
nia) — 593. K. Kubo (Japonia) — 
592, T. Kamachi (Japonia) — 590 și 
I. Bakalov (U.R.S.S.) — 590. Marcel 
Rosea a adus astfel cea de-a doua 
medalie de aur delegației române, 
numărul total de medalii cucerite 
pînă acum de sportivii noștri fiind 
de șapte. Ion Tripsa s-a clasat al 
nouălea, cu 582 puncte.

In prima zi a concursului de no
tație, multiplul campion olimpic Don 
Schollander (S.U.A.) a cîstigat proba 
de 100 m liber cu ' 
urmat de doi 
U.R.S.S. : Kulikov 
cev — 54"7I1O. La 
a învins Lynn Vidali (S.U.A.), cro
nometrată cu 1’10’’3/10. iar la 800 m li
ber femei compatrioata sa Debbie 
Meyer cu 9’48". în proba de 400 m 
mixt masculin, victoria a revenit lui 
Andrei Dunaev (U.R.S.S.) cu 5’00”7/10. 
urmat de P. Williams (S.U.A.) — 
5’06”, Olandeza Ada Kok a cîstigat 
proba de 100 m fluture, cu timpul 
de l’05”7ll0 ; tn urma ei s-au clasat 
Ellie Daniel (S.U.A.) — l’06"6/10 și 
Claudia Kolb (S.U.A.) — 1’07"6/10.

Pe lacul Xochimilco au început în
trecerile de caiac-canoe. La caiac 
simplu femei s-au calificat pentru 
finală A. Seredina (U.R.S.S.). K. 
Rosznyoi (Ungaria), V. Dumitru (Ro
mânia). R. Torny (Ungaria). S. Szyd- 
lowska (Polonia) și L. Pineaeva 
(U.R.S.S.). tn semifinalele de caiac 
simplu bărbați, cel mai bun timp — 
4’ll”92'100 — a fost realizat de B. 
Guse (R. F. a Germaniei), urmat de 
A. Saparenko (U.R.S.S.) — 4’16"
34/100.

Finala probei cicliste de tandem a 
revenit belgienilor Lancher — Goens, 
care au învins cunoscutul cuplu 
francez Morelon — Trentin : pentru 
locul trei. Turrini — Borghetti (Ita
lia) au întrecut perechea Agapov — 
Pakhadze (U R.S.S.).

în turneul de box. la categoria pa
nă. Constantin Stanef (România) a 
pierdut, după un meci viu disputat, 
în fata cubanezului Francisco Duar- 
do. iar mexicanul Luis Bernal l-a 
învins prin Ko tehnic în repriza a 
lll-a pe J. Bouroukounda (Gabon). 

de Antti Pelkola, directorul general 
al întreprinderii, și Arvi Finnerus, 
directorul Societății de asigurare 
„Kansa", delegația a vizitat con
strucții, spațiile de expoziții ale 
întreprinderii, s-a întîlnit cu mun
citori constructori.

Joi dimineața, membrii delega
ției au vizitat Școala politehnică su
perioară din Otaniemi, unde au fost 
primiți de rectorul școlii, prof. 
S. Einar Stenij. In continuare s-a 
vizitat Casa studenților din Dipoli.

In după-amiaza zilei de joi, de
legația s-a întîlnit cu activul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Finlanda. Tovarășul 
Emil Bodnaraș a vorbit celor pre- 
zenți despre preocupările actuale 
în construcția socialistă și pozi
ția Partidului Comunist Român în 
unele probleme internaționale și 
ale mișcării comuniste și munci
torești.

Seara, membrii delegației române 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai or
ganizației din Helsinki a Partidu
lui Comunist din Finlanda.

In timpul vizitelor, delegația C.C. 
al P.C.R. a fost însoțită de tova
rășii Martti Malmberg, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Finlanda, și Olavi Pojkolainen, șe
ful secției internaționale a C.C.

Cuvintarea tovarășului

Constantin Drăgan
cienței acțiunilor sindicale internațio
nale. Pe această linie am dezvoltat 
continuu legăturile cu organizații cen
trale, locale și de ramură din nu
meroase țări. Apreciem că schimbu
rile de păreri cu aceste organizații au 
constituit o contribuție nemijlocită a 
sindicatelor noastre la activitatea 

mană, Italia, Liban, Insula Mauritius, F.S.M., la crearea unui climat de 
Polonia și U.R.S.S.

In cursul dimineții de foi a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., membru al Comitetului E- 
xecutiv al F.S.M. El a arătat că in
cluderea pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni a Comitetului Executiv a 
problemei dezvoltării unității de ac
țiune în mișcarea sindicală interna
țională reflectă preocuparea de a se 
găsi noi căi spre unirea eforturilor ce
lor ce muncesc în lupta pentru sa
tisfacerea intereselor lor vitale. Sub
liniind faptul că întărirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare constituie 
imperativul esențial al luptei celor ce 
muncesc pentru bunăstare, indepen
dență, pace și progres social, vorbi
torul a arătat că o influență hotărî- 
toare în această privință, o exercită 
forța uriașă, materială și spirituală, 
de care dispune sistemul mondial so
cialist, succesele orînduirii socialiste, 
al cărei marș victorios a început a- 
cum cinci decenii, odată cu Marea 
Revoluție Socialistă din 
eveniment de răscruce 
menirii.

Nu mai au credit în 
selor muncitoare cei care colportează 
neadevăruri despre țările socialiste și 
activitatea sindicatelor din aceste țări; 
viața însăși repudiază poziția nerealis- 
tă, extremistă, a acelor lideri care se 
opun desfășurării de contacte nor
male între organizațiile sindicale de 
diferite afilieri și autonome. Propriile 
noastre contacte cu conducătorii u- 
nor sindicate afiliate la C.I.S.L., vi
zitele lor în România și discuțiile 
purtate întăresc, împreună cu exem
plele citate în raport, concluzia că 
locul prejudecăților și suspiciunilor 
cultivate ani de-a rîndul în cadrul a- 
cestor organizații este luat treptat de 
dorința de a cunoaște și a înțelege 
direct, pe bază de fapte reale, acti
vitatea pe care o desfășoară sindica
tele din țările socialiste.

Sindicatele noastre apreciază că o 
importanță primordială are necesita
tea de a ține seama de diversitatea 
existentă în mișcarea sindicală, de 
faptul că fiecare organizație este un 
organism viu, care își formează ju
decățile și concluziile sale pe baza 
confruntărilor nemijlocite cu condiții
le concrete în care își desfășoară ac
tivitatea.

Plecînd de la adevărul recunoscut 
și verificat de viață și anume că a- 
partenența sindicală diferită a celor 
ce muncesc nu îi împarte în tabere 
antagoniste, că, dimpotrivă, interesele 
lor fundamentale sînt comune, se 
poate acționa pentru apropierea 
punctelor de vedere.

Referindu-se la 
telor noastre pe 
vorbitorul a arătat 
la viața sindicală 
ca obiectiv central dezvoltarea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, 
a tuturor celor ce muncesc, întărirea 
unității lor de luptă, sporirea efi-

PRAGA 26. — Corespondentul 
gerpres, E. Ionescu, transmite : 
cadrul lucrărilor celei de-a 34-a 
siuni a Comitetului Executiv

A- 
In 
se
al

F.S.M. au luat cuvîntul, la rapoar
tele prezentate, reprezentanți ai sin
dicatelor din Argentina, Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Franța, R. D. Ger-

Octombrie — 
în istoria o-

rîndurile ma-

activitatea sindica- 
plan internațional, 
că participarea lor 
internațională are

Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate

PARIS 26 : Cu prilejul Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socialis
te România, atașatul militar aero și 
naval al Republicii Socialiste Româ
nia la Paris a oferit miercuri seara o 
gală de filme, urmată de un cocteil. 
Au participat generali și ofițeri din 
Ministerul Armatelor al Franței, ofi
țeri superiori de stat major, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, atasati militari acreditați la 
Paris și alți membri ai corpului di
plomatic. ziariști. A luat parte, de 
asemenea. Victor Dimitriu. ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Paris, și membri ai ambasadei.

BERLIN : Cu prilejul Zilei For
țelor Armate române, atașatul militar 
aero și naval al Republicii Socialiste 
România la Berlin, It. col. Mircea Be- 
gheceanu. a organizat, miercuri sea
ra. o gală de filme. Au participat re
prezentanți ai Ministerelor Apărării 
șl Afacerilor Externe, generali și o- 
fiteri ai Armatei naționale populare 
a R.D. Germane, precum și atașații 
militari acreditați în R. D. Germană. 
A fost de fată ambasadorul Români
ei în R.D. Germană. Nicolae Ghenea.

TIRANA. Cu ocazia Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socia
liste România, Ambasada română la 
Tirana a oferit un cocteil la care 
au participat Reiz Malile, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Va
sil Kati, adjunct al ministrului co
merțului, Misto Treska, președintele 
Comitetului albanez pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ernest 
Jakova, comandantul Academiei mi
litare, cadre superioare ale armatei 
albaneze.

Cu același prilej a fost organizată 
o gală de filme documentare mili
tare.

discuții sincere, deschise, care să ne
tezească calea spre dezvoltarea și în
tărirea unității de acțiune a mișcării 
sindicale mondiale.

în ce privește raportul la punctul 
doi al ordinii de zi, a continuat vor
bitorul, ideea centrală care se des
prinde este aceea că în prezent, în 
cadrul O.N.U. și al instituțiilor sale 
specializate, există un teren prielnic 
pentru dezvoltarea activităților F.S.M., 
a uniunilor internaționale de ramură 
și organizațiilor membre ale acesto
ra. Ultimele conferințe ale O.I.M., au 
demonstrat că cooperarea sindicală 
se dezvoltă, prejudecățile încep să fie 
treptat învinse de rațiune. In ce o pli
vește, Uniunea Generală a Sindicate
lor din România a militat în decursul 
anilor și va milita în continuare pen
tru universalitatea O.I.M., pentru pro
movarea în cadrul ei a intereselor 
maselor largi de oameni ai muncii.

Vorbitorul s-a referit apoi la unele 
din problemele situației internaționale 
actuale abordate în raportul la primul 
punct al ordinii de zi.

Reținem în primul rînd ca deosebit 
de însemnată — a spus el — necesita
tea intensificării acțiunilor de soli
daritate cu lupta eroică a poporului 
vietnamez și sîntem de acord cu mă
surile propuse în acest sens în raport. 
Ținem să afirmăm și cu acest prilej 
sprijinul hotărît pe care sindicatele, 
toți oamenii muncii din România îl 
acordă cauzei drepte a poporului viet
namez. Sindicatele noastre se pro
nunță cu energie pentru încetarea 
agresiunii S.U.A. în Vietnam și în 
primul rînd pentru oprirea imediată 
și necondiționată a bombardării R.D. 
Vietnam, stat socialist liber și in
dependent.

In ce privește problemele Orientu
lui Apropiat, considerăm că lucrul cel 
mai important și urgent în momentul 
de țață este retragerea trupelor 
izraeliene din teritoriile ocupate pe 
linia dinaintea începerii ostilităților, 
renunțarea la măsurile anexioniste ale 
autoritățiloi izraeliene în legătură cu 
Ierusalimul, ca și la orice alte pre
tenții de a obține avantaje teritoriale 
ca urmare a folosirii forței. In același 
timp, în concordanță cu principiile 
Cartei O.N.U., unanim acceptate, este 
necesar să fie recunoscut dreptul 
fiecărui stat din această regiune de 
a-și vedea asigurată existența in
dependentă și suverană, dreptul la 
securitate și la o dezvoltare pașnică 
nestînjenită. O expresie a sentimentelor 
care ne animă față de oamenii muncii 
arabi este și ajutorul 
Uniunea Generală a 
România l-a acordat 
lor din Siria și R.A.U,

In spiritul internaționalismului și 
solidarității — a spus în încheiere 
vorbitorul — sindicatele noastre vor 
pune și în viitoi în centrul activității 
lor internaționale grija pentru dezvol
tarea și consolidarea unității de ac
țiune.

material pe care 
Sindicatelor din 
recent sindicate-



viața internațională
LUCRĂRILE COMITETULUI

CELOR 18 STATE
PENTRU DEZARMARE

Expunerea reprezentantului român cu privire 
la principiile care au stat la baza 
propunerilor țării noastre

GENEVA 26. — Corespondentul Agerpres Horia Liman trans
mite : In ședința de joi a Comitetului celor ÎS state pentru dezar
mare a luat cuvintul .reprezentantul Republicii Socialiste România, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu, care a făcut o expunere a prin
cipiilor care stau la baza unora dintre modificările și adăugirile 
propuse de delegația română la proiectul tratatului de neprolife- 
rare a armelor nucleare. El a menționat că prezentarea principiilor 
care stau la baza celorlalte amendamente va face obiectul unor 
intervenții viitoare.

'Așa cum arătam la 19 octombrie, 
■— a spus reprezentantul tării noas
tre — o primă categorie a propu
nerilor avansate de România are 
în vedere inserarea în preambulul 
tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare a cerințelor funda
mentale formulate de Adunarea 
Generală a O.N.U. Se știe că, prin- 
tr-o serie de rezoluții, și în special 
rezoluția 2 028 (XX), Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite a însoțit 
recomandarea ei de criterii preci
se, care trebuie să stea la baza al
cătuirii unui tratat corespunzător,

Ideea de a trasa jaloanele călăuzi
toare ale tratatului de neprolife
rare s-a născut dintr-o nevoie a- 
dînc resimțită : aceea de a face din 
acest tratat un instrument real de 
pace și securitate, de stabilitate și 
cooperare internațională. Pe de 
altă parte, s-a avut în vedere ne
cesitatea de a furniza organismului 
de negocieri — Comitetul celor 18 
state — acel mănunchi indispensa
bil de reguli care să ghideze în 
permanență tratativele. In conti
nuare, vorbitorul a arătat că. por
nind de la importanța recunoscută 
a acestor principii, delegația româ
nă propune ca ele să fie incluse 
toate în preambulul proiectului de 
tratat.

După intima noastră convingere
— a spus reprezentantul român — 
dacă se pornește de la acceptarea 
de către toți a acestor principii, 
dacă atașamentul nostru, al tu
turor, față de ele este constant, a- 
tunci ele trebuie să-și găsească o 
îndoită confirmare prin tratat. Pe 
de o parte, prevederile din dispo
zitivul acestuia trebuie să repre
zinte o aplicare integrală a princi
piilor. Pe de altă parte, principiile 
trebuie să figureze pe însuși fron
tispiciul tratatului.

O altă categorie de propuneri cu
prinse în documentul de lucru 
al României urmărește încadrarea 
problemei neproliferării într-o suită 
de angajamente destinate să asigu
re înfăptuirea dezarmării nucleare. 
Care sînt considerentele ce fun
damentează aceste propuneri ale 
noastre ?

în primul rînd, considerăm că în 
abordarea problemei de stringentă 
actualitate — pace sau război — 
care preocupă în gradul cel mai 
înalt toate popoarele, trebuie să 
se pornească de la realitățile esen
țiale ale lumii contemporane. Or, 
este o dureroasă realitate faptul 
că umanitatea trăiește astăzi sub 
amenințarea permanentă a războ
iului nuclear. Eliberarea omenirii 
de această primejdie nu poate avea 
loc decît prin interzicerea folosi
rii armelor atomice, încetarea pro
ducției lor și lichidarea totală a 
stocurilor existente.

Trăsătura comună a tuturor 
măsurilor parțiale sau tranzito
rii, între care și neprolifera- 
rea, criteriul determinant du
pă care trebuie apreciată utilitatea 
și eficacitatea lor rămîne modul 
în care acestea contribuie la dimi
nuarea efectivă și, în ultimă anali
ză, la eliminarea pericolului dis
trugerii nucleare. Dacă stăruim, 
împreună cu numeroase alte dele
gații, în această atitudine a noas
tră, o facem și pentru că, așa cum 
reiese din dezbaterile conferinței, 
continuă să se manifeste tendința 
de a substitui obiectivului central
— dezarmarea nucleară — un con
cept care denaturează sensul real 
al mandatului primit. Am numit 
conceptul controlului armamente
lor și al înarmărilor.

în al doilea rînd. ne îngrijorează 
constatarea că în timp ce îndelun
gatele dezbateri din comitetul nos
tru și din alte organisme interna
ționale nu s-au soldat cu rezulta
tele scontate, spirala cursei înar
mărilor a crescut necontenit, luînd 
proporțiile inimaginabilului.

în al treilea rînd. avem ferma 
convingere că desprins din înlăn
țuirea măsurilor de dezarmare nu
cleară, cu care in mod firesc se 
conjugă, tratatul de neproliferare 
ar avea efecte contrare celor pe 
care comunitatea internațională le 
așteaptă. în loc să conducă la li
chidarea împărțirii lumii în state 
nucleare și nenucleare, un aseme
nea tratat nu ar face decit să 
consacre o atare divizare, și aceasta 
in virtutea unui act internațional 
în loc să constituie un instrument 
de promovare a egalității statelor, 
un tratat conceput în acest fel ar 
avea drept rezultat pecetluirea ine
galității.

Pentru a-1 cruța de un asemenea 
viciu fundamental, tratatul de ne
proliferare trebuie să fie conceput

ca o parte integrantă a unui sistem 
de măsuri menite să ducă la în
cetarea producției de arme nucle
are, interzicerea experiențelor sub
terane în scopuri militare, reduce
rea și lichidarea, în cele din urmă, 
a stocurilor de arme existente și a 
mijloacelor de transportare a aces
tora la țintă.

Documentul de lucru prezentat 
de delegația română conține un 
ansamblu de prevederi care au toc
mai o asemenea finalitate.

în continuare vorbitorul s-a ocu
pat de propunerea privind interzi
cerea folosirii armelor nucleare și 
a precizat că efectuarea diferitelor 
măsuri de dezarmare nucleară nu 
poate și nu trebuie să fie condițio
nată de încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și totală, așa 
cum se degajă din formularea ac
tuală a acestui paragraf. Realiza
rea unui asemenea tratat reprezin
tă dezideratul suprem, dar pînă 
atunci ar fi o gravă eroare să se 
blocheze orice alt acord și orice 
altă măsură din domeniul dezar
mării atomice.

Referindu-se Ia necesitatea luării 
unor măsuri certe de dezarmare, 
reprezentantul român a spus : în 
această optică, primul paragraf al 
articolului pe care l-am propus are 
ca scop să consfințească obligația 
legală pentru puterile deținătoare 
de arme nucleare de a întreprinde 
„măsuri concrete în vederea înce
tării producției de arme nucleare, 
reducerii și distrugerii, la data cea 
mai curînd posibilă, a armelor nu
cleare și a mijloacelor de transpor
tare la țintă a acestora".

Ce se va întîmpla în ipoteza că 
puterile nucleare nu și-ar onora 
angajamentul luat și nu vor între
prinde măsuri de dezarmare nu
cleară ? Acestei întrebări vrea să-i 
dea răspuns cel de-al doilea para
graf al articolului privitor la dez
armare din documentul nostru de 
lucru (articolul III A). Prevederi
le acestui paragraf au menirea de a 
aminti în permanență puterilor nu
cleare că eje și-au asumat față de 
statele nenucleare, față de întreaga 
comunitate internațională o obli
gație pe care trebuie în mod nece
sar să o respecte La cinci ani de 
la intrarea in vigoare a tratatului, 
perioadă suficientă pentru puterile 
nucleare de a demonstra practic 
atașamentul față de cauza dezar
mării și a păcii, părțile la tratat, 
examinînd situația creată, vor avea 
posibilitatea să tragă concluziile 
corespunzătoare și să ia măsurile 
care se impun.

VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORȚELOR
PATRIOTICE

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Forțele patriotice sud-vietna- 
meze au lansat în noaptea de 
miercuri spre joi acțiuni ex
tensive împotriva a două pos
turi americane situate la cir
ca 40 și, respectiv, 14 kilome
tri nord-est de Saigon. în 
cursul acestor atacuri, patrio
ts au provocat unităților a- 
mericane pierderi care se ri
dică la aproape 100 morți și 
răniți.

AGENȚIA FRANCE PRESSE: 
Un comunicat militar american 
informează că, în cursul săptă- 
mînii încheiate la 21 octombrie, 
trupele americane din Vietna
mul de sud au înregistrat 193 
morți St 949 răniți, iar trupele 
saigoneze și cele ale guvernelor 
satelite — 466 morți și răniți.

AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS: La sfîrșitul aceleiași 
săptămîni, pierderile americane 
pe întreaga perioadă a războ
iului de agresiune dus pe teri
toriul sud-vietnamez au fost, 
potrivit unor date neoficiale, de 
14 100 morți si 100 000 răniți sau 
dispăruți.

PARIS. Demonstrație de soli
daritate cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez. Manifestantii 
cer totodată Interzicerea arme
lor nucleare.

Vizita lui 
Jozef Lenart 

în Franța
PARIS 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, de Gaulle, l-a pri
mit joi pe Jozef Lenart, președinte
le guvernului R. S. Cehoslovace, care 
efectuează o vizită în Franța.

în aceeași zi, Lenart a avut o în
trevedere cu primul ministru al Fran
ței, Georges Pompidou.

Răspunzînd la întrebările puse de 
ziariști, cu privire la obiectul con
vorbirilor pe care le-a avut cu pre
ședintele Franței, J. Lenart a arătat 
că au fost dezbătute probleme refe
ritoare la îmbunătățirea relațiilor bi
laterale, condițiile pentru îmbunătă
țirea schimburilor comerciale și crea
rea premiselor pentru cooperare în 
domeniul industriei, cercetării și pen
tru dezvoltarea colaborării în dome
niul culturii. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme referitoare la în
tărirea păcii. Delegația cehoslovacă, a 
declarat J. Lenart, este satisfăcută de 
modul cum a decurs vizita și de re
zultatele sale.

REZULTATELE REUNIUNII DE LA LUXEMBURG 

ÎN PROBLEMA ADERĂRII ANGLIEI LA C. E. E.

Este posibil să se ajungă 
la un compromis?

PARIS 26. — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmi
te : însănătoșirea economiei britanice, reevaluarea rolului lirei sterline 
șt examinarea aprofundată a acestor probleme intre „cei șase" membri 
ai comunității europene, acestea sînt în rezumat problemele prealabile 
care, potrivit punctului de vedere francez, trebuie să fie examinate și 
rezolvate de membrii Pieței comune înainte de a începe adevăratele 
negocieri cu Anglia cu privire la adeziunea sa la Piața comună.

Pentru a încerca găsirea unui 
comoromis între această teză fran
ceză și cealaltă, opusă, a parteneri
lor Franței din C.E.E.. cei șase au 
amînat discuțiile pînă la 20 no
iembrie, cînd se vor întîlni din nou 
la Bruxelles. Cercurile autorizate 
franceze apreciază că rezultatele 
reuniunii de la Luxemburg nu sînt 
întru totul negative, dat fiind că 
cei șase au acceptat cu toții să dis
cute nu numai problemele pe care 
le pun comunitatea și dezvoltarea 
ei ulterioară, dar și noile candi
daturi — adică lărgirea sferei de 
activitate a Comunității Economice 
Europene.

în legătură cu aceasta, la Paris se 
reamintește necesitatea respectării 
procedurii înscrise în art. 237 al tra
tatului de la Roma din 1963, care 
stabilește că hotărîrile celor șase

trebuie să fie luate în unanimitate, 
în orice caz, se vădește prudența 
franceză în domeniul lărgirii comu
nității deoarece — după cum se a- 
firmă aci — toate problemele vor 
fi mai greu de rezolvat în zece de
cît în șase. Aceasta înseamnă, după 
părerea cercurilor autorizate france
ze, că sînt de așteptat încă discuții 
destul de aprinse.

„LE FIGARO" consideră că exis
tă riscul unor înfruntări serioase 
pentru că „nimeni nu vrea o cri
ză, dar problema este explozivă".

„PARIS JOUR“, apropiat cercu
rilor oficiale, se întreabă ce se 
va întîmpla acum ? „Un compro
mis — scrie ziarul — pare impo 
sibil. Hotărîrea generalului de 
Gaulle rămîne neschimbată : a bara 
englezilor calea spre Europa 
(occidentală — n.r.) atîta timp cit 
nu vor fi dat dovadă de indepen
dentă fată de America".

Examinarea in Consiliul 
de Securitate a situației din 
regiunea Canalului de Suez 
REZOLUȚIA ADOPTATĂ 1N UNANIMITATE CONDAMNĂ 
ORICE VIOLARE A ÎNCETĂRII FOCULUI

NEW YORK 26. — Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Consiliul de Securitate s-a întrunit miercuri după-amiază 
pentru a continua examinarea plingerilor R.A V. și Izraelului în legătură 
cu recentele incidente din zona Canalului de Suez.

Ca urmare a consultărilor avu
te în prealabil, președintele pe lu
na în curs al Consiliului de Secu
ritate, Senjin Tsuruoka (Japonia), 
a prezentat un proiect de rezoluție 
care a fost adoptat în unanimitate. 
Rezoluția condamnă „orice viola
re a încetării focului" și cere 
statelor în cauză să înceteze ime
diat toate acțiunile militare și să 
colaboreze fără rezerve cu Comisia 
Națiunilor Unite pentru suprave
gherea armistițiului în Palestina 
(U.N.T.S.O.) In rezoluție, Consi
liul își exprimă îngrijorarea pri
cinuită de recentele incidente mi
litare din Orientul Apropiat și de- 
plînge pierderile de vieți omenești 
și bunuri materiale decurgînd din 
încălcarea ordinului de încetare a 
focului.

In legătură cu adoptarea proiec
tului de rezoluție, reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. au anunțat că

-

Activitate 

diplomatică
NEW YORK 26. — Trimisul special 

Agerpres R. Căplescu transmite: Pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., Corne- 
liu Mănescu. l-a primit in cabinetul 
său de lucru de la Națiunile Unite 
pe Senjin Tsuruoka, reprezentant per
manent al Japoniei, președintele pe 
luna în curs al Consiliului de Secu
ritate, care l-a informat asupra re
zultatelor ședinței consiliului în le
gătură cu ultimele evenimente din 
Orientul Apropiat și asupra consul
tărilor care urmează să aibă loc în 
continuare.

El a primit, de asemenea, vizita mi
nistrului afacerilor externe al Izrae-
lutul. Abba Eban, și a ministrului afa
cerilor externe al R.A.U., Mahmoud 
Riad. Au fost discutate problemele 
cele mai actuale care stau în fața 
sesiunii, precum și organizarea lu
crărilor acesteia.

Corneliu Mănescu s-a Întreținut și 
cu Khalek El Hassouna, secretar ge
neral al Ligii arabe, care i-a făcut 
o vizită.

In cursul serii de joi, el a parti
cipat la recepția oferită de reprezen
tantul permanent al Iranului. Mehdi 
Vakil cu prilejul încoronării șahului 
Iranului și zilei sale de naștere.

★
CAIRO. — Diallo Telli, secretarul 

general al Organizației Unității Afri
cane, a sosit fpiercuri seara la Cairo, 
venind de la Tunis. El va avea con
vorbiri cu oficialități ale R.A.U., 
după care va pleca la Addis Abeba, 
capitala Etiopiei.

ALGER. — In comunicatul comun 
algero-egiptean, dat publicității după 
încheierea vizitei făcute la Alger de 
Zakaria Mohieddin, vicepreședinte 
al guvernului R.A.U., se subliniază 
că „s-a constatat o concordanță a 
punctelor de vedere în privința pro
blemelor discutate" și că „cele două 
părți au căzut de acord în ce pri
vește continuarea acțiunii comune 
pentru apărarea drepturilor arabe". 
In cursul întrevederilor au fost dis
cutate aspecte ale situației actuale 
din lumea arabă și îndeosebi cola
borarea dintre cele două țări in le
gătură cu acțiunea pentru lichidarea 
consecințelor conflictului arabo- 
izraelian.

ALGER. — Joi au avut loc între
vederi politice algero-siriene, prile
juite de vizita primului ministru al 
Siriei, Youssef Zeayyen, Ia Alger, 
însoțit de ministrul afacerilor exter
ne Ibrahim Makhos. Președintele 
Boumedienne și premierul Zeayyen 
au examinat situația din Orientul A- 
propiat. Un comunicat comun asupra 
convorbirilor algero-siriene încheiate 
joi după-amiază, va fi dat publici
tății vineri.

CAIRO. — Președintele Gamal 
Abdel Nasser l-a primit pe 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
Cairo, Serghei Vinogradov, cu care a 
avut o convorbire. (M.E.N.l.

*
CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" 

din Cairo relatează că majoritatea 
incendiilor din Port Suez provocate 
de bombardamentele izraeliene de 
marți au fost localizate după 48 de 
ore de eforturi. Potrivit ziarului, o 
primă apreciere a consecințelor eco
nomice arată că rezervele de petrol 
egiptene sînt suficiente, deci nu va 
fi necesară o raționalizare.

CAIRO. — La Cairo s-a anunțat în 
mod oficial că avioane izraeliene au 
violat spațiul aerian ai Republicii 
Arabe Unite de două ori in cursul 
dimineții de joi, în regiunea Suezu- 
lui. Artileria antiaeriană egip
teană a intervenit și a obligat avioa
nele izraeliene să se retragă. (A.F.P.).

SOLEMNITĂȚILE 
DE LA TEHERAN 
încoronarea șahinșahului Iranului și a soției sale

CORESPONDENȚA DE LA NICOLAE POPOVICI

renunță să mai supună la vot pro
iectele de rezoluție prezentate de 
ei cu o zi înainte.

In aceeași ședință, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a fă
cut o declarație în care a subliniat 
necesitatea întăririi corpului de ob
servatori ai Națiunilor Unite în re
giunea Canalului de Suez. Arătînd 
că este în contacte cu generalul 
Odd Bull, șeful de stat major al 
U.N.T.S.O., pentru stabilirea mij
loacelor corespunzătoare în vede
rea respectării stricte a ordinului 
de încetare a focului, vorbitorul a 
declarat că este necesar ca numă
rul observatorilor să fie ridicat de 
la 43 la 90, iar cel al punctelor de 
observație să sporească de două 
ori, ajungînd la 18 ; totodată, 
corpul observatorilor va trebui do
tat cu patru nave de patrulare și 
cu patru elicoptere, în scopul unei 
mai mari mobilități și a lărgirii a- 
riei de observație.

A mai luat cuvîntul, în calitate 
de reprezentant al Japoniei, pre
ședintele Consiliului de Securitate, 
care a scos în relief că rezoluția a- 
doptată trebuie considerată doar 
un prim pas. Este de datoria Con
siliului de Securitate, a spus el, să 
găsească o formulă acceptabilă 
ambelor părți, care să constituie 
baza unei reglementări. In perioa
da Jn care vor continua consultări
le în această privință, se impune 
ca părțile să resnecte cu strictete 
rezoluția.

Reprezentantul Indiei a propus 
suspendarea examinării situației 
din Orientul Apropiat, pentru a se 
dă posibilitate continuării actuale
lor consultări. Propunerea a fost 
acceptată fără obiecții.

Data viitoarei reuniuni a Con
siliului de Securitate va fi stabili
tă în funcție de rezultatul acestor 
consultări.
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In Iran s-a sărbăto
rit ieri, ca în fiecare 
an la 4 Aban (26 
octombrie), aniversa
rea zilei de naștere a 
șahinșahului Moham
mad Reza Pahlavi A- 
ryamehr. Această ani
versare a coincis anul 
acesta cu încorona
rea Majestății Sale 
Imperiale Mohammad 
Reza Shah Pahlavi 
Aryamehr și a soției 
sale — Majestatea Sa 
Imperială Farah Pa
hlavi Shahbanou a 
Iranului.

In primele ore ale 
dimineții, locuitorii 
Teheranului au asis
tat la trecerea corte
giului în mijlocul că
ruia se găsea caleaș
ca șahului și a soției 
sale. Suveranii și ofi
cialitățile iraniene au 
intrat apoi în Palatul 
Golestan, unde are 
loc ceremonia în
coronării pe Tronul 
Păunului, modelat în 
pietre prețioase dună 
tronul original al Ma
relui Mogul din In
dia. In sala tronului 
intră pe rînd prințul 
moștenitor, apoi îm
părăteasa Farah și 
după cîteva minute 
șahul. Ofițeri supe
riori dau onorul. Vn 
grup de militari îna
intează, purtînd pe 
perne însemnele impe
riale — coroana și 
coranul

După pronunțarea 
binecuvîntării religi
oase de către șeful 
suprem al comunității 
musulmane a orâșu-
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lui, șahul se încinge 
cu centura ornată cu 
un enorm smaragd 
de care atirnă sabia, 
îmbracă mantia im
perială, ia apoi co
roana dinastiei de Pa
hlavi și și-o așază pe 
cap. Fanfara militară 
intonează imnul im
perial. Apoi șahul a- 
șază o altă coroană 
pe capul împărătesei.

Solemnitățile s-au 
desfășurat în prezen
ța unei numeroase a- 
sistențe — membri ai 
familiei imperiale, 
premierul Hoveida, 
senatori, deputați, mi
niștri, generali, șefi 
de misiuni diplomati
ce, aproape 500 de 
ziariști, cineaști și 
fotoreporteri. A asis
tat, de asemenea, 
prințul moștenitor 
Reza Pahlavi, în vîr- 
stă de șapte ani

Cu prilejul ceremo
niei, șahinșahul a 
rostit un discurs. 
„Singurul scop al vie
ții mele, a spus șa
hinșahul, este onoarea 
și gloria țării și po
porului meu și nu am 
decît o singură spe
ranță: de a păstra in
dependența și suve
ranitatea Iranului și a 
face ca poporul ira
nian să urmeze ca
lea progresului". Evo- 
cind momente din is
toria milenară a po
porului iranian, Mo
hammad Reza Pa
hlavi Aryamehr a ară
tat că se simte a- 
proape de poporul 
său, atît de mîndru de 
tradițiile sale națio-
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nale. Au mal rostit 
cuvîntări primul mi
nistru Hoveida și pre
ședintele Senatului și 
al Camerei.

După solemnitate, 
cortegiul imperial s-a 
îndreptat spre Palatul 
de Marmură, străbă
tând străzile orașului 
Teheran împodobit 
sărbătorește. De o 
parte și de alta ama
rilor bulevarde, mii 
și mii de cetățeni au 
ovaționat trecerea 
cuplului imperial așe
zat intr-o caleașca tra
să de opt cai albi. In 
semn de salut au fost 
trase 101 salve de 
tun.

Manifestările lega
te de festivitatea în
coronării vor dura 
patru zile In întreaga 
țară vor avea loc 
spectacole artistice, 
concerte de muzică 
folclorică, întreceri 
sportive.

La Teheran a fost 
inaugurată azi de că
tre șahinșah sala Ru
daki, prima sală de 
operă și de concerte. 
Cu același prilej, în 
capitala Iranvfui a 
fost organizată o ex
poziție a eco\, '.iei 
naționale.

O dată cu sărbă
toarea națională a 
Iranului, suveranul a 
dispus eliberarea unor 
deținuți, iar toți co
piii care se vor naște 
în această zi in re
giunea de origine a 
împărătesei vor bene
ficia de subvenții pe 
viață.

agențiile de presă transmit:
• Lansarea experimentală a rachetei „Coralie" & Lucrările 
sesiunii Consiliului ministerial al A. E. L. S.

Președintele Republicii 
Islamice Pakistan, feldma- 
reșalul Mohammad Ayub 
Khan, a sosit joi într-o vi
zită oficială la Ankara.InaItul 
oaspete a fost întîmpinat la aeroport 
de președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay.

Lansarea experimentală 
a rachetei „Coralie" 3 fost 
efectuată la centrul de cercetări Lan
des, în apropiere de Bordeaux. Ra
cheta urmează să constituie cea de-a 
doua treaptă a sistemului de rachete 
pentru lansarea satelitului vest-euro- 
pean „Europa-1“. Racheta, avînd o 
lungime de aproximativ 5 metri și un 
diametru de 2 metri, desfășoară o forță 
de propulsie de 28 de tone.

La Phenian au avut loc 
convorbiriîntre Kim Ir Sen> Pre_ 
ședințele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și Moktar Ould 
Daddah, președintele Mauritaniei, care 
se află în vizită în această țară. 
(A.C.T.C.).

0 declarație de protest 
împotriva intenției cercurilor politice 
de Ia Bonn de a-1 proclama pe prima
rul Berlinului occidental, Klaus Schiitz, 
președinte al Bundesratului vest-ger- 
man. a fost dată publicității de Mi
nisterul de Externe al R. D. Germane. 
Berlinul occidental, se subliniază în 
declarație, este o unitate politică de 
sine stătătoare și nu aparține R. F. a 
Germaniei. (A.D.N.)

Lucrările sesiunii Consi
liului ministerial al Asocia
ției Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) s-au deschis ieri 
la Palatul Beaulieu din Lausanne. Vor 
fi abordate cu acest prilej probleme 
legate de integrarea economică vest- 
europeană, precum și unele aspecte 
privind adeziunea la C.E.E. a Marii 
Britanii, Danemarcei și Norvegiei, țări 
membre ale A.E.L.S.

Vizită de prietenie. Ziarul 
„Al Ahram" care apare la Cairo, a- 
nunță că azi urmează să sosească în 
vizită la Port Said un grup de nave 
militare sovietice. Este vorba de o 
vizită amicală a trei din cele mai im

portante unități sovietice. Același ziar 
adaugă că alte nave sovietice vor sosi 
în aceeași zi la Alexandria.

Un bombardier american 
de tipul „F-105" s-a ciocnit 
în timpul aterizării pe aeroportul sud-

vietnamez Tan Son Nhut, de un avion 
de transport de tipul „C-123". Ambele 
avioane au explodat, provocînd moar
tea celor cinci membri ai ambelor 
echipaje Aeroportul Tan Son Nhut, 
situat în imediata apropiere a Saigo- 
nului, este folosit atît de aviația mili
tară americană, cît și de cea civilă.

„Războiul bananelor"
Conflictul ivit între 

republicile latino-a- 
mericane producătoare 
de banane si țările 
membre ale C.E.E. se 
ascute.

Alarmate de per
spectiva scăderii vîn- 
zărilor pe piețele vest- 
europene, ca urmare a 
măsurilor vamale dis
criminatorii ce li se 
aplică, țările expor
tatoare de banane din 
America Centrală s-au 
reunit în luna septem
brie la Washington 
pentru definirea unei 
politici unitare fată 
de Comunitatea Eco
nomică Europeană. 
Cu acest prilej ș-a 
hotărît. trimiterea u- 
nei delegații a „repu
blicilor bananelor" — 
cum sînt numite cele 
11 state latino-ameri- 
cane producătoare de 
banane — într-un tur
neu în Europa. Dele
gația urmează să vi
ziteze o serie de capi
tale vest-europene. la 
începutul lunii no
iembrie, spre a dis
cuta la fata locului 
problemele ridicate de 
importurile de banane 
din țările Americii 
Centrale.

De ce sînt nemulțu
mite aceste țări ?

La 1 iulie 1968, o 
dată cu intrarea în 
vigoare a asa-numitei 
„politici agrare comu
ne". țările asociate la 
Piața comună vor be
neficia de o reducere 
de taxe vamale de im
port de 20 la sută. De 
pe urma acestei mă
suri ar beneficia An- 
tilele șj statele africa
ne. In schimb, ea ar 
putea avea efecte

dezastruoase pentru 
republicile exporta
toare de banane din 
America Centrală. In 
mod practic, aceste 
țări vor fi excluse de 
pe piețele vest-euro
pene. De fapt, această 
degrevare este deja în 
vigoare în Franța și, 
după cum anunță a- 
gentiile de presă, în 
curînd va fi aplicată 
și în Olanda și Belgia.

O poziție singulară 
are Republica Federa
lă a Germaniei, care 
este și cel mai mare 
consumator de bana
ne (11.1 kg anual pe 
cap de locuitor). Ea a-

note

plică o reducere doar 
de 12 la sută la bana
nele' importate din ță
rile asociate la C.E.E. 
și ori de cite ori se 
ivește posibilitatea, a- 
cordă avantaje la im
porturile de banane 
din țările latino-ame- 
ricane. Bonn-ul mo
tivează această atitu
dine pe considerentul 
că bananele din Ame
rica Centrală sînt mai 
ieftine decît cele din 
Africa și din Antile. 
Atitudinea R.F.G., con
siderată incompatibilă 
cu programele comu
ne ale „celor șase". a 
generat încă de anul 
trecut unele diver
gențe în sinul Comu
nității Economice E- 
uropene.

Lucrurile devin în

să și mai complicate 
prin aceea că în spa
tele republicilor lati- 
no-americane se pro
filează umbra unuia 
din monopolurile-gi- 
gant din Statele Uni
te : „United Fruit". 
Dacă „republicile ba
nanelor" luptă pentru 
apărarea posibilităților 
de desfacere pe piețe
le vest-europene a u- 
nuia din principalele 
și prețioasele lor măr
furi de export. „Uni
ted Fruit" — firmă 
care controlează în
treaga producție de 
banane din America 
Latină și care a ob
ținut numai în 1966 
un venit de 100 de 
milioane de dolari din 
exporturile către Eu
ropa — se bate pentru 
profituri cît mai gra
se. Si în această lup
tă. ea nu precupețește 
nici bani, nici alte 
mijloace de presiune. 
„United Fruit" și-a in
stalat cîteva filiale în 
Europa — la Anvers 
și Hamburg — și re
țele comerciale care 
cuprind întreaga Ger
manie Federală. Fir
ma americană e con
vinsă că-si va păstra 
monopolul exporturi
lor de banane pe pie
țele Europei, sfidînd 
politica C.E.E șl asi- 
gurîndu-și „partea le
ului" din exporturile 
latino-americane.

In acest „război al 
bananelor" e greu de 
spus ce fel de fructe 
va~ mînca pînă la ur
mă consumatorul vest- 
european, dar nu e 
greu de presupus cine 
va culege profiturile...

Dan MUNTEANU
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