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Întâlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu membrii

SE PREGĂTEȘTE

RONTUL
DE LUCRU 1968

în 1938 planul de investiții al regiunii Argeș este în creștere lață 
de acest an, realizarea lui fiind nemijlocit legată, pe de o parte, de 
încheierea in bune condiții a trimestrului IV din 19G7, potrivit pre
vederilor riguroase ale planului, iar, pe de altă parte, de acce
lerarea pregătirilor in vederea asigurării frontului de lucru, sub 
aspectele documentației tehnice, aprovizionării tehnice-mate- 
riale și organizării producției și a muncii. în legătură cu aceste 
probleme majore am adresai cîteva întrebări tOV. IFig. 

Gheorghe MARINESCU, secretar al Comitetului regional 
Argeș al P.C.R.

\ — La unele dintre obiectivele a- 
flate în execuție s-au obținut rezul
tate bune în realizarea planului de 
investiții pe trei trimestre din acest 
an. Elo se concretizează în volumul de 
lucrări mai mare cu peste 400 milioa
ne lei față de realizările consemnate 
în întreg anul 1966. Cîteva exemple. 
La centrala hidroelectrică Lotru, din 
planul anual s-a realizat peste 87 la 
sută. Niveluri bune au mai înregistrat 
și întreprinderea regională de elec
tricitate Argeș, întreprinderea mini
eră Cîmpu-Lung și Rm. Vîlcea. Uzi
na de piese auto Colibași, Uzina de 
produse sodice Govora, Uzina de au
toturisme Pitești, dezvoltarea între
prinderii „Textila" Pitești, Uzina 
aluminiu Slatina, DRETIL Argeș, 
alte șantiere însă stadiile fizice 
aflau sub prevederile graficelor 
execuție, semnalîndu-se rămîneri 
urmă, uneori grave. „Recordul" 
îl deținea Fabrica de stofe „Ar- 
geșana" din Pitești, cu numai 29 la

sută din planul anual. Lucrările din 
subordioea Sfatului popular regional 
Argeș erau și ele în restanță cu peste 
70 milioane lei. Rămîneri în urmă 
s-au semnalat și la șantierele C E.T. 
Govora, Fabrica de tananți „Argeșul", 
întreprinderea de piele și încălțămin
te Rm. Vîlcea.

— Cit din planul anual de in
vestiții s-a realizat pe ansamblul 
regiunii și ce factori mai impor
tanți au îngreunat obținerea unei 
proporții la nivelul sarcinii tra
sate de partid, pentru trei trimestre 
din acest an ?

de 
Pe 
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de 
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Culesul și

— Valoric, numai 63 la sută, Iar la 
construcții-montaj 68,4 la sută. între 
factorii cu influență nefavorabilă se 
înscrie neasigurarea, încă din 1966, 
pe unele șantiere, a unui front de 
lucru corespunzător pentru timpul 
friguros. A excelat, de pildă, șanti
erul centralei termice de la Combi
natul petrochimic Pitești, unde sta
ția de betoane a livrat primele șarje 
la... 20 ianuarie a.c. și s-a întîrziat 
execuția drumurilor. Sau T.R.C. Ar
geș, care deși trebuia să asigure 
front de lucru pentru 37 000 mp lo
cuințe. dip cei 74 000 mp planificați 
pe anul 1967, a realizat numai 16 000 
mp. Așa se explică de ce pe trei tri
mestre constructorii regiunii au 
predat abia 37 la sută din planul 
anual de locuințe. Intervin apoi de
ficiențele in organizarea judicioasă 
a lucrărilor, care au determinat un 
ritm inconstant de execuție, chiar 
foarte slab, de-a lungul celor trei 
trimestre.

Interviu realizat de 
Petre NEDELCU

vinificarea (Continuare in pag. a IlI-a)

strugurilor
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Biroului Uniunii Artiștilor
Plastid

In ziua de 30 octombrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a avut o 
îrttîlnire, la sediul Comitetului Cen
tral, cu membrii Biroului Uniunii 
Artiștilor Plastici : Acad. Ion Ja
lea, Ion Irimescu, Al. Ciucurencu, 
Corneliu Baba, Boris Caragea, Va- 
sile Kazar, Spiru Chintilă, Brăduț 
Covaliu, Anastase Anastasiu, Mir
cea Popescu, Ion Bițan, Virgil Al- 
mășanu.

La întîlnire au participat tovară
șii : Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se-

cretar al C.C. al P.C R., Ion Stoian, 
șef de secție la C.C. al P.C.R, Ion 
Brad, adjunct de șef de secție la 
C.C al P.C.R., Alexandru Bălăci și 
Ion Moraru, vicepreședinți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

In cursul întîlnirii s-au discutat 
unele probleme actuale ale dezvol
tării artelor plastice și criticii de 
artă din țara noastră, precum și 
aspecte ale pregătirilor privind or- 
gani tarea celei de-a Ilî-a Conferin
țe pe țară a artiștilor plastici din 
România.

Călătorie spre
Porțile de Fier

însemnări de Grigore HAGIU

Cultura
umanista

In această perioadă, una dintre cele 
mai urgente lucrări din agricultură este 
culesul și vinificarea strugurilor. De a- 
ceasta depinde nu numai evitarea pier
derilor de recoltă, ci și obținerea unor 
vinuri de calitate cît 
datelor centralizate 
perior al Agriculturii 
nriînii trecute, rezultă 
rile agricole de stat 
pe terminate. Bune rezultate au obfinut 
și cooperativele agricole din regiunile 
București și Dobrogea, în care, cu tot 
volumul mare de lucrări de recoltare la 
porumb și alle culturi, culesul struguri
lor s-a încheiat. Este demn de remarcat 
că în aceste regiuni, cooperativele agri
cole au depășit planul de livrare a stru
gurilor.

in ansamblu, pe țară, culesul struguri
lor s-a făcut pe 90 la sută din suprafață. 
Sînt însă regiuni unde această lucrare 
este mult întîrziată.

Cu toate că timpul este înaintat și 
orice zi întîrziere provoacă mari 
pagube, culesul strugurilor continuă să 
se desfășoare nesatisfăcător in regiunile 
Maramureș, unde recoltatul s-a efectuat 
în proporție de numai 55 la iută, 
Cluj 68 la sută, Argeș 75 la sută, Banat 
83 la sută, Oltenia 84 la sută. Se im
pune ca, în următoarele zile peste tot 
să fie concentrate forfele și mijloacele 
pentru grăbirea ritmului de cules, 
transport și vinificafie a strugurilor, in 
acest scop, este necesar ca organele a- 
gricole, incepînd cu Consiliul Superior 
al Agriculturii, • Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
și terminînd cu conducerile fiecărei uni
tăți cultivatoare de vifă de vie să re
zolve concret și operativ problemele 
legate de grăbirea culesului și vinifica- 
fiei, folosind toate forțele și mijloacele 
existente. Se impune ca în fiecare re
giune, în fiecare podgorie, unitățile agri
cole rămase în urmă să fie sprijinite 
eficient, cu toată seriozitatea, astfel ca, 
în cel mai scurt timp, culesul și vinifi- 
cafia să fie încheiate, evitîndu-se paqu- 
bele care se pot produce în ce privește 
cantitatea producției de vin ce se ob
țin», cît ți calitatea acestuia.

mai bună. Potrivit 
la Consiliul Su
la sfîrșitul săptă- 

că în întreprinde- 
culesul viilor este

și specia
La capătul oricărei călătorii, după 

ce ai atins țelul ultim propus, toate 
lucrurile văzute se ordonează, capătă 
o înșiruire mult mai logică. Prive
liști, monumente înregistrate oare
cum haotic, se impun memoriei noas
tre, ajutînd-o să cuprindă esențialul. 
Legături intime se stabilesc astfel 
între fenomene care păreau a fi dis
parate.

Ca să ajungi la malul Dunării, 
către Porțile de Fier, să vezi marele 
șantier al luminii, trebuie să străbați 
nu numai un drum populat cu vestigii 
de arhitectură și artă, cu frumuseți 
naturale, ci și un întreg păienjeniș 
de linii, cu vîrfurile înfipte în colosul 
de beton care se construiește, clipă de 
clipă, într-un efort puternic, ordonat.

Câte legături nu se pot stabili de-a 
lungul unei călătorii între Peștera 
Muierii, mînăstirile Hurezu și Tisma
na, podul lui Apollodor și imaginile 
șantierului de la Porțile de Fier...

Iată, desfășurat pe zeci de kilome
tri, între Ada-Kaleh și funicularul de 
la fabrica de ciment, brăzdînd aerian, 
aproape în întregime, Dunărea, șan
tierul : ecluza amonte, grupul central, 
ecluza aval. Departe, spre dreapta, 
malul sîrbesc. La noi, pe malul sting, 
stîlpi înalți de poduri, viaducte, tu
nete, o împletitură înaltă vizînd am
ploarea lacului de acumulare, unde se 
întrevăd din ce în ce mai clar șoseaua 
și linia ferată viitoare. Beton și fier, 
apă, rocă detunată, pămînt sfredelit, 
foarte puțin lemn, fluturând delicat 
pe cofraje.

Ideea de gravitație, pe care se spri
jină întregul uriaș edificiu, o simți 
material. Dacă în alte locuri, înfrin- 
gerea gravitației înseamnă depășirea 
condiției uman-terestre, aici, con
fruntarea cu ea, situarea pe liniile ei 
de forță cele mai acute constituie re
velația uluitoare.

In cite sensuri se poate adapta 
omul, uneori contradictorii, la uni
vers. Dar tenacitatea lui, cred, nu stă 
în diversitate, ci în intensitate, în 
epuizarea unei legi pînă la ultimele 
ei consecințe. Cît de simplu și pro
fund este interpretat principiul gra
vitației în,acest colos generator de 
lumină, mai greu decît forța apei 
care-l va izbi neîncetat, crescut pe 
inefabila putere de reținere a pămân
tului, prag din dreptul căruia înțelegi 
cealaltă nțare tentație, răzvrătita ru
pere de static.

In inima barajului, acolo unde se 
vor instala turbinele, se lucrează in
tens, fără oprire. Un spațiu cu goluri, 
sortit să fie acoperit pentru totdea
una, o pudoare a nașterii luminii tăi- 
nuindu-și mijloacele, dînd la iveală 
creația pură, efectul împlinit și sin
gular. Mi-aduc aminte : la Peștera 
Muierii, galeriile stranii, culcușuri 
pentru întunericul absolut, printr-un 
efort necontrolat, au tins, cu milenii 
în urmă, să comunice cu exteriorul, 
cu văzduhul și deci cu privirea, fru
musețea lor nu consistă decît în ceea 
ce poate fi văzut și nimic mai mult. 
Barajul își ascunde în adîncime făp
tura, aisberg împietrit iradiind la 
suprafață impalpabile dar grele can
tități de energie electrică.

Lingă mînăstirea Hurezu, aproape 
neobservată, o moară de apă părăsită 
îmi atrăsese atenția. Străveche înde-
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rorfile de Fier. Lucrările uzinei hidroelectrice și a ecluzelor amonte Foto: Agerpres

participanților 
români la lupta 

apărarea Puterii 
Sovietice

letnicire, legea roții învârtite cu aju
torul căderilor repezi de apă, a fost 
cunoscută pe meleagurile țării noas
tre din timpuri imemoriale. Meșteri 
anonimi s-au folosit de ea la proporții 
reduse, noi o desăvârșim, o ridicăm la 
treapta civilizației contemporane, pe 
măsura imaginației și nevoilor noas
tre superioare. Râul — linie curgă
toare, acționînd roata — linie închisă 
în cerc. Apa — leagăn al vieții. Date 
permanente, bunuri și descoperiri 
străbătând timpul, amplifieîndu-se la 
țărmul Dunării, obligîndu-ne să me
dităm.

Este adevărat, de multe ori, indi
ferent de specific, diverse activități 
încep să se înrudească din ce în ce 
mai mult. Este una din tentațiile, 
poate chiar obsesiile omului modern. 
Și, uneori, puși în fața acestui mi
racol inițial, îi dezvoltăm începutul. 
Anticipația poate ține loc atunci rea
lității stricte. Am văzut cum se toarnă 
în straturi multiple betonul la Porțile 
de Fier; mi-am închipuit atunci cum 
s-au despărțit cele două fresce supra
puse pe zidurile mînăstirii Tismana 
— activități disparate și totuși stră
bătute, in nobila lor străduință, de 
un fior egal. Să desparți două picturi 
murale imense, trase la răstimpuri 
pe ziduri unice, corp comun una 
cu alta, păstrîndu-le amîndurora 
acuratețea, iluzoria viață este de ne
conceput, fără îmbinarea meșteșugu
lui cu arta. Parcurgând un drum in
vers, la fel de meticulos și, poate la 
fel de inspirat, barajul crește din 
straturi suprapuse de beton, alăturate 
meticulos, pentru a se suda perfect 
unul cu altul, nelăsînd nici o fisură. 
După ce fiecare strat de beton este 
împrăștiat, golit de aer și se răcește, 
deasupra lui, peste fîșii lungi de 
hîrtie albă, se așterne o pojghiță su
perficială, mai poroasă de ciment, cu 
scopul de a-l proteja pentru o nouă 
turnare. Atunci cînd cantitatea nouă 
de beton este gata să fie alipită de 
straturile vechi, izolantul provizoriu 
este înlăturat cu grijă, lăsînd o su
prafață curată, intactă.

★

Fără podul lui Apollodor din Da
masc este greu de închipuit perioada 
istorică a constituirii poporului ro
mân. Pod simbol, început de eră nouă, 
mai presus de împrejurări, plătin- 
du-le tribut, martor al contorsionări
lor sîngeroase, înfiorat de noblețea 
unui mesaj secret. Pe pietrele pinte
nului de pod rămas, șopîrlele încăl- 
zindu-se la soare scriu cuvinte, pa
gini întregi într-o limbă neînțeleasă 
de nimeni, nici de ele. In apropierea 
podului cu șira spinării ruptă, spul
berată de apă, vremea se confundă 
cu vuietul valurilor, cu berbecele lor 
sonor, în care o forță stranie, persis
tentă, se infiltrează devenind suve
rană. Cită energie trebuie să se fi 
consumat pentru stăvilirea unui flu
viu atît de sigur pe sine, ce cantitate 
enormă de pietre, barînd treptat 
cursul apei, înaintând greoi, coș 
după coș, a fost prăvălită între ma
luri. Și ce deosebire, la numai cițiva 
kilometri în susul apei, de nivel 
tehnic, de civilizație și epocă. Cițiva 
kilometri,, dar cît de denși de istorie, 
sub apăsarea ei cristalizând sensuri.

(Continuare in pag. a ll-a)
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Nimic patologic;
CAUZA PĂRINȚII

lizarea
Șerban CIOCULESCU

Autorii de opere literare, pu
bliciștii se bucură de un privi
legiu anume, care se adaugă ca 
o răsplată mai mult la ceasuri
le lor îndîrjite de muncă — în
dîrjite și puse sub semnul ne
liniștii. căci. prin excelentă su
biectiv, produsul artistic si li
terar nu poate fi măsurat cu 
criterii matematice si universa
le. Cartea apărută poartă o sem
nătură. ca o marcă a fabricii, 
nu rareori șt un portret, câte
odată chiar o prefață în care 
autorul este înfățișat, propus și 
încurajat cu căldură. Pînă si 
simpla apariție intr-o revistă li
terară a unei poezii de două 
strofe dă scriitorului ei un sen
timent de euforie dificil de ex
plicat dacă nu am avea cunoș
tință de acel demon care în
deamnă pe unii să suie, pe sce
nă, pe alții să se manifeste, spre 
a fi aprobați.

Fie însă că e adevărat sau nu 
că viitorul — mă refer la acel 
al omenirii — aparține omului 
cu rigla de calcul, si mai de
grabă celui de la comanda cre
ierului electronic, proiectant sau 
operator, un fapt rămâne cert : 
foarte multi oameni trăiesc în 
domeniul datelor exacte si al li
nei munci riguros controlabile 
în rezultatele si efectele ei. O- 
n«’ de știință, tehnicianul, cer
cetătorul sau numai renetitorul 
care aplică, constituie astăzi un 
fenomen social dens st caracte
ristic. Aceasta este r>oat« latura 
cea mai ușor de abordat pen
tru o comparație calitativă cu 
evoca Renașterii, vestită, pentru 
marele număr de personalități, 
ivite parcă prin generație spon
tanee. artiști multilaterali, stă
pâni pe teorie si practică, cunos
cători ai regulilor artelor, dar și 
ai matematicilor si ai unor știin
țe diverse și. în fine, capabile să 
execute cu mîna lor proiecte pe 
cît de îndrăznețe ne atît de 
complexe și precise.

Perioada în care trăim a des
părțit brusc științele de arte, 
după cum a creat o diviziune 
fără precedent în chiar cadrul 
activităților științei. Paralel — 
și notez aceasta în subsidiar — 
producția artistică și literară a 
devenit atît de variată si de nu-

(Continuare in pa*.  ■ lV-a)

de pace și securitate
Convorbire cu Pietro NENNI, Bruno PITTERMAN 

și Alva MYRDAL

Am avut recent prilejul să întîlnim la Zilrich cițiva lideri socialiști 
social-democrațt din Europa occidentală, cărora le-am solicitat opi-Șt . .

niile in legătură cu unele probleme internaționale actuale. Ne-am adre
sat președintelui Partidului Socialist Unificat Italian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Pietro Nenni, dr-ului Bruno Pitterman, șeful 
grupului de deputați socialiști din parlamentul austriac și Alva Myrdal, 
lider al Partidului Social-Democrat Muncitoresc din Suedia, șeful dele
gației suedeze la Comitetul celor 18 
neva.

state pentru dezarmare de la Ge-

Cel puțin pînă la o anu
mită vîrstă, pentru copii pă
rinții înseamnă. în același 
timp, și model și judecător. 
După fizionomia noastră 
morală, etică, își formează 
copilul profilul său spiri
tual. Observîndu-ne cu o 
putere de pătrundere ca ni
meni altul, învață să fie 
bun sau rău, sensibil sau 
auster, dîrz sau delăsător, 
cinstit sau necinstit, adică 
își formează acel mănunchi 
de trăsături care îi vor de
fini mai tîrziu personalita
tea.

Ce se întîmplă însă cînd 
modelul e construit mai 
mult din umbre decît din 
lumini, cînd copilului i se 
prezintă numai acea fațetă 
urîtă. dureroasă, reproba
bilă a vieții ?

Am făcut de curînd o vi
zită la clinica de neuro- 
psihiatrie infantilă din 
București Cazurile cunos
cute cu acest prilej, de
sigur. extreme, sînt zgu
duitoare.

„Am făcu*  totul 
ca să-l îndrep
tăm11...

„...Nu știm 
putea tace în 
pedepsit în toate felurile, 
fără rezultat. De vreo 
doi ani a devenit nervos, 
supărăcios, obraznic, ajun- 
gînd pînă acolo îneît a a-

ce-am mal 
plus, l-am

runcat cu o cărămidă după 
tatăl său ; nu mai învață".

Acestea au fost spuse la 
prima internare a lui T. 
Victor, în vîrstă de 14 ani. 
Copilul a fost tratat și a 
plecat acasă mult mai li
niștit. Un an mai tîrziu este 
reinternat. Tulburările sînt 
mult mai accentuate. Pă
rinții declară : „a spart cu 
toporul mobila din casă, 
lampa, geamurile, este 
foarte violent, a apărut la 
el un rîs bizar, se izolează 
de prieteni".

După un minuțios con-

cămin". Din această că
sătorie au mai rezultat 
însă doi copii și o dată cu 
apariția lor, începe și tra
gedia lui Victor. Practic a 
fost expulzat din familie. 
I s-a dat să locuiască în- 
tr-o cămăruță întunecată, 
cu pămînt pe jos. în lo
cuința părinților nu are 
voie să intre, este hrănit 
cu ce rămîne de la masa 
acestora, nu i se dau lemne 
să-și încălzească cămăruța, 
i se refuză lenjeria de pat 
— nici măcar o saltea nu 
are. fiind nevoit să doarmă

ancheta socială
suit medical, s-a constatat 
că la copil nu este nimic 
patologic. Atunci ce l-a 
dezechilibrat, ce l-a adus 
într-o asemenea stare ?

Să derulăm firul vieții 
acestui copil, așa cum au 
făcut și cei chemați să-l 
salveze, pentru a răspunde 
la aceeași obsedantă între
bare a părinților : „De ce 
d-le doctor de ce ?"

Victor avea un an și ju
mătate. In urma unei beli 
cu o evoluție fulgerătoare, 
mama moare La puțin 
timp după aceasta, tatăl se 
recăsătorește : „copilul tre
buie să aibă o mamă, să se 
dezvolte în căldura unui

pe arcurile de fier ale pa
tului ; hainele i-au fost 
cumpărate de bunică. Și 
Victor rabdă, rabdă atît cît 
poate răbda un copil, ajun- 
gînd totuși în clasa a X-a. 
„Lecțiile mi le fac 
un butoi — declară 
iatul. Este adevărat, 
spart un șifonier, 
am făcut aceasta ca
încălzesc camera. Uneori, 
iarna, cînd nu mai puteam 
de frig, mă duceam să în
treb ceva pe vecini șl în 
timp ce îmi răspundeau, 
mă încălzeam puțin. Mama 
nu Ie dă voie fraților să 
mă strige Victor, ci chiorul 
— declara el atunci — dar

pe 
bă- 
am 
dar

să

nu-ml pasă, numai să ter
min școala". Și toate aceste 
fapte, și altele la fel de 
zguduitoare, au fost certi
ficate de bunică, de vecini.

Mai trebuie un alt răs
puns la întrebarea „părin
ților" ? Și dacă cineva se 
mai poate îndoi că viața 
din familie este factorul 
care l-a traumatizat pe 
Victor, o ultimă dovadă : 
la intervenția serviciului 
clinic, tribunalul a decăzut 
din drepturi pe părinți, iar 
Victor 
nat. A 
medie, 
școală 
internat nu s-a plîns de 
comportarea lui. Au dispă
rut nervozitatea și agresi
vitatea, nu mai este hiper
sensibil, nu mai rîde bizar, 
are prieteni și este căutată 
prietenia lui.

Vreau să ajungă 
om“

a intrat la un inter- 
terminat bine școala 

fiind acum la o 
tehnică. Nimeni din

n

poate sentimentul 
omenesc pentru un 
de a dori copilului

Este 
cel mai 
părinte 
său calitățile cele mai fru
moase. însușirile cele mai 
alese, de a face totul pen
tru ca acesta să se reali
zeze în viață pe un plan 
superior părinților Dar o 
asemenea dorință nu tre
buie să acționeze ca o for
ță oarbă, sub imperativul 
acelui „cu orice chip tre
buie". Și se pare că tocmai 
asta nu au știut sau nu au 
vrut să știe părinții lui C. I.

A fost adus la clinică cu 
frecvente crize de isterie, 
cu puternice accese de fu
rie. cu stări de spaimă, sur
venite ..din senin“. Si din 
nou cauzele bolii trebuiau 
căutate în altă parte decît 
în organismul copilului.

C. I., în urma unui reu
matism poliarticular acut, 
rămîne cu o sechelă car
diacă, care l-a obligat să 
întrerupă școala pentru o 
perioadă. Reintrat în școa
lă. se observă de la început 
o scădere a capacității de 
efort intelectual, dezvoltîn- 
du-se în schimb un interes 
susținut și putere de mun
că pentru activități de altă 
natură. Tși petrece ceasuri 
întregi în iurul unui stup 
de albine, ocupîndu-se de 
el cu o dăruire care ar fi 
trebuit observată de pă
rinți. Vederile părinților a- 
supra viitorului copilului 
erau însă altele. „Apicul
tor ? Doamne ferește, doc
tor neapărat și cu orice 
chip doctor". Si cum situa
ția la învățătură devenea 
pe zi ce trece mai dificilă, 
tatăl a început să aplice și 
„metodele" de „impulsio
nare a copilului". Bătăile 
devin elementul obișnuit al 
existentei zilnice ; copilul 
este umilit în fată colegi
lor Depune eforturi supra
omenești. dar nu este vina 
lui că nu poate face fată

Toți interlocutorii au susținut 
necesitatea stringerii colaborării 
din Est — Vest intre țările cu sis
teme social-politice diferite.

Bruno Pitterman : „Cîtă vreme 
am fost vicecancelar al Austriei, 
m-am numărat printre promotorii 
ideii că intre conducătorii țării 
noastre și ai țărilor răsăritene tre
buie să existe un dialog. Ca pri
mă etapă, ne-am propus colabora
rea și buna coexistență a sta
telor dunărene. Cred că atunci 
cînd cooperarea și coexistenta din
tre toate statele bazinului dună
rean vor fi realizate, problemele din 
trecut vor fi dispărut și se va in
staura o nouă etapă în relațiile

europene. Am fost întotdeauna șf 
voi rămîne mereu pe poziția că 
trebuie creat un climat al bunel 
înțelegeri. Schimburile comerciale 
constituie un punct de pornire. De
sigur, există și alte posibilități care 
să ducă la o reală coexistență paș
nică. Pot afirma că uneori ne în
tîlnim pe planul ideilor, ca de pildă 
în legătură cu necesitatea asigu
rării securității tuturor popoarelor”.

Pietro Nenni: „Am putea spune 
că faza virulentă a războiului rece

Clara LIMAN 
Adrian LIMAN

(Continuare in pag. a V-a)

Telegrame
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, a trans

mis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, o telegramă în care se spune: Mulțumesc sincer Excelen
ței Voastre pentru amabilele felicitări transmise cu prilejul aniversării 
mele. Foarte mișcat de urările adresate de Excelența Voastră poporului 
iranian și mie personal și convins că relațiile prietenești dintre țările 
noastre se vor întări și dezvolta în viitor, vă exprim urările mele cele 
mai călduroase de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
român.

*

Petru ISPAS

(Continuare in pag. a ll-a)

Amir Abbas Hoveida, primul ministru al Iranului, a adresat preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegramă în care scrie : Am fost profund mișcat de 
mesajul de felicitări adresat de Excelența Voastră cu prilejul încoronării 
Maiestății Sale Imperiale șahinșahul Aryamehr.

Mulțumind sincer, vă prezint, la rîndul meu, cele mai bun» urări 
de fericire personală, de prosperitate pentru națiunea română.
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Amintiri ale participanților

români la lupta pentru
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Cu autoblindatul
pe fronturile revoluției

sfîrșitul anului 1917Spre 
lucram ca șofer la Misiu
nea militară română cu se
diul la Odesa. Vestea des
pre evenimentele petrecu
te la Petrograd în noaptea 
de 24—25 octombrie 1917 și 
trecerea puterii în mîinile 
bolșevicilor s-a răspîndit cu 
iuțeala fulgerului. Imediat 
și pe străzile Odesei au a- 
părut baricade, au început 
lupte. Orașul a căpătat în
fățișarea unui cîmp de bă
tălie.

Acțiunilor revoluționare 
ale bolșevicilor din Odesa, 
li s-au alăturat și munci
torii români de la șantie
rele navale „Fernic" din 
Galați — evacuate aci la 
sfîrsitul anului 1916 — cît 
și marinari de pe vapoare
le românești care se gă
seau la dispoziția autorită
ților ruse.

Eu am primit misiunea 
să lucrez ca șofer in 
cadrul Comandamentului 
gărzilor roșii. Transportam 
armament din port pentru 
înarmarea muncitorilor. în 
același timp făceam și le
gătura dintre gărzile roșii 
și vaporul „Almaș".

în decembrie 1917. cu 
trei mașini — a treia fiind 
a mea — încărcate cu ar
mament, am plecat spre 
Kerci (Crimeea). După i>n 
drum plin de peripeții, în 
care au intervenit si cioc
niri armate, am ajuns la 
destinație cu întreg arma
mentul.

La începutul anului 1918 
am fost trimis, împreună 
cu alți șoferi, la Moscova, 
pentru a urma școala de 
autoblindate, apoi am fost 
repartizați la eșalonul 31 de 
autoblindate comandat de 
Serghei Beznikov, cu care 
am luat parte, de la în
ceputul anului 1918 și pînă 
în iarna lui 1922, la luptele 
pentru apărarea Puterii 
Sovietice. Eu am fost numit 
conducător al unei mașini 
blindate, folosită în spe
cia] în luptele de stradă. 
Cu această mașină am par
ticipat la lupte grele împo
triva contrarevoluționari
lor la Iaroslav ; intervenția 
autoblindatelor a fost sal
vatoare. Nu voi uita nici
odată ziua în care ne-am 
întors victorioși la Mosco
va. primirea care ni s-a fă
cut cu această ocazie de 
către comandantul militar 
al regiunii Moscova, care 
ne-a mulțumit în nume
le lui Vladimir Ilici.

Tot în 1918. în Iunie, u- 
nitat.ea noastră de autoblin
date a avut un rol hotărî- 
tor în înăbușirea acțiunilor 
contrarevoluționare ale 
eserilor (Socialiștii revo
luționari) din Moscova.

într-o zi, pe cînd mă a- 
flam de gardă la Kremlin, 
observ că la intrare se o- 
prește o mașină din care 
coboară un om îmbrăcat 
modest, sprinten la mers, 
cu ochii vii și neobișnuit de 
inteligenți. Toată lumea îl 
saluta cu un deosebit res
pect. el răspunzînd tuturor 
cu multă amabilitate. Abia 
după ce a pătruns în Krem
lin, am aflat că a fost Le
nin.

După 
zut pe 
tor la 
locomotive 
De îndată ce a apărut aci, 
oamenii l-au întîmpinat cu 
ovații și urale nesfîrșite. La 
primul semn al lui, s-a fă
cut tăcere. în timp ce vor
bea. nu se 
șoaptă ; toată 
numai ochi și 
a spus atunci 
se apropia de 
vorba de Denikin), că era 
puternic, bine organizat și 
bine echipat, așa că va tre
bui să întrebuințăm toate 
mijloacele, să ne adunăm 
toate forțele, spre a-1 pu
tea zdrobi. Claritatea cu 
care Lenin analiza situația, 
felul său deschis de a ne 
vorbi despre pericolul ce 
amenința revoluția, ne-au 
îmbărbătat și ne-a întărit 
hotărîrea de luptă.

După cîteva zile a în
ceput marea contraofensi
vă a Armatei Roșii, la care 
a luat parte si unitatea 81 
de autoblindate. Aceasta 
era o unitate de șoc. Pen
tru deplasarea rapidă unde 
era ngvoie de intervenția 
ei, i s-a pus la dispoziție 
un tren special, pe toată 
durata războiului. Ea fă
cea parte din escorta tre-

nului Comandamentului 
suprem al Armatei Roșii, 

în toamna anului 1918 ne 
îndreptam spre Kazan. în 
drum însă, am fost 
câți de cazaci 
tari.

ata- 
___  și de tă- 

înfruntînd moartea, 
întregul personal al trenu
lui, din care nu lipseau

timp punctul principal în 
discuțiile noastre și ale ce
lorlalți 
flați la 
iau să 
talion.
une social democrat a făcut 
toate demersurile necesare 
pentru constituirea lui.

Nu prea mai țin minte 
exact amănuntele, dar știu 
că în 5 sau 8 ianuarie 1918, 
am luat în primire cazar
ma batalionului, o clădire 
ce se găsea pe str. Proho- 
rovskaia nr. 46.

între timp a fost con-

muncitori români a- 
Odesa. Cu toții vo- 
facă parte din ba- 
Comitetul de acți-

Conducerea Batalionului revoluționar român Poltava. 
Conducătorul batalionului Ion Săceanu (în prim-plan, des
coperit) și Teodor Diamandescu (in planul al doilea, des

coperit)

un an l-am revă- 
marele conducă- 

uzinele , de reparat 
i.e din Moscova.

auzea nici o 
lumea era 

urechi Lenin 
că dușmanul 
Moscova (era

nici mecanicii, fochiștii, bu
cătarii, a luat armele in 
mînă și a acoperit debar
carea autoblindatelor. Eu 
conduceam o mașină blin
dată denumită „Jaguar" și 
primisem ordin să atac ina
micul din spate. Cazacii 
albi au ghicit intenția și 
și-au concentrat focul asu
pra mașinii. Era un vacarm 
de nedescris. Lupta n-a du
rat mult și putinii dușmani 
rămași în viată au scăpat 
cu fuga. Noi pierdusem 30 
de oameni. în ajutorul ban
delor contrarevoluționare a 
sosit însă la scurt timp ca
valeria cazacă Situația de
venise tot mai critică, eram 
în pericol de a fi împre
surați. Am primit atunci 
ordin să ne retragem.

După o perioadă scurtă 
de refacere, unitatea noas
tră a fost trimisă pe fron
tul din Ucraina. spre 
Kursk, Belgorod. Harkov.

La Kursk, am fost în
conjurați de armata lui De
nikin. care era bine înar
mată și obișnuită cu lupte
le de stradă Gara Kursk 
era un adevărat iad. 
Două trenuri blindate ale 
albilor bombardau neîntre
rupt. Artileria noastră nu 
putea interveni, pentru că 
luptele se dădeau printre 
vagoane. în schimb, ne-au 
venit în ajutor trupe ale 
Armatei Roșii și. după 
lupte crîncene, albii au fost 
înfrînți. Aș mai putea po
vesti despre multe alte ac
țiuni de luptă la care am 
mai participat — împotri
va bandelor lui Mahno — 
la Lozovaia și Slaviansk, la 
Kamîșin pe malul Volgăi, 
la Kazan, apoi, la începutul 
anului 1920 pe frontul din 
Galiția. împotriva panilor 
polonezi și a forțelor 
contrarevoluționare ale 
lui Vranghel. Erau • pe
rioade cînd zile si nMI 
la rînd nu ațipeam, fiind 
permanent hărțuit) de ban
dele albgardiste. avînd de 
îndurat pe deasupra visco
lul și geruri năpraznice, 
foamete și mizerie Așa era 
viata noastră atunci Dar 
succesele obținute ne însu
flețeau în bmtă idealurile 
pentru care luptam ne dă
deau tăria să înfrîngem ori
ce greutăți.

în vara anului 1921 după 
aproape trei ani de luptă, 
am aiuns în orașul ~ 
rinoslav.

îmbolnăvindu-mă de ti
fos, am fost internat L. 
tal pînă în mai 1922. cînd 
am fost demobilizat Mă 
cuprinsese un dor nespus 
de tară, ceea ce m-a făcut 
să mă întorc în patrie

Enache ZAMFIR

vocat pe malul mării un 
mare miting, la care a luat 
cuvîntul Alexandru Nico- 
lau. în tata celor peste 1 500 
români adunați, el a vorbit 
cu multă căldură despre 
îndatorirea de a apăra re
voluția.

în zilele următoare, au 
avut loc alte întruniri și

Ekate-

în spi-

Așa s-a format batalionul
revoluționar roman

In anul 1917 mă a- 
flam la lași și lucram, ca 
mobilizat pe loc. într-un 
atelier de cizmărie

Aflînd că în Rusia iz
bucnise revoluția, am 
hotărît. împreună cu un to
varăș de atelier, să ple
căm într-acolo.

Am reușit să ajungem la 
Odesa. unde din primele 
zile am intrat în legătură 
cu socialiștii români, ce ac
tivau intens în rîndurile 
muncitorilor și militarilor 
din România, aflati aci în 
evacuare.

Ne întîlneam de obicei 
seara, la cîte un restaurant

și citeam zia- 
„Lupta" care 

redacția lui 
Alexandru 

Nicolau ș.a., comentam 
ferite probleme legate 
mișcarea revoluționară 

într-una din seri, pe 
jumătatea lunii decembrie 
1917. în timp ce eram la 
cafeneaua .Rusia*  cu 
15 români în jurul 
mese, am auzit prima 
de ideea constituirii 
batalion revoluționar 
mân care să lupte alături 
de forțele revoluționare 
ruse

Ideea a devenit în scurt

sau ceainărie 
rul socialist 
apărea 
M. Gh

sub 
Bujor

di- 
de

la

vreo 
unei 
dată 
unui 

ro-

mitinguri pline de entu
ziasm. în cuvîntările sale, 
M. Gh. Bujor arăta însem
nătatea epocală a revoluției 
ruse, ne îndemna să pășim 
la lupta revoluționară. De
seori lua ouvîntul și doc
torul Racovski. El era tri
mis de la centru.

Cam la 12 zile după ce 
batalionul revoluționar ro
mân a luat ființă, s-a pro
dus prima ciocnire între 
gărzile roșii și gărzile albe 
la Odesa. Lupta a fost ex
trem de crîncenă și a du
rat vreo șase zile ; încercă
rile albilor de a înconjura 
și ocupa orașul erau susți
nute de bombardamente in
tense din largul mării.

Din batalionul revoluțio
nar român, au intrat în ac
țiune peste 500 de soldați, 
fiecare luptînd după posi
bilitățile lui, pentru că unii 
dintre noi nu erau suficient 
de instruiți. Tin minte că 
numai pentru un anumit 
punct important al orașu
lui, lupta a durat 3 zile. La 
apărarea acestui punct au 
participat și 50 de soldați 
din batalionul nostru, în 
frunte cu Jean Marinescu.

O dată lupta sfîrșită și 
puterea preluată de către 
bolșevici, în orașul Odesa 
a avut loc înmormîntarea 
celor căzuti. Eu am fost în
sărcinat cu strigarea ape
lului. Din efectivul de 500 
de oameni ai batalionului 
nostru, care au participat 
la lupte, lipseau 19.

Mai tîrziu, cînd trupe
le germane au invadat U- 
craina, s-a pus problema 
organizării apărării orașu

lui Odesa. Din batalionul 
revoluționar român au fost 
selecționați un număr de 
200 de oameni bine pregă
tiți, avînd drept comandant 
pe Jean Marinescu, care au 
primit misiunea să por
nească. alături de gărzile 
roșii, în întîmpinarea tru
pelor germane. Prima în- 
tîlnire cu aceste trupe s-a 
produs la Slobodka. Cîte
va zile au avut loc doar 
mici ciocniri și hîrtuieli, 
dar curînd a intervenit ar
tileria grea germană ; ba
talionul nostru, neavînd 
alte arme de foc în afară 
de simple puști și mitralie
re, a trebuit să se retragă, 
lăsînd oe cîmpul de luptă 
circa 60 de morți. După e- 
vacuarea 
cat la

Odesei am ple- 
Sevastopol, unde

ne-au primit membrii co
mitetului revoluționar al 
batalionului de marinari 
români în frunte cu Gh. 
Stroici de la Galați.

După un timp, îmbolnă
vindu-mă de tuberculoză, 
am primit concediu me
dical si am fost trimis la 
Țarițîn.

Timp de două luni, cît 
am stat acolo, m-am ocupat 
cu propaganda într-un la
găr de prizonieri români, 
proveniți din armata aus- 
tro-ungară. Curînd s-a for
mat aci un detașament de 
voluntari ce s-a alăturat 
trupelor roșii. Acest deta
șament a luptat ulterior 
împotriva albilor în josul 
Volgii, spre Duhovska, di
recția Kalaei.

După ce m-am mai re
făcut, am plecat la Mos
cova. între timp, a so
sit din România cunos
cutul militant socialist A- 
lecu Constantinescu, îm
preună cu încă doi tova
răși. Ei s-au întîlnit cu so
cialiștii români aflați aci, 
au discutat împreună des
pre ceea ce trebuia făcut 
de acum înainte. S-a ho- 
tărît. între altele, întărirea 
contactului cu tara, stabi
lirea unei legături perma
nente. Am primit misiunea 
să plec în țară. Trebuia să 
trec prin teritoriul ocupat 
de germani. Mi s-a dat 
un pașaport, după care mă 
numeam Nicolae îvanovlci 
Dumitrică. Am pornit Ia 
drum. începuse iarna. La o 
gară, în stepa Ucrainei, am 
fost înconjurat de o pa
trulă de 8 soldați — 4
ucraineni, 4 germani ; erau 
cît pe aci să mă împuște. 
Cu greu am putut să scap 
teafăr din mîinile lor.

Am trecut apoi prin Ti
raspol, prin Chisinău și, 
după multe peripeții, am 
ajuns la București.

Nicolae VASILESCU

(Din volumul „MAREA 
REVOLUȚIE SOCIALIS
TĂ DIN OCTOMBRIE SI 
MIȘCAREA SOCIALISTA 
SI MUNCITOREASCĂ DIN 
ROMANIA. (AMINTIRI, 
DOCUMENTE, ARTICO
LE") pregătit de Institutul 
de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. si aflat sub tipar la 
Editura Politică).

Ianuarie 1918. Ostași din Batalionul revoluționar român la un miting în orașul Odesa

(Urmare din pag. I)

cerințelor firești ale școlii, 
începe să fugă de la școală, 
să-și ocolească colegii. Pe
depsele capătă un caracter 
din ce în ce mai violent.

...După amiază. Copiii de 
pe strddă. 
adună în 
în primul 
cu Hohote, ..____ __
ce în ce mai îngroziți. în 
curte, dezbrăcat în pielea 
goală, legat cu un lanț de 
un pom. colegul și priete
nul lor de joacă C. I. Stă 
ghemuit la rădăcina copa
cului, privindu-și rugător 
tatăl, care-i sfîrtecă panta
lonii. Cîteva fete au izbuc
nit în plîns ; băieții au în
ceput să fluiere șl să-1 hui- 
duie pe tatăl colegului lor, 
pînă cînd. cîțiva vecini 
alarmați au dat fuga în 
curte, l-au eliberat pe copil 
și l-au luat cu ei.

C. I. are 15 ani. Este sin
gurul copil la părinți. Poa
te că nu a fost dorit, poate 
că nu-1 iubesc ? Tatăl spu
ne : „L-am dorit mai mult 
ca orice pe lume, îl bat 
și plîng de mila lui. dar 
nu am încotro. Vreau să 
lasă om din el“.

Așa !?

fete și băieți, se 
fața unei porți, 
moment rîzînd 

apoi privind din

„Nu vreau acasă"
— Paul, a venit mama 

să te ia acasă. Tu ești un 
copil perfect sănătos, o să 
mergi din nou la școală, 
să te vezi cu colegii...

Paul S. îl privi pe medic 
întîi mirat, apoi din ce în 
ce mai speriat.

— Vă rog, vă implor, nu 
mă goniți, nu mă trimiteți 

stau 
mai

acasă, lăsați-mă să 
aici cît mai mult, cît 
mult...

Paul S. are 11 ani. 
un copil cu o figură blîndă. 
are ochi limpezi și frumoși, 
îi place să citească, și mai 
ales să povestească cele ci
tite. Sociabil, săritor să-i 
ajute pe cei din jur, a cu
cerit repede simpatia în
tregului personal 
cii. Doctorului i-a 
(„am simțit că se 
ceva în mine") și 
ținut o săptămînă. 
care, a trebuit totuși să-1 
redea familiei, acelei fami-

Este

al clini- 
fost milă 
răsucește 

l-a mai 
după

O nouă cantină pentru studenții craioveni dată recent în folosință
Foto : Agerpres

Călătorie spre

Porțile de Fier
(Urmare din pag. I)

Pentru înlesnirea construcției ba
rajului, Dunărea a fost pur și simplu 
luată pe sus și mutată, înghesuită 
într-o fîșie îngustă, îngustă, nevero
simil de îngustă. Palplanșe metalice, 
bătute vertical în matca încă plină a 
Dunării, i-au deviat cursul, lăsînd un 
teren stîncos gol — șantierul viitor. 
Batardoul, orgă imensă și modernă, 
pentru care există o singură sală po
sibilă : șantierul de astăzi. Drugii 
care-l alcătuiesc, un fel de șine ferate 
pentru nemaiimaginate uriașe tre
nuri, poartă și acum semnul retra
gerilor de ape, pompate în albia ar
bitrară care le-a fost menită.

Să bați piloni de-a dreptul în roca 
pe care Dunărea curge, lustruind-o 
de mii și poate de zeci de mii de 
ani, plutind pe o platformă sumară 
în aparență, dotată însă cu virtuți 
tehnice care și-au probat vigoarea, 
iată un început promițător. Barajul 
a intrat în scenă cu toată forța de 
la prima bătaie de gong.

Acum, în spațiul de unde apele au 
fost izgonite, refăcîndu-i nivelul, se 
înalță miile de tone de fier și beton, 
într-o încrengătură deasă, străjuită 
de macaralele-turn. Și toată această 
forfotă, de perforatoare, de vibroso- 
nete, unde trăznesc aparatele de su
dură, se excavează, se înfig balu
strade de susținere, se leagănă cupe 
de ciment, se dinamitează la răstim
puri, tot acest suflu trepidant, desfă
șurat la dimensiuni nemaiîntîlnite, cu 
semnale, strigăte, mașini și oameni, 
praf și jeturi pulverizate de apă, 
energie la diversele grade ale mate
riei și omului, își justifică brusc 
activitatea, țelul neabătut spre care- •- 
se îndreaptă, consolidează în tine 
ideea fundamentală a barajului, con
struit să reziste cu fiecare gram 
el fluviului amplificat în lacul 
acumulare.

Expresia „om de șantier" am 
tîlnit-o, poate mai mult decît în alte 
locuri, la Porțile de Fier. „Om de 
șantier", adică om învățat cu de toa
te, și la bine și la rău. Este o psi
hologie ? Da. Ri în același timp, un 
fel de a privi viața, un mod de exis
tență. „Omul de șantier" este stăpî- 
nit de pasiunea noului, activ, mo
dest, ușor deplasabil. Viața lui se 
confundă cu viata șantierului pe ca
re lucrează, pînă în cele mal adînci 
fibre ale sufletului său. „Omul de 
șantier" se consideră, deopotrivă, și 
cel mai tînăr, mai proaspăt construc
tor. și cel cu o experiență bogată, 
cu vechi state de muncă în disci
plina respectivă.

din 
de

în-

I
I FAPTUL

DIVERS
Două vieți 
salvate

Conf. univ. Pop D. Popa Ioan, 
doctor în medicină, directorul cli
nicii chirurgicale speciale din Tg. 
Mureș, a efectuat o operație de 
inimă —• stenoză mitrală decom
pensată cu hipertensiune în cir
culația mică. Pacienta era gravi
dă în luna a 7-a. Făcea edeme 
pulmonare repetate. Menținerea 
sarcinii sau înlăturarea acesteia 
prin cezariană s-ar fi soldat cu 
pierderea bolnavei. Un consult 
de specialiști a conchis că sin
gura operație posibilă este ope
rația de urgență pe inimă. In pre
zent femeia e sănătoasă și sarci
na evoluează normal. Prin ope
rația efectuată s-au salvat două 
vieți.

Legitimația !
La Porțile de Fier, betoniștii, fie

rarii, inginerii se consideră cu toții 
„oameni de șantier", se mîndresc cu 
acest titlu sugestiv și scafandrii care 
controlează sacii cu argilă din adîn- 
cimea batardoului, sădiți acolo pen
tru a stăvili infiltrarea apelor, me- 

condițiile 
pe par-

serie nouă, adăugită la 
deosebite de muncă ivite 
cursul construcției.

Iacob Pîrvulescu, inginer 
la lotul central, venind de pe băn
cile facultății de-a dreptul pe șan
tier, acumulînd experiență rapid, în 
procesul febril al construcției ime
diate, se poate numi „om de șantier" 
tot la fel de îndreptățit cum își spun 
minerul Moraru Tudor și betonistul 
Prisăcaru Constantin, șefi de briga
dă, inițiați în tainele meseriei prin- 
tr-o practică îndelungată la hidro
centralele de pe Bistrița si de pe 
Argeș. Trebuie să-i vezi muncind, 
să-i auzi cum vorbesc despre baraj, 
pentru a-ți da seama de pasiunea 
cu care îi stăpînește fiecare etapă a 
construcției.

Pentru a-mi favoriza o imagine a 
uriașei precizii de înaintare a fron
tului de lucru, inginerul Pîrvulescu 
îmi arată miile de fire de fier îm- 
plîntate în beton, fiecare din 
constituind un reper trecut în pro
iectul de plan, cu loc absolut fix, 
trebuind respectat la milimetru. Tot 
el îmi amintește măsurile de preve
dere. anticipînd barajul din clipa dă
rii lui în folosință. Un canal de 
scurgere, pentru evacuarea avei po
sibil infiltrate îi va asigura integri
tatea. Minerul Moraru vorbește des
pre grinzile de brad care „cîntă", 
despre taluzul cu pantă „sărată" ; 
betonistul Prisăcaru, despre betonul, 
bun numai cînd începe să „fiarbă". 
Sînt expresii prin care barajul se 
individualizează, devine o făptură 
vie, cu profil propriu, emoționant.

îndepărtată. în susul apei, insula 
Ada Kaleh. Mai jos, se deslușește fa
brica de ciment, funicularul învăluit 
în ceață, cu trecerea, imperceptibilă, 
la această distanță, a cupelor. Stîl- 
pii viitoarelor pontoane de acostare 
se multiplică, par să se cațere pe 
malul abrupt, susținînd podurile pe 
unde vor trece mașinile sau trenu
rile în adîncul albiei, pe toată în
tinderea. străjuit de cele două eclu
ze. barajul. încins, trepidant, scînte- 
ietor. Si peste tot, betonul masiv ri- 
dicîndu-se lent și sigur pe firul cu 
plumb al înaltelor macarale turn. 
Beton și macarale, cei doi voii prin 
care cetatea luminii își anunță in
trarea în lumea viitorului nostru so
cialist.

principal

ele

CAUZA: PĂRINȚII
Iii pe care copilul nu și-o 
mai dorea. De ce ?

La puțin timp după naș
tere, părinții se despart. 
Cînd Paul avea 4 ani, tatăl 
se recăsătorește. Alți copii 
nu apar. Era deci de aștep
tat ca atenția ambilor soți 
să se concentreze asupra 
acestui singur copil. Și se 
concentrează, dar în ce 
fel ? Noua mamă privește 
copilul ca pe un străin, și 
toate zburdălniciile firești 
anilor copilăriei sînt recla
mate tatălui ca „greșeli" 
iar acesta începe „opera de 
educare", dezbrăcîndu-1 și 
bătîndu-1 pînă îl învinețea. 
Iar dacă copilul țipa prea 
tare, „educarea" continua în 
baie, mai izolată de apar
tamentele vecinilor, care au 
intervenit de nenumărate 
ori pentru a-1 salva. „O 
bucată de pîine o primga 
întotdeauna cu bucurie" — 
spun aceștia. Deseori ei îi 
dădeau cîte un pachețel de 
mîncare pentru la școală, 
iar atunci cînd nu-1 avea, 
de foame fura mîncarea 
colegilor. înțelegînd situa
ția lui, aceștia nu numai 
că nu s-au supărat, dar au 
strîns în secret și bani ca 
Paul să poată pleca de 
acasă la bunici.

Aducîndu-1 
mama declara 
„Este imposibil, 
răbdare 
dulciuri 
fură de 
acasă și 
minte, nu poate fi lăsat 
nici o clipă singur, trebuie 
— băiat mare — dus 
adus de Ia școală"

— ...Mă uitam după 
cînd a plecat, cu ochii 
lacrimi, plini de reproș 
adresa noastră, mai mult 
tîrît de mînă. și am simțit 
cum mi se strînge inima 
chiar și mie. medic, care 
mă ocup de atîtea si atîtea 
cazuri dureroase

Aflate de ta colectivul 
specialiști ai clinicii 
neuropsihiatrie infantilă, 
ceste cazuri, și altele, au

la spital, 
revoltată : 

nu are 
nici o clipă, fură 
de la cofetării, 

la școală, fuge de 
pleacă cu trenul,

și

e) 
în 
la

de 
de 
a-

suscitat discuții, care, cel 
puțin parțial, merită con
semnate.

Ceea ce nu știu 
sau nu vor să știe 
unii părinți

In cabinetul tovarășului 
conferențiar dr. Iancu Isi- 
dor — psihiatru, se a- 
flau, participînd la dis
cuție, dr. Măgureanu San
da — psihiatru ; ”
tiner Elemano 
hiatru, psihologii Elena 
Solomon Popescu și Adria

na Onofrei — cercetătoare la 
Institutul de Psihologie al 
Academiei ; asistenta socia
lă — Kiticeanu Lili.

Dr. Iancu I- Multi dintre 
părinții cu care venim în 
contact nu-și dau seama, 
sau nu vor să recunoască 
că în structura familiei. în 
anumite relații conflictuale 
dintre părinți, în neînțele
gerea de care aceștia dau 
dovadă față de particulari
tățile individuale, de vîrs
tă și de generație ale copi
lului lor se află însăși ori
ginea tulburărilor ce-i în
grijorează. Unii părinți ig
norează faptul că psiholo
gia copilului se caracteri
zează printr-o dependentă 
fată de mediu într-o mă
sură considerabil mai mare 
decît a adultului. Ei uită 
că e vorba de un organism 
în curs de maturare, cu o 
personalitate ce abia ur
mează să treacă pragul 
la un nivel de dezvol
tare superior, căpătînd 
forme tot mai adaptate de 
organizare neuropsihică. în 
care apar structuri psihice 
noi. în funcție de trebuin
țele organismului și de ce
rințele sociale. Reacțiile, 
copilului, capacitatea sa de 
autodefinire si autocondu- 
cere. nivelul personalității 
în dezvoltare depind de 
ceea ce și cum anume i se

dr. Cos- 
psi-

dă ca afecțiune, ocrotire 
etc. Aceasta luminează pu
ternic faptul responsabili
tății educative a părinților 
în modelarea viitorului 
adult. Cea ce nu înțeleg 
unii părinți este faptul că 
ei pot fi judecați chiar de 
propriii copii cu „sentimen
tele lor morale intuitive’.

Dr. Costiner E. — Și încă 
ceva ce se uită foarte a- 
des : faptul că primii oa
meni pe care îi cunoaște 
copilul sînt părinții. După 
imaginea lor el va judeca 
societatea. Tatăl dacă este 
necinstit, el va considera 
că toată lumea este necin
stită. Dacă mama lui este 
imorală, cu greu va putea 
fi educat în spiritul respec
tului pentru femeie.

Sînt situații în care co
pilul este de-a dreptul îm
pins către o dezvoltare di- 
sarmonică, plină de acci
dente și tulburări. Este ca
zul copiilor din căsătoriile 
dezorganizate, în care co
pilul este aruncat ca o 
minge de la un părinte la 
celălalt. Este firesc că a- 
cești copii să fie dominați 
de incertitudine, de nesi
guranța zilei de mîine, de 
suspiciune și ostilitate fată 
de cei din jur.

Dr. S. Măgureanu — U- 
neori chiar și în familiile 
aparent organizate conflic
tele psihice sînt frecvente. 
Tendința unor părinți de 
a impune copiilor lor ti
pare de dezvoltare la un 
nivel de exigență ce depă
șește prea mult posibilită
țile reale ale acestora — 
așa-zișii părinți perfecțio
nist! — împing copiii la e- 
forturi exagerate si la sen
timentul neputinței lor. A- 
ceas’ta duce nu numai la 
epuizarea copilului ci și la 
dezadaptarea Iul fată de 
îndatoririle școlare.

Influență negativă 
cită și grija excesivă 
rinților manifestată 
supradozare afectivă, 
tr-o supraocrot.ire a copilu
lui. fapt observat mai ales 
în cazul „copilului unic"

exer- 
a pă- 

prin 
prin-

sau al „celui mai mic" care 
fac din copil un neîndemî- 
natlc, un capricios, egoist, 
pretențios. Neobișnuit să 
lupte cu greutățile, orice 
obstacol îi provoacă reacții 
de plîns. agitație, ruperea 
contactului cu ambianța.

Psiholog E. Solomon Po
pescu — Uneori și tată) 
și mama „uită" că în mod 
firesc copilul este legat a- 
fectiv de ambii părinți. O 
ceartă între aceștia îl va 
pune într-o situație con- 
flictuală deseori insuporta
bilă. Tensiunea emoțională 
va fi cu atît mai mare cu 
cît disensiunea dintre pă
rinți îi semnalizează des
părțirea acestora, deci și 
cea a frustrării lui de unul 
dintre părinți. Emoțiile ne
gative se pot fixa ca atare 
și reproduce ori de cîte ori 
scenele se 
chiar în

Psiholog 
Greșesc 

care declanșează „scene fa
miliare" în prezența copiilor 
mai mari, motivîndu-si că 
aceștia „sînt mari și pot ju
deca singuri pe vinovat". 
Se ignoră astfel atît reacti
vitatea emoțională crescută 
la această vîrstă, datorită și 
transformărilor endocrino- 
metabolice specifice, cît și 
posibilitățile preadolescen
tului de a sesiza adevărata 
semnificație a conflictelor.

Dr. Costiner E. — Facem 
încă puțin pentru a ajuta 
părinții să-și remedieze a- 
titudinea greșită în edu
cația copilului și să a- 
dopte măsurile corespun
zătoare. Uneori părinții, 
chiar bine intenționați, nu 
înțeleg. refuză sfaturile 
noastre. Ei consideră că 
rolul medicului este doar 
de a prescrie copilului niș
te hapuri care odată în
ghițite să-1 transforme în
tr-o ființă ideală, capabilă 
ca în orice fel de condiții, 
cît de vitrege ar fi, să aibă 
un comportament îngeresc.

Conf. dr. Iancu I. — Ma
nifestările clinice și precli-

vor repeta, sau 
lipsa acestora.
A. Onofrei — 

profund părinții

nice despre care s-a vorbit 
pot și trebuie să fie nu nu
mai tratate ci și prevenite.

Ceea ce constituie după 
părerea noastră o verigă 
fermă în procesul adaptă
rii și la nevoie al readaptă
rii copilului este participa
rea conștientă, informată 
și înarmată a părinților. 
Mi-aș îngădui să vorbesc 
chiar de necesitatea unei 
pregătiri pedagogice siste
matice a părinților.

Se știe că în ultimele 
două decenii, posibilitatea 
unei intervenții pslhotera- 
peutice în obținerea „unei 
nașteri fără dureri" a tre
zit interes și entuziasm 
pretutindeni. Ne putem în
treba atunci : posibilitatea 
intervenției eficiente a spe
cialiștilor în procesul ma
turizării neuropsihice a co
pilului tot „fără durere" 
pentru el însuși și pentru 
societate este oare de mai 
mică însemnătate ?

în al doilea rînd de ce 
educația sexuală ocupă un 
loc atît de semnificativ, în 
timp ce despre educația 
psihologică a interrelatii- 
lor în familie se vorbește 
atît de puțin? Cele două 
situații menționate trebuie 
să ne dea de gindit în ce 
privește organizarea la un 
nivel științific corespunză
tor a pedagogiei părinților 
și nu numai a copilului.

Psihoigiena și psiho- 
profilaxia au numai de pro
fitat de pe urma unei 
evoluții a factorilor de fa
milie de la spontan și em
piric la o educație funda
mentată pe o informare 
obiectivă, care bineînțeles 
să nu ceară sacrificiul mo
dalităților particulare ale 
vieții interioare — spirituale 
și emoționale — a omului.

Ocrotirea sănătății co
pilului și a tînărului, prin 
îmbunătățirea factorilor fa
miliali sub toate aspectele 
sale, impune trecerea la 
forme complexe de cerce
tare științifică în proble
mele respective și la forme 
tot mai organizate de asis
tentă 
(de 
unor

în

medico-psiho-socială 
exemplu organizarea 
cabinete psihologice), 
societatea noastră so

cialistă îndeplinirea 
tor deziderate se 
bucura de un avans 
portant

aces- 
poate 

im- L

Nu vă lăsați păcăliți I Cînd 
sună cineva la ușă spunîndu-vă 
că vă instalează el un telefon, 
vi-l decuplează pe cel existent 
sau vă dă („dacă doriți l“) alt 
număr, cerîndu-vă taxa pe loc, 
nu vă grăbiți să băgați mina în 
chimir. lntrebați-l mai tntîi de 
legitimație. Altminteri, riscați să 
fluierați a pagubă, ca mulți cetă
țeni din raionul Grivița Roșie 
care, creduli din fire, au dat bani, 
cu ochii închiși, unui vechi 
„client" al miliției, infractor reci
divist. Salariații autorizați au le
gitimații. Cereți-le.

Probatorie
Pe citațiile trimise de către tri

bunale cetățenilor (martori, re- 
clamanți, inculpați) o ștampilă în
științează că prezentarea se va 
face în afara programului de lu
cru. Desigur, această măsură este 
binevenită. Dar iată : Tribunalul 
raional Bacău citează ca parte 
civilă în dosarul nr. 7513/67 Insti
tutul de arhitectură din Bucu
rești, pentru 3 nov. ora 8. în- 
tr-un colț, ștampila dreptunghiu
lară atrage atenția : „Vă veți pre
zenta în afara programului dv. de 
muncă". Această indicație o anu
lează categoric pe prima, care 
cheamă în ziua... ora... Cu aceste 
indicații, cum să se descurce o- 
mul ? Foarte simplu : să se pre
zinte la tribunal în timpul liber, 
dar neapărat la ora 8.

Cărți la♦

pungă
Nu sistemul e de vină. Dimpo

trivă, pare a fi civilizat. Să oferi 
cumpărătorului, la standuri sau 
în librării, o pungă cu cărți care 
îl interesează, este o metodă con
venabilă. Unii însă abuzează, con- 
diționînd vînzarea unei cărți
bune, căutate, de desfacerea altor 
cărți, nevandabile sau trase
în tiraje cosmice. Vrei să iei o 
carte bună, cumperi o pungă în
treagă. La standul instituției, un 
doctor inginer de la Departa
mentul întreprinderilor agricole 
de stat a fost obligat să ia, pe 
lingă cartea care-l interesa — și 
altele, printre care... „Întrerupe
rea sarcinii". S-o țină în casă, in
tră la bănuială în 
lor ; s-o ofere — 
trebui, ar însemna 
intenții I Soluția P 
cedeul, întrerupeți 
rilor I

cercul amici- 
asta ar mai 

un proces de 
Păstrînd pro- 
abuzul libra-

Centura!
Iată o întîmplare care demons

trează că cel ce nu respectă nor
mele de securitate a muncii își 
asumă un risc enorm. O echipă 
a cooperativei meșteșugărești 
„Constructorul" din Cluj zugră
vea clădirea Administrației finan
ciare. Deși lucra la înălțime, Ște
fan Keresztes, de 23 de ani, a 
neglijat să-și pună centura de si
guranță. La un moment dât scara 
i-a fugit de sub picioare și omul 
a căzut de la etajul II. Neglijența 
i-a fost fatală.

Din motive 
de tulburel

La lași s-a desfășurat public, 
procesul a trei huligani: Ștefan 
Mitrofan (25 ani), Ion Profir (26 
ani) și Ion Dudianu (22 ani). In
stanța a condamnat pe primul 
la 4 ani închisoare iar pe ceilalți 
la cite 3 ani. Faptele: în urmă 
cu cîteva zile au mers intr-un 
sat de lingă Iași și au băut „tul
burel", pînă spre seară. La în
toarcere, au tăbărît în 
cursă oprit la bariera 
Conductorul le-a cerut 
Huliganii l-au luat la 
I-au molestat și pe cei 
intervenit. O femeie a fost trîntită 
la pămînt. Indignați, cetățenii 
plecați în urmărirea lor i-au prins, 
dîndu-i pe mina justiției.

trenul- 
Galata. 

biletele.
bătaie, 

care au

Rubrică redactată de ■
$‘e»an ZIDAPSTA
Ștefan CINICA 

sprijinul corespondențilorcu i. 
„Scînteii"
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Asa am închis
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principalele „robinete
Se construiește 
o mare stație 

de transformare

metalului" la Baia Mare

Miile de oameni ai muncii care 
au vizitat expoziția orășenească de 
informare tehnico-economică des
chisă la începutul lunii octombrie în 
Timișoara și-au făcut o buna im
presie despre marile realizări ob
ținute de întreprinderile industria
le în desfășurarea organizării ști
ințifice a producției și a muncii. 
Graficele comparative, panourile, 
exponatele, noutățile tehnice și de 
organizare superioară reflectă pre
ocupările și eforturile muncitorilor, 
tehnicienilor și Inginerilor din fie
care întreprindere pentru a pro
duce mereu mai mult, de bună ca
litate și mai ieftin. Un loc impor
tant în expoziție îl ocupă graficele 
și explicațiile privind folosirea ra
țională a materiei prime și mate
rialelor și, în special, a metalului. 
Printre graficele prezentate, unul 
atrage atenția în mod deosebit. 
Este cel prezentat de colectivul în
treprinderii „6 Martie" din Timișoa
ra, care a economisit de la în
ceputul anului șl pînă în prezent 
325 tone metal, depășind angaja- 
anentul anual.

— Colectivul nostru, ne-a spus 
tov. Ion Kiss, directorul întreprinde
rii „6 Martie" din Timișoara, a în
cheiat fiecare lună și trimestru din 
acest an cu un bilanț bogat. După 
nouă luni, toți indicatorii de Dlan 
au fost îndepliniți ș> aș vrea să 
menționez economiile suplimentare 
obținute, care se ridică la 1 554 000 
lei, iar beneficiile la 1 450 000 lei. 
In mod special, atît economiile cît 
și beneficiile suplimentare se da
torează folosirii raționale a meta
lului.

Consumăm anual 11 000 tone me- 
teri. :eea ce reprezintă circa 70 la 

«sută din cheltuielile materiale de 
^producție. Numai simpla analiză a 
acestor cifre ne-a indicat că „fi-

Ioanele*  și marile rezerve ale eco
nomicității producției se află în 
domeniul consumului de metal. A- 
ceeași certitudine ne-a furnizat 
din plin gîndlrea tehnică-economl- 
că a întreprinderii.

— Dacă așa stau lucrurile, care 
au fost principalele căi folosite in 
scopul gospodăririi cu maximă efi
ciență a metalului? La această în
trebare ne-a răspuns ing. Paul Ma- 
toș, tehnologul șef al întreprin
derii :

— Principalele căi pe care s-a 
acționat au fost și sînt reproiecta
rea produselor șî reperelor cu con-

se utilizează țeava presată, în lo
cul barelor pline de oțel, iar eco
nomia
110 000 
casară 
dei nu 
prinderii, ci se folosește cea de la 
deșeuri, prin valorificarea acesto
ra. De asemenea, pînă nu de mult, 
corpul clupelor pentru filetat țevi 
se confecționa din bare de me
tal. Modernizîndu-se tehnologia, a- 
dică prin turnare, consumul speci
fic de metal s-a redus cu 11 kg 
pe bucată. Nu s-au neglijat, deci, 
nici cele mai mici resurse de dimi-

ele metal anualâ este de 
kg. De relevat că țeava ne- 
pentru confecționarea na
șe aduce din afara între-

sum mare de metal, îmbunătățirea 
procedeelor tehnologice, utilizarea 
deșeurilor și a maselor plastice. O 
paranteză: în întreprindere, produ
sele cu mare pondere sînt sculele, 
dispozitivele și utilajele de mică 
mecanizare pentru industria con
strucțiilor, la care se mai adaugă 
schelele metalice tubulare și alte 
construcții metalice. Cu ele am în
ceput în acțiunea de a obține cele 
mai mari economii de metal, fără 
a diminua cu nimic calitatea lor

— Ați putea concretiza ?
— Numai prin reproiectarea unor 

repere ale schelei metalice, conco
mitent cu modernizarea tehnologiei 
de fabricație, consumul specific de 
metal pe unitatea de produs s-a 
diminuat cu 600 kg. La acest pro
dus, de pildă, reperul denumit 
nadă se executa din bare pline de 
oțel, de anumite dimensiuni. Acum

nuars a consumurilor do moțai, 
fără a se impieta calitatea produ
selor, rezistenta și durabilitatea 
lor.

Vizitînd întreprinderea, ne-am in
teresat de această chestiune: cum 
s-a impulsionai acțiunea de eco
nomisire a metalului in toate sec
țiile de producție?

— Desigur, ar fi multe de spus. 
Fiecare idee sau propunere a 
fost sprijinită prin toate mijloacele, 
ne-a spus ing. loslf Piczer, șeful a- 
telierului de proiectări. Mai întîi. 
prin stimularea materială a celor 
care s-au evidențiat în această ac
țiune. Fotmele de stimulare s-au 
aplicat în două variante: fie că 
propunerea s-a încadrat la inova
ție și, daci, autorii au fost recom
pensați ca atare, prin aprecierea 
realistă a valorii inovației, fie că 
ei au fort premiați excepțional, din

fondul de unu la sută. De pildă, 
pentru modificarea formei 
structive a șaibei speciale de la 
schela metalică — prin care se 
economisesc 80 kg metal pe pro
dus — autorul propunerii, Iosif 
Kondor, va primi drept recompen
să aproape 2 300 lei.

— Ce rezervă perspectiva ime
diată problemei economisirii meta
lului în secțiile întreprinderii?

— Atît obținerea unor noi rezul
tate, dar mai ales întărirea efor
turilor spre finalizarea studiilor în
tocmite. Pînă acum, am reușit să 
închidem marile „robinete" de Iro
sire a metalului. In prezent are loc 
reproiectarea celorlalte produse. 
Ne bazăm mult și de acum încolo 
pe fructificarea înțelepciunii co
lective, a competenței celor mai ca
pabile cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri. Bunăoară, ime
diat în anul viitor se va pune în 
aplicare propunerea tovarășului 
Ilie Iojar, referitoare la tipizarea 
unor repere, prin care se va rea
liza anual o economie de metal de 
peste 50 de tone. Cum și propu
nerea tovarășului Petru Welker, 
de a se confecționa principalele 
repere ale grupelor de produse 
prin turnare, în loc 
Ceea ce va asigura 
a peste 25 tone metal anual.

Faptele consemnate demonstrea
ză hotărîrea cu care organizațiile 
de partid ș! conducerea întreprin
derii au aplicat indicațiile partidu
lui în domeniul economisirii meta
lului. Aceste fapte, noile măsuri 
preconizate reprezintă cadrul, dar 
și garanția obținerii de mari suc
cese în acțiunea complexă de va
lorificare a metalului.

con-

de strunjire. 
economisirea

lon CHIUJDEA
corespondentul „Scînteii

FRONTUL DE LUCRU 1968
(Urmare din pag. I) tencuieli, astfel

— Paralel cu îndeplinirea exem
plară a planului de investiții pe 
anul în curs, sînt necesare — după 
cum se știe — măsuri hotărîte, o- 
perative, care să mobilizeze poten
țialul șantierelor în scopul pregă
tirii frontului de lucru pentru 
1968. Ce tendințe se întrevăd în 
acest domeniu extrem de impor
tant al activității de investiții ?

— Imperativul e cunoscut: conti
nuarea neîntreruptă a lucrărilor în 
perioada de iarnă. Ea este condițio
nată de asigurarea din timp a unor 
materiale, prefabricate și. în special, 
a agregatelor pentru betoane. La lu
crările Hidrocentralei de la Cumpă
nita, pentru terminarea betonării 
barajului și racordurilor, a lucrărilor 
de la centrală, este necesar să se 
procure în acest trimestru un stoc 
de 1 IM0 mc agregate, iar la șantie
rele din aval de Corbeni 5 000 mc. 
Lă Uzina de aluminiu Slatina, con
structorul, I.S.C.M. Craiova, a luat 
măsurile necesare pentru asigurarea 
din timp a agregatelor, avînd în pre
zent în stoc peste 5 000 mc. însă 
mai duce lipsă de ciment. Ca ur
mare, Ministerul Industriei Con
strucțiilor trebuie să urgenteze adu
cerea cimentului pe acest șantier și 
pe mai multe șantiere din regiune.

Tot acest minister era în restanță 
cu 1 116 bucăți fîșii cu goluri pentru 
acoperirea halelor la Fabrica de brîn- 
ză telemea din Slatina și cu 20 000 
mp carton asfaltat necesar pentru 
izolarea acoperișului, amenințîndu-se 
închiderea halelor în timp util și, în 
eonsecintă, îngreunîndu-se lucrările de 
montaj, în perioada de iarnă. Avînd 
in vedere această situație deosebită, 
considerăm că Ministerul Industriei 
Alimentare. în calitatea sa de benefi- 
"’•w, trebuie să intervină în mod 

șrgîc. Respectarea termenului de 
punere în funcțiune a fabricii din 
Slatina, care este în semestrul II 
1968. constituie o îndatorire expresă 
și nimeni nu are dreptul să-1 peri
cliteze

în aceeași ordine de idei se impu
ne soluționată aprovizionarea și Ia 
C.E.T. Govora. Aici mult timp 
s-au asigurat 850 
100 tone oțel beton 
tării ‘ ........
triu.
vată 
tru 
tru 
torul, de comun acord cu be
neficiarul, a prevăzut îndeplinirea 
doar a 15 la sută din planul anual. 
Această „profeție" — care înlesnește 
ritmul lent de lucru — nu poate fi 
tolerată. Furnizorii nu trebuie să 
uite că predarea la montai a primu- 
’ 1 cazan e nevoie să aibă loc pînă 
.. 15 februarie 1968.

de zidării și ______ ___
ineît în prezent este necesar un nu
măr sporit de zidari, dulgheri și zu
gravi. Numai T.R.C. Argeș are ne
voie de peste 380 de zidari și 180 de 
dulgheri. In perioada imediat urmă
toare. concomitent cu recrutarea for
ței de muncă necesare, Comitetul 
executiv al Sfatului popular regional 
Argeș trebuie să analizeze posibili
tatea folosirii, pe o scară cît mai 
largă, a unor metode moderne în pro
iectare și execuție, întrucît în acest 
an T.R.C. a lucrat la construcțiile 
de locuințe 80 la sută pe structuri 
clasice. 16 la sută pe glisări și 4 la 
sută monolit. Sînt posibilități ca 
ponderea glisării să se ridice foarte 
curînd la peste 30 la sută, să se fo
losească mai larg panourile mari, 
prefabricate.

Cît privește procurarea cărămizii 
pe șantiere, sînt cunoscute conse
cințele negative ale lipsei acesteia, 
în special în trimestrul II al anului 
în curs. Evitarea „crizei" obligă Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
regional Argeș să ia, de pe acum, 
măsuri pentru asigurarea T.R.C. cu 
un stoc de circa 6 milioane cărămizi 
pînă la finele anului. Iar Ministe
rul Industriei Construcțiilor va tre
bui să înlăture arbitrarul la emi
terea. repartițiilor de aprovizionare 
cu cărămizile necesare unităților de 
construcții locale Nu se mai poate 
admite, după părerea mea, sistemul 
de repartizare centralizat la cără
mizi. promovat de M.I.C.. care a 
devenit o frînă în calea inițiativei 
organelor locale pentru îndeplinirea 
planului și a .obligațiilor față de be
neficiari. potrivit repartițiilor șl ce
rințelor.

— Cum a decurs si cum se des
fășoară acum contractarea utilaje
lor tehnologice ? Anul trecut și in a- 
cest an șantierele regiunii au în- 
timpinat doar serioase deficiente 
în acest domeniu...

nu 
tone ciment și 
necesare execu- 
în acest trimesunor fundații

De asemenea, nu era definiti- 
sursa de agregate naturale pen- 
betoane. în mod abuziv, pen- 
trimestrul I 1968 construc- 

acord cu

■a— Din cele relatate pînă acum 
se desprinde clar necesitatea creș
terii responsabilității ministerelor 
tâulare de investiții, a furnizori
lor de materiale, a constructorilor 
ÎBșiși în asigurarea materialelor 
strict necesare. Prin prisma utili
zării forței de munci, cum vedeți 
procurarea materialelor. pentru 
că efectiv să se creez» garanția 
realizării unor stadii fizice cores
punzătoare sarcinilor de plan ?

— Mal întîi. recurg tot la cîteva 
exemple. De pildă, secția de ameste- 
care-omogenizare de la fabrica de 
polietilena a Combinatului nef ■oc1',i- 
mic Pitești se găsea cu execuția lu
crărilor la... parter — din lipsa dul
gherilor și a materialului lemnos. 
Alt caz. — ’ 
aprovizionării 
ajuns la

Datorită neritmicitătii 
cu cărămidă s-a 

aglomerarea lucrărilor

— Furnizorii de utilaje trebuie să 
respecte întocmai termenele optime 
contractuale de livrare. Am spus 
optime, întrucît au apărut unele 
anomalii. Bunăoară, la Combinatul 
chimic Rm. Vîlcea s-au contractat 
din țară 107 tone de utilaje cu ter
mene necorelate, dintre care 59 de 
tone cu uzinele „Vulcan“-București. 
care să fie livrate la 30 iunie 1968, 
deși ele sînt necesare în prima lună 
a anului viitor, fiind destinate cen
tralei termice, pentru probe tehnolo
gice. care trebuie pusă în funcțiune 
în trimestrul I 1968. Totodată, s-au 
contractat cu uzinele „Progresul" 
Brăila 40 tone — poduri racolare 
și decantoare — cu termen de li
vrare la 30 mai 1968. în condițiile în 

. care sosirea acestor utilaje pe șan
tier trebuie să aibă loc la finele lu
nii ianuarie, potrivit graficelor de 
execuție. Considerăm că Ministerul 
Industriei Chimice trebuie să clari
fice neîntîrziat aceste neajunsuri, 
iar Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini să revizuiască ter
menele necorelate de livrare a uti
lajelor. Referitor la Rafinăria Pitești, 
se poate spune că întîrzierile în li
vrarea utilajelor pot determina o 
nerealizare a planului pe acest an 
de peste 30 milioane de lei. dacă 
uzina ,,Independența“-Sibiu nu va 
livra toate utilajele tehnologice. A- 
celeași îndatoriri le au uzina „Gri- 
vița Roșie"-București. Șantierul na
val Brăila, Șantierul naval Giurgiu.

Este strict necesară nu numai 
respectarea termenelor contractuale 
pentru livrarea utilajelor, dar și asi
gurarea unei calități corespunzătoare, 
nu așa cum a procedat uzina „Gri- 
vita Roșie"-Bucureșt.i. In 
mă instanță, se impune ca 
furnizorii de materiale sau 
utilaje să înțeleagă că orice

respectare a contractelor, calitativ 
și cantitativ, provoacă perturbații în 
întreaga activitate a șantierelor, 
cheltuieli nejustificate, depășirea ter
menelor de punere în funcțiune, 
scumpirea investițiilor și, în același 
timp, lipsește economia națională de 
producția prevăzută a se obține de 
la noile obiective industriale.

I
 — In ce stadiu se află predarea 

documentației tehnice, la lucrări
le în continuare, sau la cele noi, 
care trebuie să înceapă în acest an 
și in primele luni din 1968 ?
— Pe ansamblu, se stă bine. Șan

tierele dispun de proiectele nece
sare bunei desfășurări a lucrărilor. 
Totuși, mai apar și unele neajunsuri. 
E cazul T.R.C. Argeș. în anul viitor 
trebuie să se construiască 2 800 de 
apartamente. Pînă nu de mult însă 
s-au asigurat proiecte pentru 42 000 
mp, iar constructorii au început lu
crările numai la 34 000 mp suprafață 
locuibilă, finanțarea fiind deschisă 
doar la... 150 de apartamente. Nu 
s-a predat la timp nici documen
tația necesară amenajării hidroteh
nice pe rîul Argeș-aval, pentru ali
mentarea cu apă, în etapa I, a ora
șului Pitești si în etapa a II-a a 
orașului București, lucrări prevăzu
te în planul Grupului de șantiere 
Corbeni, cu 7 milioane de lei încă 
în acest an. Tărăgănarea se dato
rează și numeroaselor discuții care 
s-au purtat de organele Comitetului 
de Stat al Planificării, Comitetului 
de Stat al Apelor și C.S.C.A.S., în- 
tirzlindu-se definitivarea soluțiilor 
și aprobarea documentației tehnice, 
fără de care nu s-a reușit să se 
deschidă șantierul. Restanțe se con
semnează și în cazul Ministerului 
Industriei Alimentare, pentru între
prinderea de panificație Rm. Vîlcea, 
la amenajarea unei secții, întrucît nu 
a fost definitivată documentația, cu 
toate că lucrarea este contractată,

— Toate acestea fin de factori 
din afara șantierelor. Fără a di
minua cîtuși de puțin influenta 
lor, importantă este organizarea 
propriu-zisă a șantierelor, a pro
ducției și a muncii. Ca să fim 
constanți, ce tendințe se semna
lează în acest sens 1

jarea pregătirii frontului de lucru 
necesar execuției in primul trimes
tru din 1968 a cel puțin 20—25 la 
sută din planul anual. E timpul 
însă ca ministerele să acționeze cu 
hotărîre pentru asigurarea docu
mentației, aprovizionarea cu ma
teriale și livrarea utilajelor, în
trucît la Comitetul regional Argeș 
al P.C.R. se primesc sesizări din par
tea șantierelor, în care se declară 
deschis că unele organe centrale nu 
sprijină suficient obținerea reviri
mentului puternic în domeniul in
vestițiilor.

Am descifrat din discuție preocu
parea organelor 
de a urmări in 
mod scrupulos, 
derilor planului_ _____________
și în anul viitor. Dar s-a desprins 
și marca responsabilitate a organi
zațiilor de partid de pe șantiere — 
factor motor în dinamizarea colec
tivelor de muncitori, ingineri și teh
nicieni pentru executarea ritmică a 
lucrărilor. Aceste organizații de 
partid nu mai trebuie să tolereze 
neajunsurile semnalate pînă acum, 
ci să acționeze în scopul redresării 
situațiilor critice, generalizării meto
delor înaintate pe șantiere, impulsio
nării activității de investiții.

Cu prilejul recentei vizite a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe unele 
șantiere și obiective industriale din 
regiunea Argeș, colectivele lor au 
primit un important sprijin din par
tea conducerii superioare de partid, 
prin bogatele și prețioasele indicații 
formulate. Traducerea lor în viață, 
în practica imediată, constituie o ga
ranție fermă a unui puternic avînt 
pe toate șantierele de investiții arge- 
șene.

de partid regionale 
acest trimestru, în 

îndeplinirea preve
de investiții, acum

ulti- 
toti 

de
ne-

— Problemele „interne' 
tr-adevăr, o mare importanță. Frontul 
de lucru este condiționat de execu
tarea unor lucrări temeinice de or
ganizare a șantierelor și de asigu
rare a utilajelor pentru construcții. 
Bunăoară, la hidrocentralele din 
aval de Corbeni, execuția în acest 
trimestru a unui volum de lucrări 
de peste 8 milioane de lei, strict 
necesare, depinde de terminarea de 
către constructor a 4 centrale termice 
la Cerbureni, Curtea de Argeș. 
Deci, atenție sporită ! La C.E.T. 
Govora-Rm. Vîlcea, din cauza a- 
tacării cu întîrziere a 
lor, șantierul nu s-a 
ganiza în mod corespunzător pînă 
în prezent pentru a putea ajunge un 
ritm normal de lucru și a executa 
bine lucrările. Constructorul nu are 
asigurat, tot aici, aburul tehnologic 
pentru stația de betoane și de în
călzire. recurgîndu-se la improviza
ții. Dar ritmul susținut de lucru pe 
șantiere se menține și prin angaja
rea forței de muncă corespunzătoa
re. în condițiile asistenței tehnice 
competente din partea personalului 
tehnic al șantierului, ceea ce nu s-a 
realizat încă la lucrările de izolații 
de la Complexul de vinificație Ste- 
fănești, pe alte șantiere din regiune. 
In orice caz. planul 
trebuie să se 
întrucît orice rămânere în urmă va 
crea greutăți în punerea în funcțiu
ne a principalelor obiective indus
triale. Aceasta nu înseamnă negli-

In regiunea Maramureș a în
ceput construcția unui nou 
obiectiv din sistemul energetic 
national — Stația de transforma
re 220/110 kV — 220 MV — Baia 
Mare. Prima de această tensiune 
și putere dintr-o serie preconi
zată a se construi în regiunea 
Maramureș, viitoarea stație va 
contribui la îmbunătățirea ali
mentării cu energie electrică a 
industriei din această parte a 
țării, precum și la extinderea 
posibilităților de electrificare ru
rală. Potrivit proiectului, in do
tarea stației vor intra aparate 
de comandă, măsură, semnali
zare și protecție cu dirijare au
tomată, fapt ce permite supra
vegherea funcționării agregate
lor și instalațiilor. Alimentată 
cu energie electrică direct de Ia 
centrala termoelectrică Luduș, 
stația urmează a intra în ex
ploatare în 1969.

La întreprinderea pentru raționalizarea și modernizarea instalațiilor electrice

CUM IȘI ASIGURĂ

FERMELE AGRICOLE
LUCRATORII SEZONIERI?

Pe măsura creșterii gradului de 
mecanizare și în scopul asigurării unei 
productivități a muncii cît mai ridi
cate, în întreprinderile agricole de 
stat se lucrează cu un număr redus 
de muncitori permanenți. Avînd o 
pregătire profesională mai complexă 
și fiind direct cointeresați în realiza
rea și depășirea sarcinilor ce revin 
fermei respective, ei realizează în con
diții calitativ superioare cea mai mare 
parte a lucrărilor agricole în cursul 
anului. Există însă anumite etape, 
destul de scurte — perioadele campa
niilor agricole — cînd trebuie execu
tate urgent importante lucrări ca pră- 
șitul, secerișul și transportul cerea
lelor păioase, recoltatul porumbului, 
al legumelor, plantelor tehnice. Pen
tru a se asigura calitatea acestor 
lucrări și a se evita pierderile de re
coltă, fermele agricole folosesc, pe 
lîngă muncitorii permanenți, un nu- 
măi încă destul de însemnat de lu
crători sezonieri, recrutați de obicei 
din rîndul 
din satele 
de munte, 
gricole de 
forța de muncă suplimentară este a- 
sigurată și folosită rațional. Din con
statările făcute pe teren și din discu
țiile cu șefii de ferme agricole a reie
șit că, în majoritatea cazurilor, lucră
torii sezonieri din anumite comune și 
sate vin an de an să presteze ace
leași lucrări, deoarece ei sînt solici
tați din vreme, cunosc condițiile de 
muncă și viață, posibilitățile de cîș- 
tig, au dobîndit o anumită îndemî- . niți de la Beiuș, Șimleu, Salonta, deci 
nare pentru a face față cerințelor. La 
ferma din Nojorid aparținînd de 
I.A.S. Oradea există muncitori sezo
nieri care lucrează în aceeași unitate 
de 8—10 ani, începînd lucrul în luna 
mai și rămînînd în conțin aa re pînă se 
încheie recoltările de toamnă. Ei s-au 
obișnuit să execute lucrările în timpul 
optim și de calitate bună deoarece 
au deja o instruire corespunzătoare, 
cunosc specificul culturii sau al so
lului și știu că muncind cu rîvnă vor 
cîștiga bine.

în cele mai multe unități recruta
rea sezonierilor o fac brigadierii sau 
tehnicienii fermelor, prin intermediul

acelui nucleu de oameni mai stabili. 
Aceștia se duc în comunele de domi
ciliu și apelează mai întîi la rude, 
vecini sau cunoscuți. Conducerea în
treprinderii 
treacă spre 
raional al 
muncă.

în multe 
acordă grija _ w
rarea unei permanențe mai îndelun
gate a sezonierilor. La I.A.S. Oradea 
din aproximativ 1 000 de sezonieri 
folosiți într-un an se asigură o stabi
litate a acestora de peste 60 Ia sută 
din total. în afară de transportul zil
nic sau periodic acasă, în general, li 
se asigură condiții corespunzătoare de

are grijă ca lista lor să 
avizare și pe la oficiul 

repartizării forțelor de

întreprinderi agricole se 
cuvenită pentru asigu-

anchetă în
țăranilor cooperatori sau 

necooperativizate din zona 
în multe întreprinderi a- 
stat din regiunea Crișana

regiunea Crișana

muncă și viață. Numai în acest an 
aici s-au construit dormitoare cu o 
capacitate de 600 de locuri. în plus, 
după încheierea perioadei de lucru, 
cei care s-au evidențiat și au lucrat 
un anumit număr de zile primesc a- 
casă, prin poștă, premii între 500—800 
lei. Așa se explică faptul că la I.A.S. 
Oradea există muncitori sezonieri ve-

de la sute de kilometri depărtare, dar 
care au peste 10 ani vechime. Echipa 
de muncitori condusă de Traian La- 
zăr, din Cheresig, de exemplu, este 
arhicunoscută aici pentru conștiincio
zitatea și priceperea dovedite în mun
că, situîndu-se la nivelul muncitorilor 
permanenți ai întreprinderii.

Dar treburile nu merg bine în toate 
fermele și întreprinderile agricole din 
regiune. In multe din aceste unități 
numărul de sezonieri este insuficient 
față de cerințele legate de ritmul de 

La fermele agri
și Socodor aparțf- 

agricole de stat

recoltare prevăzut, 
cole din Dohangia 
nînd întreprinderii

lucrări- 
putut or-

Corpul central și benzile transportoare ale aglomeratorului de minereu de la Combinatul Siderurgic Galați, core 
a intrat parțial în probe tehnologice Foto : M. Andreescu

CENTRE
DE PROTECȚIE

pe acest an 
realizeze integral,

A PLANTELOR

Comitetul Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii a 
aprobat, recent, înființarea a 84 de centre raionale și interraio- 
nale pentru protecția plantelor. Organizarea lor a și început. 
Noile centre sînt menite să asigure desfășurarea în mai bune 
condiții a acțiunilor de protectie a plantelor. Ele vor fi dotate 
cu aparatura necesară efectuării lucrărilor de combatere a dău
nătorilor culturilor agricole, precum și cu depozite pentru 
produsele fitofarmaceutice pe care Ie folosesc. Noile centre co
ordonează, totodată, lucrările de protecție a plantelor în raza 
lor de activitate, asigură asistentă tehnică cooperativelor agricole 
și le îndrumă in privința aplicării la timp a tratamentelor.

„Scînteia" nu s-au asigurat sute de 
muncitori sezonieri pentru recoltarea 
produselor de toamnă. Iar încercări
le de recrutare nu au avut rezultatele 
scontate. Din această cauză, ritmul 
zilnic de recoltare este, pe alocuri, cu 
circa 25 la sută mai mic decît cel pla
nificat. Lipsa brațelor de muncă se
zoniere este consecința modului de
fectuos în care lucrează unele condu
ceri de unități în ce privește recruta
rea și menținerea acestor forțe. Este 
rezultatul necunoașterii și neasigurării 
din timp a necesarului de muncitori 
pricepuți și harnici.

Fireso ar fi ca în acțiunea de re
crutare a muncitorilor sezonieri fer
mele și întreprinderile agricole să lu
creze în strînsă colaborare cu consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție, pe baza întra
jutorării reciproc avantajoase și res
pectării intereselor fiecărei unități în 
parte. Foarte rare sînt însă aceste ca
zuri. De regulă, delegații trimiși prin 
comune se feresc chiar de conduce
rile cooperativelor agricole, angajînd 
tot felul de oameni de pe unde a- 
pucă, cu promisiuni de cîștiguri mari. 
După cîteva săptămîni aceștia vin a- 
casă pentru o zi sau două, dar mulți 
nu se mai întorc. Chiar și la 
unele ferme ale I.A.S. Oradea se 
întîlnesc asemenea aspecte. Așa se 
explică faptul că din totalul mun
citorilor sezonieri aduși la ferme 
o bună parte nu sînt stabili. Acest 
pelerinaj de oameni noi nu oferă fer
melor respective forțe de lucru cît de 
cît calificate pentru creșterea randa
mentului în muncă și mărirea pro
ducției agricole. Este necesară, une
ori, o strictă supraveghere întrucît se 
folosesc la lucrările mai specializate 
muncitori neinițiați suficient, ca să 
nu mai vorbim de aceia pe care nu-i 
interesează decît cîștigul personal i- 
mediat și nicidecum rezultatele finale 
ale întreprinderii respective.

O analiză mai atentă a modului 
cum se asigură forța de muncă sezo
nieră ne arată că mulți lucrători sînt 
proveniți din cooperativele agricole 
mai slabe și tocmai atunci cînd și 
aceste unități au nevoie de oameni 
pentru strîngerea recoltei sau termi
narea altor lucrări urgente. In legă
tură cu aceasta, notăm părerea tova
rășului TRAIAN MARIN, președin
tele cooperativei agricole din Sînmar- 
tin : „La noi — ni se spune — există 
cooperatori care nu vin să muncească 
în cooperativă pînă nu termină lucrul 
la I.A.S Oradea sau la stațiunea ex
perimentală, care îi plătesc mai bine 
decît cîștigă în cooperativă. Dar în 
cooperativă cîștigul e mai redus toc
mai pentru că ei se duc să lucreze în 
altă parte, iar noi rămînem în urmă 
cu muncile agricole, din care cauză 
nu obținem producții satisfăcătoare".

Lipsa de organizare și de coordo
nare în asigurarea forței de muncă se
zonieră la I.A.S., instabilitatea oame
nilor la lucru se datoresc și condi
țiilor necorespunzătoare de viață pe 
care le au aceștia în unele ferme. Vi
zitînd mai multe dormitoare de la 
I.A.S. „Scînteia" am constatat că prea 
puțină atenție se dă asigurării mini
mului de confort necesar, pentru ca 
omul să se poată odihni. Lipsa de 
igienă, cazarmamentul rupt și murdar, 
ca și alte asemenea aspecte explică 
de ce unii muncitori nu se mai în
torc la muncă și de ce conducerea a- 
cestei întreprinderi agricole dă din 
colț în colț, nereușind să-și asigure 
forța de muncă în perioadele de vlrf 
ale muncilor agricole.

Este necesar ca organele locale și 
în primul rînd Trustul regional 
I.A.S., în colaborare cu Uniunea coo
peratistă regională, să analizeze temei
nic problema asigurării muncitorilor 
sezonieri pentru fermele agricole ți 
să ia măsurile care se impun.

____ rgricc
colț în colț, nereușind să-

(Agerpres) Ion PITICU
corespondentul „Scînteii*
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DISPUTA „CULTURALO-SINDICALĂ" 

ESTE INSOLUBILĂ ?
Mediaș, într-una din zilele lui no

iembrie sau decembrie 1966. în bi
roul Consiliului sindical orășenesc 
s-a adunat lume multă. Reprezentanți 
ai Comitetului orășenesc de cul
tură și artă, metodiști ai casei de cul
tură raionale, salariați ai cluburilor 
sindicale, ai diverselor organizații ob
ștești, instructori ai formațiilor ar
tistice de amatori. Pe ordinea de zi 
a ședinței un singur punct : discuta
rea unor instrucțiuni recent apăru
te, privitoare la organizarea în co
mun a activităților cultural-educa
tive de masă în cadrul caselor de 
cultură și cluburilor sindicale situa
te în centre raionale și orășenești. 
Instrucțiunile, elaborate în comun de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunea Generală a Sindi
catelor, porneau de la constatarea că 
viața culturală a unor orașe are mult 
de suferit din pricina lipsei coordo
nării eforturilor celor două organe 
care, pe plan local, dirijează activită
țile artistice și educative : consiliul 
sindical și comitetul de cultu
ră și artă. Intreprinzînd o ana
liză i ........... ...
țară, 
tat și 
care localitate, astfel ca măsurile a- 
doptate să poată tine cont de condi
țiile și posibilitățile specifice. Iată-1 
așadar pe masa ședinței din Mediaș. 
Din acest moment însă, orice infor
mație concretă referitoare la eveni
ment încetează de a mai exista. Pe 
ce poziții s-au situat reprezentanții 
celor două foruri vizate 7 Ce propu
neri s-au făcut în vederea stimulări! 
vieții spirituale a orașului 7 Cum au 
fost ele primite ? Și, în fine, care este 
consecința practică a celor dezbă
tute 7 Aceste întrebări rămîn fără 
răspuns deoarece nici un proces ver
bal sau proiect de măsuri nu a în
cercat în acel moment să consem
neze discuțiile, să stabilească precis 
niște răspunderi. Rămîn desigur măr
turiile celor prezenti la ședință. Să 
le ascultăm :

Ion Crișan, președintele Consiliu
lui sindical local : „Problema nu a 
fost și nu este încă reglementată, deși 
instrucțiunile au apărut și au fost 
discutate."

Augustin Toma, secretarul Comi
tetului orășenesc de cultură și artă : 
„După ședință conflictele s-au apla
nat iar sprijinul și colaborarea merg 
din ce în ce mai bine".

De la bun început părerile nu 
coincid. Iată-ne după aproape un an 
de la ședință la fața locului, pentru 
a constata care dintre cele două 
puncte de vedere este mai aproape 
de adevăr și în ce măsură viata cul
turală a Mediașului a înregistrat 
progresele așteptate.

Instrucțiunile U.G.S. și C.S.C.A. 
prevedeau foarte clar o serie de for
me de colaborare, 
rînd, cu aceleași 
Existau Indicații 
rarea cu mijloace 
teles pe baza unor necesități reale. 
Nici vorbă însă de așa ceva, deși casa 
raională de cultură a fost o lungă 
perioadă de timp în reparație.

—Noi am fi dorit în acel moment 
sprijinul Clubului „I. L. Caragiale", 
dar ni s-a pretins chirie pentru folo
sirea sălii 1 — precizează Marcel Gri- 
goriu, directorul Casei de cultură.

Instruirea cadrelor de specialitate 
în acțiuni comune ? De data aceasta, 
directorul clubului sindical ne sem
nalează că cei de la sindicate n-au 
fost niciodată invitați la consfătui
rile metodice ale „vecinilor", orga
nizate periodic, în bune condițiuni. 
Solicitarea reciprocă a specialiștilor ? 
Unirea eforturilor tuturor instructo
rilor artistici, dirijorilor, coregrafi
lor medieșani s-a realizat doar la 
ocazii festive (de pildă la sărbători-

Le-am cercetat pe 
rezultate negative, 
privind întrajuto- 
materiaie, bine în-

a situației generale din 
documentul trebuia discu- 

analizat amănunțit în fie- însemnări din
Mediaș

rea a 700 de ani de la înființarea ora
șului). în rest...

După părerea președintelui sindical 
local, sursa tuturor deficientelor con
statate se găsește în felul cum e 
concepută colaborarea pe plan local.

— Avem de-a face mal mult cu o 
colaborare scriptică, nu de substanță. 
Relațiile slndicate-comitet de cultură 
se rezolvă mai ales prin adresele 
oficiale. în schimb, aproape deloc nu 
ne întîlnlm pentru a discuta chesti
unile oare ne interesează deopotrivă.

între Scylla și Caribda

se ridică însă din nou derutanta 
întrebare : „Ale cui să fie 7“

Această poziție este ilustrată și de 
un alt exemplu. Formația de estradă 
a casei de cultură din Mediaș este 
apreciată, ea calificîndu-se la faza 
finală a Concursului al VIII-lea al 
amatorilor. Clubul „I. L. Caragiale" 
vrea și el să-și reactiveze vechea 
formație. Dar cu ce oameni 7 Și ce 
program pot pregăti pînă la sfîrșitul 
lui noiembrie, termenul stabilit 7 Ne 
lămurește Ion Heghieș, directorul 
clubului.

— Orchestra și interprets de la 
Casa de cultură au fost ai noștri, 
dar ne-au fost luați. Acum vom pune 
piciorul în prag »i îi vom chema 
înapoi.

Clar și răspicat. Artiștii vor fi 
puși din nou între Scylla și Caribda, 
iar peste puțin timp va apărea o 
nouă formație, cam cu aceiași oa
meni, cu un program asemănător, 
dar la altă casă.

Este cu totul nefirească și contrară 
însuși principiului amatorismului 
ideea de a „obliga" pe artiștii ama
tori să facă parte dintr-o formație 
sau alta. Aici nu poate acționa altă 
lege decît aceea a propriei alegeri. 
Nu artiștii amatori există pentru a fi
gura în diferite rapoarte și a sluji 
îndeplinirii unor planuri de activi
tate, ci invers, casa de cultură, clu
bul, formațiile sindicale există pentru 
a asigura artiștilor amatori condiții 
optime de desfășurare a aptitudinilor 
lor. Aici nu au ce căuta nici ambi
țiile mărunte, nici măsurile admi
nistrative. Unei formații destrămate 
prin „racolaj" nu-i va putea lua 
locul cu rezultate similare una creată 
artificial, printr-o decizie formală. 
Asemenea formații încropite la re
pezeală, în vederea vreunui concura, 
au deobicei o viață scurtă.

O colaborare rațională a Comite
tului de cultură și artă cu sindicatele 
pe plan local trebuie să aibă în ve
dere numai și numai interesele ar
tiștilor amatori și ale spectatorilor 
— beneficiarii muncii culturale de 
masă. Aceste interese cer organizarea 
unor manifestări de calitate, consoli
darea $i promovarea celor mai va
loroase echipe, indiferent de em
blema pe care o poartă.

In vizitd la Cetatea Neamțului Foto : Gh. Vințlli

cinema
.. . .... . ■ .....-4

• Operațiunea Crossbow — cinema
scop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, FESTIVAL (completare Sub 
semnul trainicei prietenii româno- 
bulgare) - 8.15; 10,45; 13.15; 16; 18.45; 
21,15.
• Subteranul — cinemascop : REPU
BLICA (completare Fetița cu chibri
turi) — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
• Un Idiot la Paris — cinemascop t 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
MELODIA — 10; 12,15; 14,30; 17; 19,15;
21.30, GLORIA (completare Găteala 
capului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS (completare Perfecțiunea 
e rotundă) — 9; 11,15; 13.45; 16,1S; 
18,45; 21.
• Sindbad marinarul î LUCEAFĂRUL 
(completare Perfecțiunea e rotundă)
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, 
BUCUREȘTI (completare Albina ro
mânească — Apls Melifica Carpatlnaj
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, MO
DERN (completare Arhitectura uni
versului) — 9,30; 11,30; 14 30; 16,30; 
18,30; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,45, EXCELSIOR — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15 (la ulti
mele două cinematografe completarea 
Fetița cu chibrituri).
• Cenușă șl diamant : CENTRAL — 
9; 12; 15; 18; 20,45.
• Arsenalul t CINEMATECA — 10;
17; 19.30.

„Vecini“ care se ignoră
In localitate există o casă de cul

tură și un club al sindicatelor. Este 
firesc ca între aceste două instituții 
să existe o întrecere pentru a pre
zenta publicului din oraș programe 
cit mai reușite, mai atractive. Cine 
va descoperi și va cultiva mal fertil 
noi talente 7 Cine va avea idei mai 
ingenioase 7 încotro se vor îndrep
ta preferințele oamenilor muncii din 
localitate 7 Iată criterii care trebuie 
să dea naștere la un spirit de emu
lație în rîndul activiștilor culturali, 
fie că ei aparțin sindicatelor, fie că 
lucrează în rețeaua așezămintelor 
culturale.

Această emulație este menită să 
pună mințile în mișcare, să dezvolte 
inițiativa, să îndemne la o mai bună 
organizare a activității culturale. Ea 
nu numai că nu 
rarea, dar o și 
profilul activității 
tor, nimic sau aproape 
lasă să se întrevadă că cele două in
stituții de cultură, așezate la o dis
tantă nu mai mare de cîteva sute de 
metri, sînt conștiente una de exis
tenta celeilalte. Le-am cercetat pro
gramele de activitate. Se poate lesne 
remarca absenta oricărei manifestări 
organizate în colaborare. Este evi
dent că. fără a înceta să-și „lucreze 
fiecare grădina lui", fără a renunța 
la principiul unei întreceri sănătoase 
pentru prestigiul „firmei" proprii, 
casa de cultură și clubul își pot uni 
forțele în anumite cazuri, pentru a 
realiza împreună acțiuni culturale de 
mare amploare.

— De ce lipsesc acestea 7
— Nu am fost niciodată solicitați 

să colaborăm I — au replicat, identic, 
conducerile celor două instituții.

exclude colabo- 
presupune. Deși 

este asemănă- 
nimic nu

Am cercetat, de pildă, situația tea
trului popular din Mediaș, premiat la 
cîteva concursuri republicane, invitat 
nu de mult la televiziune. în prezent 
el trece printr-o perioadă critică 
fiind în căutarea unor noi actori ama
tori care să împrospăteze rîndurile ve
chiului colectiv. Ar fi fost de pre
supus că în acest moment delicat, 
toate forțele artistice ale orașului 
își vor concentra eforturile pentru 
a asigura și în continuare teatrului 
lor o activitate continuă. Lucru de 
la sine înțeles, gîndindu-ne la faptul 
că în localitate mai există încă patru 
formații dramatice. în fapt, lucrurile 
stau tocmai invers. Teatrul popular 
nu numai că își găsește cu greutate 
interpret noi șl talentați, dar riscă 
să și-i piardă și pe cei vechi, de
oarece aceștia, salariat! de pildă la 
„Emailul roșu" sau la întreprinde
rile Gazului Metan, sînt obligati să 
joace în formațiile sindicale proprii. 
După cum ne spunea Silvia Ponciu, 
metodistă la Casa de cultură, brigada 
artistică a sindicatelor, care e vorba 
să se înființeze în curînd, va nu
măra și ea cîțiva actori ai Teatrului 
popular. Cum să procedeze deci 
acești oameni care văd cum din 
pricina lor colective vechi, puternice, 
sudate, se dezmembrează 7 E greu 
de răspuns la întrebare deoarece 
unele comitete sindicale, dînd glas 
unui fals și îngust „patriotism local", 
au trecut chiar la presiuni fățișe. 
Discutînd despre două soliste de la 
Casa de cultură, care lucrează la 
Fabrica de geamuri, președintele sin
dicatului, Avram Pătrașcu. ne-a spus:

—Noi 
cerut și 
prinderii 
dacă vor
să se ducă să lucreze tot acolo.

Cum poate fi calificată această 
atitudine care se autointitulează 
„încurajare a elementelor artistice 
proprii" 7

Cu atît mai dificilă apare, în aceste 
condiții, organizarea unor formații 
reprezentative ale orașului — deși 
utilitatea lor a fost subliniată de 
numeroși interlocutori. Asemenea 
formații, mai puternice, mai bine 
înzestrate, ar fi primite cu satisfacție 
de spectatori.

am discutat cu ele. am 
sprijinul conducerii între- 
și le-am pus în vedere că 
să cînte la casa de cultură.

în calea alcătuirii lor

Radu CONSTANTINESCU

teatretv
18,00 — In direct... Fundamentarea științifică a 

deciziilor economice. Transmisie de Ia Uzinele „Se
mănătoarea" București. 18,30 — Pentru copii — 
Ecranul cu păpuși: „Lampa lui Aladin". Interpre
tează colectivul Teatrului de păpuși din Iași. 19,00 — 
Pentru tineretul școlar: Vechi tezaure de cultură: 
Alba Iulia — oraș al vestigiilor. 19,30 — Telejurna
lul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Pu
blicitate. 20,00 — Film serial: Aventurile lui Tar
zan. 20,30 — Toamna, la izvorul Crișului Repede — 
reportaj filmat. 20,55 — Seară de teatru: „Zece zile 
care au zguduit lumea" de Heiner Miiller șl Hager 
Sthal după însemnările lui John Reed. în româ
nește de Al. Philtpplde. Transmisie de la Tea
trul Național „I. L. Caragiale". în pauză: Interviu 
cu Radu Beligan și emisiunea „Antract". 22,55 — 
Telejurnalul de noapte.

• Opera română : Cosi fan tutte — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia): Zece «ile care an zguduit lumea — 19,30 (sala 
Studio): Patima roșie — 19,30.
• Teatrul de Comedie: Troilus și Cresida — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei parale — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A): Privește îna
poi cu tninie — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): Lenin — 
(16,30), (sala Studio) : Cînd luna este albastră — 20.
• Teatrul Giulești (la Sala Palatului): Martorii se 
suprimă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": Ca-n filme — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: Un șirag de perle (spec
tacol de folclor evreiesc) — 20.
• Teatrul „Țăndărică": Guliver în țara păpuși
lor — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Scandal la Boema — 19.30, (sala Victoria): Colibri 
Music Hali — 19,30.

Reintîlnire cu proza lui
Noua serie a colecției Scriitori 

români, de la Editura pentru lite
ratură, crește văzînd cu ochii. Do 
vreun an încoace mal ales, numă
rul edițiilor sporește într-un ritm 
fără precedent și iată în rafturile 
bibliotecilor, într-o ținută cum 
n-arn mai cunoscut, vrednică de 
cuprinsul lor, operele lui Ion He- 
Îiade-Rădulescu, Al. Macedonski, 
Coșbuc, Delavrancea, scrierile lui 
Costache Negri — spre a da doar 
cîteva exemple —, cărora li s-a a- 
lăturat de curînd primul din pro
iectatele trei volume ce urmează să 
însumeze opera lui Ion Ghica.

Asemeni celorlalte ediții din ca
drul colecției, și aceasta din urmă, 
alcătuită și prefațată de Ion Ro
man, impune prin seriozitate, prin 
preocuparea de a urma riguros 
normele științifice ale atît de com
plicatei munci de restituție a tex
telor. Transcripția, reproducînd 
textul cel mai autorizat, cu obiș
nuita menținere a formelor de lim
bă specifice scriitorului și cu apli
carea regulilor ortografice în vi
goare. prezintă garanția autentici
tății. Un amplu studiu introductiv 
înfățișează pe larg viața și activi
tatea lui Ghica, cu o insistență 
poate disproporționată asupra omu
lui politic, gînditorului social, în 
dauna scriitorului, a cărui operă 
merita o mai nuanțată analiză este
tică. Prețioase sînt (ca și în alte 
ediții din această colecție) Notele 
și comentariile. Satisfacția cititoru
lui ar fi deplină dacă volumul ar

Ion Ghîca
cuprinde nu numai douăzeci și pa
tru, cu Introductiunea douăzeci șl 
cinci, ci toate cele treizeci de „Scri
sori către V. Alecsandri", adică 
dacă ediția i-ar oferi nu doar — 
cum se specifică în nota explicati
vă — „un număr considerabil mai 
mare din scrierile memorialistului 
și omului de știință decît edițiile 
apărute în ultimii ani", ci întreaga 
operă literară.

Strict vorbind, literatura lui Ion 
Ghica nu se circumscrie exclusiv 
în teritoriul „scrisorilor". Ion Ghi
ca e scriitor în mai tot ce a scris. 
Ale sale Convorbiri economice, 
tratînd probleme precum „mun
ca". „proprietatea", „industria", 
„creditul", „finanțele" etc, saturate 
de cifre, de statistici, conțin din 
Ioc în loc pagini de o rară savoare, 
descripții și evocări, mici narați
uni, portrete, dialoguri admirabi
le. Ca un roman se citește par
tea narativă, din Amintiri din pri
begia după 1848, în spațiul căreia 
se agită oameni feluriți, de diverse 
nații, se înfruntă ambiții, pasiuni, 
interese, freamătă entnziasme, în 
sfîrșit palpită viata Dar corespon
dența lui Ghîca, dar reportajele și 
articolele lui. nemaivorbind de 
producțiunile proprin-zis literare

Cultura umanistă
(Urmare din pag. I) sine

incit însăși a- 
la ea pre- 

cu 
din 
in
se

• Prostănacul — cinemascop : VIC
TORIA (completare Fetița cu chibri
turi) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18 45; 
21,15, GRIVITA — 9—16 în continuare ; 
18,15; 20,30, AURORA (completare O 
nuntă la Olteni) — 8,30 ; 10.45 ; 13 ; 
15,30 ; 13 ; 20,30.

5 Amprenta : LUMINA (completare 
iua recoltei) — 9,15; 11,30; 13,45; 18;

18,30; 20,45.
• Sus mîinlle domnilor polițiști ! : 
DOINA (completare Piatra și viață) 
— 11,30; 13,45: 16; 18.30; 20,45.
• Cheile cerului s UNION (comple
tare Găteala capului) — 15,30; 17,15; 
19; 20,45.
• Tn golful urșilor albi — Sub semnul 
trainicei prietenii româno-bulgare — 
Tntîlnirea : TIMPURI NOI — 9— 21 în 
continuare.
• Cine călărește un tigru î GIULEȘTI 
(completare Dacă aș fi știut?) — 15,30; 
18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.

• Fantoma» contra Scotland Yard 
cinemascop : DACIA — 8,15—20,45 în 
continuare, DRUMUL SĂRII (comple
tare Expresul de noapte) — 15;
17,30; 20.

• Pasărea Phflnlx — cinemascop : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20.30, VOLGA 
— 9—14,30; 17,30; 20,30.

• Cine voia e-o ucidă pe Jessie ? — 
cinemascop : CRÎNGAȘI (completam 
Apartamentul) — 15.30; 17,45; 20,15.

• Testamentul incașului — cinema
scop : BUCEGI — 15,45; 18,15; 20,45, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30 (la ambele completarea Nîcola» 
Klrculescu), FLOREASCA (completare 
Tămăduire) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45.

meroasă,
partenenta la ea 
supune o specializare 
nuanțe științifice. Omul 
zilele noastre, aproape 
diferent de profesiune, 
recomandă ca un profesio
nist si un expert, de unde 
— căci fiecare avantaj are 
șt un dezavantaj — riscul 
unei rupturi adinei de ac
tivitățile 
listi din 
opuse.

Intr-o
frecvent 
terati sau pictori, al arhi- 
tectilor oameni de teatru, 
al filozofilor înclinați că
tre științele naturale. Cite 
un scriitor îsi desena sin
gur planurile casei, victo
rul celebru cînta la vioară 
(se pare nu chiar asa de 
prost cum spune legenda), 
personalități celebre se o- 
cupau cu herborizarea. oa
meni care participaseră la 
evenimente politice sau 
militare îsi scriau memo
riile care dezvăluiau, nu 
rareori, reale talente, dacă 
nu literare, în orice caz 
polemice. O certă ordine 
pe care o solicită astăzi 
viata socială atît de spe
cializată. pretinde ea sau 
nu dispariția polivalentei ?

Problema nu se pune nu- 
maidecît în domeniul mai 
gingaș al creației. Prea pu
tini inși sînt atît de bonat 
înzestrați. incit propriile 
rezervorii să le înoădniască 
a trăi, într-o sinaură via
tă, mai multe. r>» planuri 
simfonice. De altfel.. în bi
ne sau în rău, cazul aces-

celorlalti specia- 
domeniile asa-zise

vreme era foarte 
cazul medicilor li-

tora se rezolvă de la 
prin ceea ce, cu aproxima
ție, numim destin. Este 
vorba mai ales de sectorul 
foarte însemnat, capital 
chiar, al culturii sociale, 
iar aceasta s-ar revela frus
trată în împrejurarea cînd 
numai propria specialitate 
ar deveni preocuparea nu 
precumpănitoare, ci covîr- 
sitoare. a nenumărati oa
meni. antrenați în ispitele 
unor zile tot mai trepidante 
și mai acaparatoare. O ase
menea alegere ar duce, iu
tii de toate, la o fatală ste
rilizare în tocmai partea 
de creație a muncii, indi
ferent de specificul ei. Căci 
creația este urmarea con
densării unei observații 
multilaterale. Inspirația 
există — ca urmare a ur
nirii unor resorturi intime 
ce și-au primit doza nutri
tivă necesară de informare 
Si impresionare. Hrana 
inspirației este însă extrem 
de diversă și mai cm sea
mă produsă de 
brut. Legătura 
inițială se face 
reori pe cale 
dentă. și la tot 
intermedii și intermediari, 
iar acești stimuli sînt cu
leși si puși în circulație de 
către stiinte si arte. în
tr-un vast florilegiu.

Folosirea acestor stimuli 
este deci, infinit recoman
dabilă. De altfel, indife
rent de profesiune, cultu
ra fasonează omul. însă nu 
exclusiv cea a volanului, 
îmbogățită cu mijloace 
audio-vizuale d<> mare ran
dament si răspândire. cul
tura modernă stă astăzi la

un pămînt 
cu sursa 

prea ara- 
transcen- 

pasul prin

dispoziție aproape oricui, 
în nenumărate forme, in
cit sînt unii care nu-si mai 
dau nici o osteneală s-o 
recepteze conștient — si 
aceasta spre paguba nu 
numai a lor. Efortul sus
ținut este singurul vehicul 
al parcurgerii culturii. 
Ploaia cintă. însă cîntecul 
ei trebuie pus pe oarecare 
note, altfel se zvîntă o 
dată cu pietrele. Dorința 
c.rîncenă de a învăța carte, 
care a caracterizat poporul 
nostru, este bine cunoscută; 
cei mai multi dintre oa
menii de seamă ai trecu
tului nostru cultural, au 
fost rodul acestei hotărâri 
tenace de a depăși impasul 
mizeriei și al ignorantei. 
Astăzi, cînd accesul la toa
te treptele învățământului 
este asigurat, se naște ris
cul comodității. Dar nu 
poate fi vorba numai de un 
minim cultural. Pe acesta 
ti-l oferă însăși civilizația.

Plecare trebuie să înțe
leagă. prin urmare, că so
cietatea este îndrevtătită 
a-i pretinde un grad înalt 
de cultură, care nu peste 
multă vreme va fi tocmai 
pragul sub care se va situa 
declasarea. în tara noastră, 
numărul cadrelor care au 
depășit media. în domeniul 
Științelor si al tehnicii este 
foarte 
tie cu 
ceasta 
marea
ral. fiindcă 
află o 
de stat, concertată, cu pla
nuri de perspectivă si cu 
imense investiții. Conlucra
rea fiecărui cetățean la ri-

ridicat. în comnara- 
deceniile trecute. A- 
nu' este numai ur- 
unui fenomen aene- 

la mijloc se 
energică politică

dicarea nivelului de trai cu 
tot ce implică ea. adică 
întărirea puterii statului 
nostru socialist, dezvoltarea 
sa economică impetuoasă, 
pretinde existenta unor ca
dre pregătite si treze, con
tinua lor perfecționare. A- 
ceasta nu se poate realiza 
prin unilateralitate. A fi la 
curent cu toate datele unei 
profesiuni. în măsura în 
care este posibil, nu repre
zintă un panaceu. Materii
le umanistice nu sînt desti
nate numai celor care-sl 
cîstiaă traiul prin profesa
rea lor. Asa cum le indică 
numele, ele se adresează 
tuturor oamenilor ; a te a- 
fla foarte departe de ele. 
prin profesie, iată ce te o- 
bliaă să le frecventezi. Nu 
este un lux să cunoști mu
zica ne partitură, literatu
ra nu numai din romane 
sau poezii, 
ria ei ; nu 
profundezi 
istoria lor.

A-ti forma o cultură ge
nerală înseamnă a sti să 
deosebești ceea ce ti se cere 
imediat, de ceea ce ti se 
poate pretinde orieînd. 
Cum ar sti să n-etuiască o 
oneră ..modernă" lectorul 
care nv l-a citit ne Sofocle 
și pe Shakespeare ’ Este. 
de altfel practic imoostbil 
să te orientezi în literatu
ră
cunoști clasicii. SI cum s-ar 
recomanda un intelectual 
care nu si-ar cunoaște cla
sicii pronrie.i literaturi 
Coti istoria natricj de care 
l'fprntiiro ei este atît de 
leneșă a Cum noate pro
pune un stil arhilecto-

dar si din teo- 
e inutil să a- 
artele plastice

să-t.i placă fără să

nic arhitectul care nu a 
studiat procesul stilului si 
înflorirea acestuia, în toa
te domeniile ? însăși pro
iectarea unui obiect simplu 
cere cunoștințe de linie și 
de gen, si mai ales un oust 
format. Este o chestiune de 
demnitate. iar în ultimă 
instanță de eficacitate si de 
anvergură. Vrem,ea noastră 
nu este a fagurelui în care 
poți să te îneci orizontal, 
într-o picătură de miere...

Nimeni nu va mai putea 
acumula de aici înainte to
talitatea datelor — acestea 
s-au înmulțit peste măsură. 
Anumite mecanisme înde
plinesc satisfăcător, de ne 
acum, acest rol. Principii
le. însă, aparțin în exclu
sivitate omului, care este 
dator să le cunoască. De la 
un anumit 
principiile 
separate îs» 
completează. în 
reapare posibilitatea 
versalîtătîi. Pămîntu.l 
astăzi, așezat ne oase 
mamuți si ne trepte 
temple, străbătut de căi 
piatră, aer si apă nu as
cunde un alt izvor al in
venții

Cei care nu-si Pun sem
nătura pe ceea ce constru
iesc si realizează cei v° 
care îi încearcă din cînd 
în cînd sentimentul amar 
că nu lucrează într-o ma
terie nepieritoare, an la în
demână. si trebuie s-o știe, 
aceeași pecetie. a eternită
ții. aceeași tortă ne care 
ponte să o ridice mâna vu- 
ternlcg

nivel în sus. 
unor discipline 

răspund, 
acest

se 
fel 

UVi- 
de 
de 
de 
de

râmase în periodice 1 Interesant 
este, de altfel, Ion Ghica în gene
ral, nu numai în literatura sa. în
tr-o viață lungă și bogată în eve
nimente (urmărită în toate mean
drele ei de D. Păcurariu, în mo
nografia apărută în 1965), scriito
rul a străbătut 
medii și climate, 
tate formidabilă

Opera care l-a 
conștiința posterității rămîne, to
tuși, Scrisori către V. Alecsandri. 
Cărții acesteia i-a dăruit Ion Ghica 
ce avea mai bun, ea conține chin
tesența multiplelor daruri cu care 
autorul a fost înzestrat. Tmbrăți- 
șind mai bine de o jumătate de se
col de istorie națională, scrutată 
din interior, opera comunică însuși 
pulsul vital, desfășurarea existen
ței societății românești, îndeosebi 
buciireștene, de la Caragea-Vodă 
pînă după constituirea statului ro
mân modern. Biblioteci 
tomuri erudite nu ne-ar 
supra epocii în măsura 
fac aceste rememorări 
scrise cu umor și bonomie. Scriso
rile pot conține oricîte inexactități 
de amănunt: ele fac însă sensibil 
spiritul timpurilor evocate, restituie 
culoarea de epocă, ne oun față în 
fată cu ceea ce o perioadă sau un 
moment istoric au avut unic, irepe- 
tabil. Doar în Ciocoii vechi și noi ai 
lui Nicolae Filimon, dintre operele 
literare cu precisă localizare istori
că, dacă mai respirăm parfumul lu
mii bucureștene de altădată, refă
cut cu atîta autenticitate ca în me
morialistica lui Ghica, cu deosebi
rea că în această din urmă scriere 
întinderea trecutului reactualizat e 
incomparabil mai mare, după cum 
mai largă este diversitatea de me
dii. tipuri și situații evocate.

E un fapt definitiv stabilit că 
Ion Ghica este unul dintre marii 
noștri povestitori, comparabil cu 
Costache Negruzzi, precursor. în 
unele laturi, a) lui Creangă N-am 
citat aceste nume la întîmplare Ion 
Ghica 
dintre 
nă si 
elită 
în jurul lui 
îl leagă nu 
ordin biografic, nu numai comuni
tatea țelurilor patriotice urmărite 
prin acțiunea de la Dacia literară 
și Propășirea, da' și profunde afi
nități de structură artistică Ase
menea lui C. Negruzzi, Ghica e un 
rafinat, un maestru al formei, un 
scriitor de ținută clasică, posedînd 
în cel mai înalt grad bunul gust 
și simțul măsurii Narînd. el do
zează fermecător nostalgia, umo
rul. ironia subțire, de abia insi
nuată proporționează instinctiv în 
chip judicios descripția, relatarea, 
portretul, anecdota Mucalit fată 
învroșarea vocii, didactic, uneori, 
fără umbră de pedantism, erudit 
jovial unind verva cu eleganta, 
memorialistul e un istoric în ge
nul grecilor din vechime, un pictor 
dublat de un povestitor plin de 
farmec, si un moralist Episoade 
de un pitoresc fără egal precum 
călătoria de la București la lași, 
în 184! cu 
terifiant al 
Ini Caraeea 
tablouri de 
gice și grotești din vremea zaverei, 
cele de pe insula Samos din timpul 
cînd scriitorul a fost guvernatorul

o diversitate de 
a adunat o canti- 
de impresii.
fixat definitiv în

întregi de 
instrui a- 
în care n 
degajate,

este cel mai ..moldovean" 
scriitorii de origine muntea- 
unul dintre moldovenii de 

De scriitorii strînși în 1840 
Mihail Kogălniceanu 

numai circumstanțe de

poștalionul spectacolul 
ciumei de pe vremea 

comparabil cu mari 
Bruegel scenele tra-

ei, diversele întîmplări din diferi
te vremuri, — se întipăresc în 
minte pentru toată viața. Inaltera
bile se perpetuează în amintire 
portretele. Oricît vom fl citit, îna
inte de lectura Scrisorilor către V. 
Alecsandri sau după, despre „Nicu 
Bălcescu". portretizat în una din
tre aceste scrisori sub înfățișarea 
unui băiat de sub brațul căruia 
cad, în încăierarea cu vlăjganul ce 
vrea să-i ia bucata de halviță, ca
iete cu citate din cronici ; despre 
Nicolae Filimon, fecund colabora
tor la presa din timpul său și mare 
iubitor de „trai bun", știind să 
frigă ca nimeni altcineva mielul și 
să-l prepare cu mirodenii ; despre 
Grigore Alexandrescu, adolescen
tul care se roșește ca o fată mare 
înainte de a recita minunat din 
Boileau ; despre lancu Vâcărescu, 
despre I. Cîmpineanu, despre lancu 
Jianu, haiducul, despre dascălii 
greci de odinioară, — chipurile a- 
cestora și ale multor altora ne ra- 
mîn în amintire așa cum ni le-a 
zugrăvit Ion Ghica Personalități 
istorice sau simple persoane, oa
menii din Scrisori trăiesc acolo o 
viață a lor, de sine stătătoare, ase
meni personajelor marii literaturi.

Prilej de reintîlnire cu scrisul 
unuia dintre prozatorii de frunte 
ai secolului trecut, noua ediție 
Ghica înscrie implicit — împre
ună cu Celelalte
Scriitori români 
tură notabil.

• Povestea țarului Saltan — cinema
scop : UNIREA (completare Se>Wreso 
norii)) — 15.30; 18; 20.30. & .n

• Sora cea mare — cinemascop : 
FLACĂRA (completare 1001 de desene) 
— 15,30; 18; 20.30.

• Bunicul, Kylîjan șl eu : VITAN 
(completare Filoxera) — 15,30; 18; 20,30.

• Agonie șl extaz — cinemascop :
MIORIȚA — 8.45; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30, ARTA — 9—14,30 în continuare ; 
17,30; 20,30 (la ambele completarea
Permanențe).

• Faraonul — cinemascop (ambele 
serii) : POPULAR - 16; 19.30.

• Fantomas se dezlănțuie — cinema
scop : MUNCA (completare Maxim 
Gaspar) — 16; 18.15; 20.30.

• O zl nu tocmai norocoasă — cine
mascop : MOȘILOR (completare Ex4 
preșul de noapte) — 16; 18,15; 20,30.

• Singur pe lume : COSMOS (com
pletare De unde vin copiii ?) — 15.30 J 
18; 20.30).

• Marele restaurant — cinemascop V 
VIITORUL (completare Congresul 
lingviștilor) — 15.30; 18; 20,30.

• Surcouf, tigrul celor 7 mări — 
cinemascop : COLENTINA (completare 
Romanțe) — 16; 18,15; 20,30.

• Comisarul X — cinemascop : 
PROGRESUL (completare Congresul 
lingviștilor) — 15.30: 18; 20.30.

trecut, 
implicit 
ediții din colecția 
— un fapt de cul-

Dumitru MICU

BUZĂU

• Spartacus — cinemascop (ambele 
serii) : LIRA — 15; 19.

• Recompensa — cinemascop : FE
RENTARI (completare Cancerul me
talelor) — 15.30; 18; 20 30.

• Clmaron — cinemascop : COTRO- 
CENI (completare Ultima țigară) — 
15,30; 18, 20.30.

• Șeful sectorului suflete — cinema
scop : PACEA (completare înflorim și 
noi cu țara) — 16; 18; 20.

■ ■ ■ a n s

Centenarul liceului
„B. P. Hasdeu"

Liceul ..B. P. Has
deu'' din Buzău si-a 
sărbăto rit duminică 
împlinirea unui secol 
de existentă. De-a lun
gul celor zece decenii 
de activitate el si-a 
cîstigat un binemeri
tat renume. dăruind 
tării nenumărate serii 
de absolvenți cu o te
meinică pregătire. în
ceput modest, cu o 
singură clasă, și numai 
citita elevi, liceul are 
astăzi 43 clase. cu 
vesti 1 403 elevi si 70 
cadre didactice. Săli 
de clasă spațioase, la
boratoare modern în
zestrate, o bibliotecă 
cu veste 22 500 exem
plare. cantină, inter
nat. asigură elevilor 
condiții favorabile de 
învătltură.

La festivitățile prile
juite de sărbătorirea 
centenarului, alături 
de profesorii și elevii 
liceului au participat 
conducători ai orcane
lor locale de partid si 
de stat, reprezentanți 
al Ministerului învă
țământului. reprezen
tanți ai organizației 
U.T.C.. foști profesori 

ti elevi ai scolii.

După cuvîntul de 
deschidere a adunării 
festive, rostit de tov. 
Nicu Stroe, președin
tele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popu
lar al orașului Buzău, 
profesorul Constantin 
Ghigulescu, directorul 
liceului, a făcut un 
amplu istoric al aces
tui lăcaș de cultură. 
Liceul sărbătorit a 
fost salutat din part'a 
Ministerului învăță
mântului de tov. Tra
ian Pop. adjunct al 
ministrului învătă- 
mîntului. președintele 
Consiliului National 
nl Organizației Pionie
rilor.

în încheiere, parti
cipanta la adunarea 
festivă, profesorii si 
elevii liceului ..B P. 
Hasdeu" au adoptat 

unei t.e’egrame 
adresate C.C. al 
P.C.R... tovarășului
Nicolae Ceausescu.
Exprimîndu-si recu
noștința pentru spriji
nul moral si material 
acordat in tara noastră 
scolii și slujitorilor ei, 
se arată în telegramă, 
membrii corpului pro-

fesoral se angajează 
să depună o activitate 
susținută si exigentă 
pentru a educa tine
retul în spiritul dra
gostei și devotamentu
lui nemărginit fată de 
patrie si partid, ol 
abnegației în muncă, 
al respectului profund 
fată de marile valori 
etice si culturale ale 
poporului român. îm- 
binînd cultivarea tra
dițiilor valoroase ale 
învățământului nostru 
cu realizările înainte 
te ale științei si cultu
rii contemporane, pro
fesorii liceului vor 
dezvolta la elevi setea 
de cunoștințe. spiritul 
de cercetare pentru 
promovarea noului,, de 
inițiativă în muncă, 
pasiunea pentru acti
vitatea rodnică de zi 
cu zi.

După adunarea fes
tivă a avut loc dez
velirea unei plăci co
memorative. precum 
si a bustului eminen
tului om de cultură 
Bogdan Petriceicu 
Hasdeu.

Florica DINULESCU
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Luni, 30 octomorie, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, rffembru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., au avut o întreve
dere cu tovarășul Stevan Doronski, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., secretar al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C. din 
Serbia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la dez-

Manifestări consacrate 
semicentenarului Marii 

Revoluții Socialiste 
din Octombrie

Retrospectivă cinematogra
fică

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Asociația cineaștilor 
și Arhiva națională de filme au 
organizat luni seara, la Cinemate
ca bucureșteană, un spectacol de 
gală cu filmul „Sfîrșitul Sankt Pe- 
tersburgului“, realizat de Vsevolod 
Pudovkin în anul 1927. Spectacolul 
a marcat deschiderea „Retrospec
tivei filmului sovietic", consacrată 
sărbătoririi semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

înaintea spectacolului au luat 
cuvîntul regizorul Marius Teodo- 
rescu, directorul Arhivei naționale 
de filme, și regizorul Leonid Trau- 
berg, conducătorul delegației de 
cineaști sovietici prezenți la Bucu
rești cu acest prilej.

Spectacol prezentat de 
Ansamblul folcloric al 

U.T.C.L.
în sala Teatrului Uniunii Gene- 

r ■* a Sindicatelor din România, 
An-amblul folcloric al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist, aflat 
în țară la invitația C.C. al U.T.C., 
a oferit primul spectacol în fața 
tinerilor muncitori, elevi, studenți, 
intelectuali din Capitală.

*) Forțele patriotice 

tului Izrael și al țărilor arabe, ga
rantarea tuturor frontierelor și re
zolvarea tragicei probleme a refu- 
giaților palestineni.

Referitor la situația din Asia de 
sud-est, o condiție prealabilă ar 
fi încetarea bombardamentelor a- 
mericane asupra Vietnamului de 
nord. Este dorința omenirii întregi. 
Este și dorința poporului ameri
can — O demonstrează viile contro
verse suscitate în Statele Unite de 
această problemă".

Problema situației din Orientul 
Apropiat a fost abordată și de cei
lalți interlocutori.

Bruno Pitterman : „O condiție 
primordială a păcii în Orientul A- 
propiat este respectarea dreptu
lui la viață al tuturor state
lor din această regiune. O pro
blemă urgentă este aceea a 
refugiaților palestineni. Numai a- 
tunci cînd se va renunța la po
zițiile de forță, cînd se va avea 
în vedere necesitatea unei coope
rări potrivit nevoilor și intereselor 
tuturor țărilor din Orientul Mijlo
ciu, numai atunci se va realiza un 
climat politic în care pacea să poa
tă înflori".

în încheiere, Bruno Pitterman s-a 
referit la rolul țărilor mici pe are
na mondială.

„Nici vorbă, statele mici își pot 
aduce contribuția la crearea unui 
climat politic favorabil tuturor po
poarelor. Popoarele mici nu trebuie 
să aștepte, ci să acționeze. Țările 
noastre (Austria și România n. r.) 
sînt țări mici. Ele n-au nici 
un motiv să se opună una celeilalte 
pe plan militar. De asemenea, spre 
deosebire de alte țări, România nu 
urmărește să ne ia oamenii de ști
ință. Vom coexista cu atît mai bine 
cu cît vom respecta principiul inde
pendenței fiecăruia dintre noi. Atît 
dumneavoastră cît și noi conside
răm că nu trăim doar pentru ca 
să muncim, ci înțelegem să ne bu
curăm de roadele muncii noastre. 
Nu avem tendința de „mare pu
tere" și nici nu vrem să jucăm ro
lul unei mari puteri. Vrem numai 
să trăim în pace. Popoarelor noas
tre le-a fost deopotrivă de greu să 
realizeze, această condiție. Acum 
trebuie s-o mențină și s-o consoli
deze".

Au asistat Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., secretari

Semnarea noului acord comercial 
intre România și Norvegia pe perioada 

1968-1970
Recent, în urma tratativelor pur

tate la Oslo, a fost semnat noul 
acord comercial între România și 
Norvegia pe perioada 1968—1970.

în baza acordului, România va 
exporta în Norvegia : tractoare, e 
chipament industrial, mașini-unel- 
te, rulmenți, produse chimice, pro
duse petroliere, produse lemnoase, 
produse ale industriei ușoare, pro
duse agroalimentare și altele și va 
importa din această țară mașini,

SPORT
Campionatele europene de volei
• Echipa noastră masculină s-a calificat, dar a pierdut 
meciul cu Polonia • Miercuri și joi încep turneele finale

ISTANBUL (prin telefon de la tri
misul nostru special). — De la hotel 
pînă la „Palatul sporturilor", echi
pele masculine ale României și Polo
niei au călătorit în același auto
buz. Pentru cîteva minute, pe șoseaua 
ce trece în imediata vecinătate a 
Bosforului privirile tuturor s-au în
dreptat spre larg, admirînd panorama 
nooturnă încîntătoare a acestor locuri. 
Pe malul asiatic al Istanbulului, lu
minile multicolore in sclipiri abia 
perceptibile fac concurență parcă pa
voazelor iluminate ale numeroaselor 
vapoare din rada portului Kabataș, 
situat pe malul european al orașului. 
La Istanbul, ca și în întreaga Turcie, 
este încă sărbătoare : „bairamul" oca
zionat de aniversarea instaurării Re
publicii. Dar, o dată cu schimbarea 
peisajului, chipurile voleibaliștilor 
trădează revenirea gîndurilor la me
ciul ce aveau să-l dispute nu peste 
multă vreme. Ambele echipe — e 
drept — și-au asigurat calificarea, în 
turneul final, dar victoria sau înfrîn- 
gerea din acest meci contează mult 
în lupta pentru titlul european, întru- 
cît va intra în calcul la alcătuirea 
clasamentului final. Polonezii, pentru 
a-și da curaj, discută între ei „secre
tul" succesului neașteptat asupra ro
mânilor la „mondialele" de anul tre
cut. Aurel Drăgan ne mărturisea că, 
de fapt, la Ceske Budejovice (unde 
s-a desfășurat respectivul meci) echi
pa noastră și-a datorat înfrîngerea 
sie însăși : „De la 2—0 la seturi și 
„meciboll" în setul III, ne-am văzut 
învinși cu 3—2, și ce greu a cîntărit 
apoi această înfrîngere în turneul fi
nal !“

Mi s-a părut că, recunoscînd — 
prin căpitanul ei — greșelile din acel 
meci, echipa română își va înțelege 
cum se cuvine îndatoririle. Dar, spre 
regretul nostru și al unui mare nu
măr de simpatizanți din rîndurile 
localnicilor șl ale unor delegații, 
voleibaliștii români au evoluat a- 
seară cu mult sub așteptări. Ei au 
pierdut primul set în numai 11 mi
nute. Au avut un început bun, dar 
în final au manifestat o cădere cu 
totul neașteptată, pierzînd cu 8—15. 
In setul următor echina noastră a 
început din nou bine, la un moment

C. R.
voltarea relațiilor dintre P.C.R. și 
U.C.I. și la probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

La discuții au participat tovarășii 
Dumitru Lazăr, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Iakșa Pe- 
trici, ambasadorul R. S. F. Iugosla
via la București, și Djevad Muiezi- 
novici, șef de sector la secția pen
tru relații internaționale a C.C. al 
U.C.I.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

ai C.C. al U.T.C., reprezentanți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S. și ai 
I.R.R.C.S., activiști ai Uniunii Ti
neretului Comunist. Au fost de față 
membri ai ambasadei Uniunii So
vietice.

Programul susținut de tinerii in- 
terpreți sovietici a cuprins vechi 
cîntece și dansuri populare rusești, 
piese instrumentale și coregrafice, 
compoziții de muzică clasică. Au 
fost executate, de asemenea, melo
dii și dansuri din folclorul româ
nesc.

La sfîrșitul reprezentației, artiș
tilor le-au fost oferite flori din par
tea C.C. al U.T.C.

Simpozion
Sub auspiciile Consiliului Ge

neral A.R.L.U.S. și Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice, la Casa Priete
niei româno-sovietice a avut loc 
luni seara simpozionul „Ecoul Re
voluției din Octombrie în Româ
nia".

Cu acest prilej au vorbit Ion 
Mărgineanu, redactor-șef al zia
rului „România liberă", și Gheor- 
ghe Unc, doctor în științe istorice, 
șef de sector la Institutul de știin
țe istorice și social-politice de pe 
lîngă C C. al P.C.R.

în continuare au fost prezentate 
filmele „Lenin în Samara" și 
„Furtună deasupra Asiei".

(Agerpres)

feroaliaje, celofibră, hîrtie, piei 
brute, produse chimice, diverse 
produse alimentare și alte pro
duse.

în prevederile noului acord se 
manifestă interesul comun pentru 
promovarea și dezvoltarea coope
rării economice, industriale și teh
nice între întreprinderi și organi
zații din cele două țări.

(Agerpres)

dat conducînd cu 6—1 ; a fost apoi 
egalată și depășită cu trei puncte, 
dar printr-o revenire spectaculoasă 
și-a adjudecat victoria cu 16—14. 
Egalitate după două seturi. în cel 
de-al treilea, s-a făcut o totală ri
sipă de energie de la început pînă la 
sfîrșit ; fiecare punct s-a putut 
„smulge" cu foarte mare greutate, 
egalitatea fiind consemnată de nenu
mărate ori. După 45 de minute (cît 
durează în mod obișnuit un meci în
treg) polonezii au obținut cîștig de 
cauză cu 19—17 1 în setul al treilea, 
adversarii noștri par mai puțin epui
zați (echipa noastră susținuse în 
ajun un meci foarte obositor cu Bul
garia) ; ei se impun mai ales în fi
nal, cîștigînd setul cu 15—11 și, tot
odată, partida cu 3—1.

Am solicitat părerea despre aceas
tă întîlnire fostului nostru interna
țional Marcel Rusescu, aflat în tri
bună : „Atacul nu a mers la valoa
rea cunoscută a unor jucători ca 
Udișteanu, Schreiber ș. a. In prea 
puține momente ei au făcut ceea ce 
știu și pot să facă. Pe de altă parte, 
mă surprinde faptul că atacurilor de 
la distantă ale polonezilor nu le-a 
fost găsit un antidot potrivit. Echipa, 
ținînd cont și de comportarea în me
ciul de duminică, a prezentat, o oare
care extenuare fizică, unii «jucători 
au părut plumbuiți la picioare. De 
asemenea, multora le-a lipsit spon
taneitatea și în faze dintre cele mai 
ușoare, chiar dacă uneori — nu pu
tem omite acest lucru — au reușit 
să rezolve situații foarte dificile".

Intr-un alt meci desfășurat ieri la 
Istanbul, echipa U.R.S.S. a dispus 
de cea a Austriei cu 3—0. Indiferent 
de rezultatele celorlalte partide din 
ultima etapă a preliminariilor ce 
s-au încheiat luni, pentru turneul 
final masculin (2—10 noiembrie, la 
Istanbul) s-au calificat echipele Po
loniei, României, Cehoslovaciei, Ita
liei, Ungariei, Iugoslaviei, U.R.S.S. și 
R. D. Germane. întrecerea similară 
feminină începe mîine, la Izmir, iar 
„turneul de consolare" la care parti
cipă și selecționata noastră feminină 
începe joi la Ankara.

Ion DUMITRIU

Analele Institutului de studii 
istorice și social-politice 

de pe lîngă C.C. al P.C.R.
nr. 5/67

Cu prilejul aniversării semi
centenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, re
vista publică grupajul de ar
ticole : însemnătatea interna
țională a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie de 
acad. CONSTANTINESCU- 
IAȘI, V. LIVEANU; Revo
luția din Octombrie și opinia 
publică progresistă din Româ
nia de N. COPOIU; Ideile 
marxist-leniniste și dezvolta
rea conștiinței socialiste a ma
selor de C. BARBULESCU, D. 
GHECIU ; Organizații legale 
de masă promotoare ale rela
țiilor de prietenie intre Româ
nia și U.R.S.S„ create și în
drumate de Partidul Comunist 
in anii ilegalității sale de

Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

COMERȚULUI DIN GHANA

Luni a sosit în Capitală Ayeh 
Francisco Ribeiro, ministrul comer
țului din Ghana. în timpul șede
rii sale în țară, ministrul ghanez 
va avea o serie de întrevederi și 
convorbiri cu diferiți reprezentanți 
ai vieții de stat și economice ro
mânești în legătură cu dezvolta
rea în continuare a relațiilor co
merciale dintre cele două țări.

în aceeași zi, ministrul comer
țului din Ghana a avut o întreve
dere cu Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior.

SEARĂ CULTURALA 
IRANIANA

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat luni o seară culturală, cu prile
jul Zilei naționale a Iranului.

La manifestare, care a avut loc 
la Casa de cultură a institutului, a 
luat parte o numeroasă asistență, în 
rîndurile căreia se aflau Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., oameni de cul
tură și artă, precum și membri ei 
ambasadei Iranului la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Au luat cuvîntul Ion Găleteanu,

Premiera filmului 
românesc „Subteranul"

O nouă premieră a cinematogra
fiei românești — „Subteranul" — 
film realizat de Virgil Calotescu 
după scenariul scriitorului loan 
Grigorescu — a fost prezentată luni 
seara la cinematograful „Republica" 
din Capitală. Printre interpreți se 
numără Iurie Darie, Leopoldina

(Urmare din pag. I) 

este depășită. Spiritul de cruciadă 
a cedat în fața spiritului critic. Noi 
perspective se deschid dialogului 
între Est și Vest. Și multe s-au 
schimbat sau sînt pe cale de a se 
schimba în Europa. Partidul nostru 
este hotărît ca biroul său să nu
mească o comisie care urmează să 
studieze problemele legate de mo
dificarea structurilor pactului at
lantic... Această discuție demarează 
într-o atmosferă care nu mai are 
nimio din condițiile dramatice de 
acum două decenii".

Alva Myrdal: „Eliminarea ac
tualelor cauze ale tensiunii inter
naționale ar stimula cauzele co
existenței, după mine posibilă atît 
în domeniul politic cît și în cel e- 
conomic și cultural. Țara mea, prin 
definiție neutră, sprijină ideea co
existenței, pe care o consideră a fi 
o condiție a securității colective".

Abordînd problema căilor de în
tărire a păcii, interlocutorii au ex
primat, intre altele, următoarele 
opinii:

Bruno Pitterman : „Sînt convins 
că pacea în lume poate fi realizată 
în mod eficient prin întărirea Or
ganizației Națiunilor Unite. De a- 
semenea, blocurile militare trebuie 
să dispară".

Pietro Nenni: „După părerea 
mea, cea mai importantă problemă 
în fața căreia se află umanitatea, 
este aceea a organizării păcii. Pen
tru a atinge acest scop, va fi nece
sar să se depună eforturi comune 
în vederea asigurării autorității 
Organizației Națiunilor Unite. Spun 
„autoritate", dar mă refer implicit 
la necesitatea universalității Orga
nizației Națiunilor Unite. Consider 
că este un anacronism absurd fap
tul că China populară nu este 
membru al O.N.U., faptul că China 
este reprezentată în Consiliul de 
Securitate de un guvern-fantomă, 
care pe deasupra mai are și drept 
de veto".

In legătură cu un acord de ne- 
diseminare a armelor nucleare, vor
bitorii au arătat :

Alva Myrdal : „Anul acesta acti
vitatea propriu-zisă a Comitetului 
„celor 18“ a început la 24 august, 
o dată cu prezentarea de către 
U.R.S.S. și S.U.A. a celor două pro
iecte identice de tratat de nepro- 

TITU GEORGESCU, GHEOR- 
GHE I. IONIȚA.

La rubrica „Comunicări", 
prof. univ. ȘT. PASCU sem
nează articolul : Mihail Ko- 
gălniceanu și problemele epo
cii sale, iar MIRCEA MALIȚA 
articolul Independența Româ
niei și exercitarea dreptului 
de legație.

Articolele: Cunoaștere și 
valorificare în știința istoriei 
de L. POPA și Valorificarea 
documentației în literatura is
torică de N. RAUȘ fac obiec
tul rubricii „Discuții".

Revista mai cuprinde meda
lioane privind viața și activi
tatea lui Timotei Marin, Ottoi 
Călin, Găal Găbor, precum și 
rubricile „Recenzii", „Note 
bibliografice", „Informații".

director general adjunct al Agenției 
române de presă — Agerpres, care 
a împărtășit impresii dintr-o călăto
rie în Iran, și ambasadorul Iranului 
la București, Soltan H. V. Sanandaji.

★
Luni după-amiază a părăsit 

Bucureștiul, îndreptîndu-se spre 
patrie, Nazem Akkari, secretarul 
general al Consiliului de Miniștri 
al Libanului, care ne-a vizitat țara 
cu prilejul inaugurării liniei ae
riene București—Beirut.

în timpul vizitei, oaspetele a a- 
vut o întrevedere cu secretarul ge
neral al Consiliului de Miniștri, Ion 
Drăgan, și a făcut o călătorie pe 
Valea Prahovei și în regiunile Bra
șov și Argeș.

★
La București s-au încheiat lucrările 

celei de-a 3-a sesiuni plenare a Comi
tetului tehnic pentru semifabricate din 
lemn al Organizației internaționale de 
standardizare (I.S.O.).

★
Prof. dr. Valeriu Bologa, de la In

stitutul de medicină și farmacie din 
Cluj, a fost distins, de curînd, cu me
dalia „Weszpremi" a Societății Ma
ghiare de Istoria Medicinei. Este pen
tru prima dată cînd această medalie 
se conferă unui cercetător străin. O- 
mul de știință clujean s-a distins prin 
contribuții deosebite în domeniul is
toriei medicinei. (Agerpres)

.s ..Lapusc.'. toc'

Bălănuță, Ștefan Ciubotărașu, Toma 
Caragiu, Viorica Farkaș, Emil 
Botta, Constantin Codrescu, Dem 
Rădulescu, Mirea Basta, Geo Bar
ton, Monica Ghiuță.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes.

(Agerpres)

liferare nucleară. Abia atunci 
i s-a oferit posibilitatea de a 
contribui în/ mod real la tra
tative. Am prezentat o serie 
de sugestii și propuneri și aș
teptăm răspunsul marilor puteri. 
După aceea va trebui să găsim tim
pul necesar pentru o reconsiderare 
a tuturor problemelor aflate în dis
cuție. Tratativele constau în găsi
rea unor concesii reciproce. Aceas
ta constituie, totuși, un progres în 
raport cu trecutul.

Tratatul de neproliferare nuclea
ră este foarte complex. El va de
veni din ce în ce mai dificil atunci 
cînd se va aborda problema con
trolului care, după cum se știe, 
continuă să se afle în suspensie. 
Tocmai datorită acestor complica
ții, unele țări vor găsi cu greu po

COOPERAREA
INTERNAȚIONALĂ

sibilitatea de a cădea de acord cu 
prevederile tratatului, dacă aces
tea nu vor fi modificate. Există 
probleme de ordin politic des
tul de delicate cum ar fi pro
blema garanțiilor că puterile 
nucleare nu vor folosi arma nu
cleară împotriva țărilor nenuclea
re și că aceste din urmă țări vor 
avea posibilitatea să continue ne- 
stînjenit cercetările nucleare în 
scopuri pașnice.

Obstacolul cel mai redutabil este 
acela al echilibrului în cadrul u- 
nui asemenea tratat. In forma lui 
actuală, el nu are în vedere înceta
rea cursei înarmărilor ci îngăduie 
puterilor nucleare toate libertățile, 
negînd în același timp libertatea 
acelor state care nu dispun de ar
ma nucleară. Faptul că nu se în
trevede posibilitatea încetării cursei 
înarmărilor nucleare provoacă un 
oarecare pesimism. Recentele mă
suri de creare a unui sistem anti- 
rachetă (american — n.r.) ne fac să

Sosirea delegației 
guvernamentale 

române la Alger
ALGER 30. — Corespondentul

Agerpres, C. Benga, transmite; 
La Alger a sosit delegația guver
namentală română condusă de 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, care, la invitația guvernu
lui algerian, va lua parte la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
13-a aniversare a începerii revolu
ției algeriene. Din delegație face 
parte și Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La sosirea pe aeroportul Dar El 
Beida, delegația română a fost sa
lutată de Lamine Khene, minis
trul lucrărilor publice și re
construcției în guvernul algerian. 
precum și de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Algeriei.

Au fost de față Mihail Voi- 
cescu, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Socialiste România la 
Alger, membri ai ambasadei, zia
riști.

DEIEGATIA A.R.I.U.S.
*

A SOSIT LA MOSCOVA
MOSCOVA 30. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Luni dimineața a sosit la 
Moscova delegația A.R.L.U.S. con
dusă de prof. Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., care va participa la 
festivitățile prilejuite de sărbăto
rirea semicentenarului Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

La sosire, în gara „Kiev", delega
ția a fost întîmpinată de N. P. 
Popova, președintele Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine, 
V. I. Konotop, președintele Asocia
ției de prietenie sovieto-română, și 
de alte oficialități.

Erau prezenți Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, membrii delegației 
A.R.L.U.S. s-au întîlnlt, într-o at
mosferă prietenească, cu V. I. 
Gorșkov, prim-vicepreședinte al 
Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine, apoi cu V. I. Konotop 
și cu alți membri ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so- 
vieto-române.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

1, 2 și 3 noiembrie. In țară : vrem» 
în general rece. Cerul mai mult no- 
ros la început, va deveni treptat va- 

credem că nu constituie o dovadă 
de sinceritate atunci cînd se vorbeș
te, în același timp, de dezarmare".

In continuare d-na Myrdal a ară
tat : „în unele probleme, România 
și Suedia au o poziție apropiată. Noi 
avem adeseori schimburi de opinii 
și facem aceasta cu foarte multă 
sinceritate. Chiar dacă nu coincid 
cu ale noastre, opiniile guvernului 
român inspiră foarte mult respect".

Pietro Nenni: „Tratatul de ne
proliferare constituie un prim pas 
în vederea unei limitări generale 
și controlate a armamentelor nu
cleare. Au fost formulate, în ca
drul tratativelor, o serie de rezerve 
legitime, cărora trebuie să li se 
răspundă, fără îndoială, cu efici
ență.

Socot că trebuie sprijinită orice 
inițiativă . politică îndreptată spre 
măsuri internaționale de destin
dere, în favoarea dezarmării, a 
apropierii între Est și Vest, a aju
torului necesar țărilor în curs de 
dezvoltare".

Bruno Pitterman : „Un acord 
asupra interzicerii armelor nucle
are, neproliferarea acestora, un 
control sever asupra stocurilor e- 
xistente, reducerea lor, urmărirea 
pas cu pas a respectării acestor 
convenții ar constitui un progres 
pe calea asigurării securității co
lective. Aceasta ar îngădui și faci
litarea dezvoltării relațiilor eco
nomice și, în consecință, a nive
lului de trai al tuturor popoarelor. 
Se cer acțiuni, supraeforturi.

Referindu-se la războiul din 
Vietnam, toți cei trei interlocutori 
au relevat necesitatea ca Statele 
Unite să pună capăt bombardamen-

ÎN CE REZIDĂ

FORJA PATRIOȚILOR
SUD-VIETNAMEZI

In ce constă forța Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de sud, cum se explică puterea sa de rezistență și 
ripostă față de uriașa mașinărie de război desfășurată de im
perialismul american la sud de paralela 17 ? — iată între
barea la care răspunde ziaristul Hiro, intr-un articol publicat 
in buletinul „New Japan" al Institutului japonez de cerce
tări pentru problemele externe.

Opinia mea este că, pe actualul te
ren de luptă, cursul războiului nu se 
va întoarce în mod decisiv în favoa
rea americanilor, chiar dacă numărul 
trupelor americane dislocate în Viet
namul de sud va crește cu alți 
100 000 sau 200 000 de soldați. Pot 
exista, desigur, oameni care să aibă 
păreri diferite de aceasta, dar con
sider că fiecare admite faptul că 
forțele F.N.E., care nu au nici tancuri, 
nici avioane, duc o luptă cura
joasă împotriva a 600 000 de soldați 
saigonezi și a 500 000 de soldați ame
ricani. Cui se datorește atunci forța 
F.N.E. ? Anul acesta, cînd am fost 
la Saigon, am vizitat un centru al 
F.N.E., situat într-o suburbie a Sai- 
gonului. Acolo am pus această în
trebare unui combatant al F.N.E., 
care spunea că luptă de șase ani în 
junglă. El a răspuns : „Este natural 
ca F.N.E. să fie puternic. Noi sîntem 
oameni săraci. Iar oamenii luptă pen
tru bunăstarea și interesele lor".

Consider că războiul din Vietnamul 
de sud este un război revoluționar 
intern. Două largi pături ale popu
lației — țăranii săraci care cer pă- 
mînt șl intelectualii care se opun 
regimului dictatorial de la Saigon și 
cer libertate — s-au unit și au creat 
Frontul Național de Eliberare.

Moșierii fugiți la Saigon se află 
în urma tancurilor americane pentru 
a reintra în posesia pămînturilor îm
părțite de F.N.E. țăranilor. F.N.E. 
însă, după ce eliberează satele, îm
parte pămîntul țăranilor, celor care 
îl lucrează, tranformînd pe țăranii 
dijmași în proprietari. Din punctul 
de vedere al țăranilor, trecerea for
țelor F.N.E. prin satul lor înseamnă 
împărțirea pămîntului între săteni, în 
timp ce trecerea forțelor saigoneze 
și americane înseamnă confiscarea 
pămîntului. Adesea, partizanii sînt 
comparați cu peștii care înoată în 
apa pe care o reprezintă țăranii. Dar, 
evident, țăranii nu pot să acorde 
sprijin partizanilor fără să aibă mo
tive politice și ideologice. Ei îi spri
jină întrucît au interese reale, în 
primul rînd — pămîntul. Și din acest 
punct de vedere trebuie reamintit 
că, în timpul războiului pentru eli
berarea de sub dominația franceză 
Viet Minh (Liga pentru independența 
Vietnamului) împărțea gratuit pă
mîntul țăranilor. Chiar și în actualul 
Vietnam de. sud mulți țărani din 
regiunile eliberate atunci de forțele 
Viet Minh au obținut pămînt. Cînd 
însă trupele Ligii pentru independen- 

riabil. Vor cădea ploi locale. La în
ceputul intervalului, în regiunea de 
munte și izolat în nordul tării, la- 
poviță și ninsoare. Vint potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 2 și plus 8 grade, 
local mai coborîte, iar maximele 
între 5 și 15 grade.

In București: vreme în general 
rece. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

telor asupra teritoriului R.D. Viet
nam, ca o condiție indispensabilă 
creării premiselor in vederea re- 
instaurării păcii.

Alva Myrdal: „Sînt de acord că 
nu poate exista soluție militară în 
Vietnam. Prima măsură pe calea 
unei păci negociate trebuie să fie 
încetarea imediată a bombarda
mentelor asupra Vietnamului de 
nord".

Bruno Pitterman: „Am fost prin
tre cei dintîi care s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a bom
bardamentelor în Vietnam. Viet
namul este o țară scindată care — 
pe bune motive — cere libertate, 
independență națională. Repet, do
resc ca o înțelegere în vederea în

cetării conflictului să se producă, 
cu atît mai mult cu cît nu putem 
avea certitudinea că războiul poate 
fi limitat în spațiul pe care îl cu
prinde astăzi".

Pietro Nenni : „Am comite o 
mare eroare dacă ne-am lăsa pra
dă unui optimism exagerat. Putem 
vorbi de o stare de război în Viet
nam, așa cum putem vorbi de o 
stare precară de armistițiu în Ori
entul Apropiat. In numeroase zone 
ale globului se accentuează peri
colul intervențiilor militare.

Consider că nici conflictul din 
Orientul Apropiat, nici cel din 
Vietnam nu pot fi soluționate pe 
cale militară. Trebuie create con
diții prealabile pentru o rezolvare 
politică a acestor probleme. Este 
unica soluție valabilă.

în Orientul Apropiat, condițiile 
prealabile pentru rezolvarea con
flictului sînt recunoașterea recipro
că a dreptului de existență al sta

ța Vietnamului s-au retras în partea 
de nord a Vietnamului, conform pre
vederilor Acordurilor de la Geneva, 
trupele administrației de la Saigon, 
oficialitățile și foștii moșieri au 
venit imediat în aceste regiuni și 
au luat înapoi pămîntul. Aceasta a 
fost cauza pentru care s-a statornicit 
antipatia profundă a țăranilor fată 
de regimul de la Saigon.

în Vietnamul de sud, majoritatea 
populației o formează țăranii săraci. 
Există și o minoritate a clasei bogate 
privilegiate. Această polarizare a 
structurii sociale devine clară pentru 
oricine rămîne un timp în Vietnamul 
de sud. Păturile mijlocii, alcătuite 
din învățători, ziariști, mici func
ționari guvernamentali, soldați de 
profesie sînt, de asemenea, sărace. 
Cei bogați, moșierii, înalții funcțio
nari de stat, comercianții care au 
legături în cercurile guvernamentale 
sînt aroganți, extravaganți și corupți 
în așa măsură, încît nu se mai pot 
gîndi că oamenii săraci sînt ființe 
umane ca și ei. La Saigon mă aflam 
în pensiune în locuința unei înalte 
oficialități guvernamentale. Intr-o zi 
am găsit servitoarea furioasă. Am 
Intrebat-o ce 1 s-a întîmplat. Mi-a 
răspuns că citise în ziarul de di
mineață că guvernul intenționează 
să mute cu forța oamenii săraci în 
suburbii. Apoi a strigat : „Dacă vor 
face una ca asta am să mă alătur 
și eu forțelor Vietcong" *).  Acest fapt 
evidențiază concepția larg răspîn- 
dită că F.N.E. se află de partea ma
selor sărace care se opun claselor 
privilegiate. Tocmai de aceea, forțele 
F.N.E. și-au extins mereu influența 
în rîndul populației. Vietnamezii, 
care au luptat împotriva trupe
lor coloniale franceze pînă la 
cîștigarea independenței, devenind 
un popor conștient de propria 
sa forță, nu se mai pot îm
păca cu gîndul că înapoierea ar 
fi destinul și soarta lor. Ei niciodată 
nu vor renunța la hotărîrea de a-și 
îmbunătăți propria lor soartă și de a 
fi liberi în țara lor.

în mod deosebit, poporul vietnamez, 
animat de un puternic sentiment de 
patriotism și care a rezistat o mie 
de ani presiunilor din afară și s-a 
eliberat de sub dominația franceză, 
este foarte sensibil la amestecul stră
in în afacerile sale proprii. De ase
menea, poporul vietnamez se opune 
cu tărie acelora care au adus pe 
străini în țară. Din acest punct de 
vedere e semnificativ ce mi-a spus 
un intelectual din Saigon : „în timp 
ce F.N.E. este alcătuit numai din 
vietnamezi, partea saigoneză reu
șește să continue războiul numai cu 
ajutorul trupelor străine de circa 
500 000 de soldați. Văzînd aceasta, eu 
nu pot să nu mă rușinez".

Cu cît Statele Unite intervin mai 
masiv în războiul din Vietnam, cu 
atît mai mult acționează sentimentele 
patriotice ale vietnamezilor. (Text 
primit de la corespondentul nostru 
la Tokio, Florea Tutu).
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LONDRA ROMA

START LA

Evocînd aceleași personaje, 
decor și piesă, spectaculoasa 
deschidere a sesiunii parlamen
tului, care are loc astăzi, ar pu
tea fi descrisă dinainte, pînă Ia 
detaliile tradiționalului ceremo
nial al discursului inaugural. 
Rostit astăzi după-amiază, el va 
cuprinde, ca de obicei, programul 
legislativ al guvernului pe ur
mătoarele 12 luni. Luni, o 
ședință a cabinetului i-a dat 
forma finală, aceasta fiind 
de fapt punctul de plecare pen
tru îndelunga si apriga dezbate
re în cadrul căreia debitul ora
toric se măsoară în milioane dt 
cuvinte.

Dincolo de cortina Westmin- 
sterulul mocnește de cîteva zile 
o furtună politică, a cărei sursă 
este atribuită lordului Chalfont, 
ministru de stat însărcinat cu 
negocierile privind oandldatura 
britanică la Piața comună. în re
latările presei s-a pretins că la 
Lausanne, unde a participat la o 
întrunire a țărilor A.E.L.S., lor
dul Chalfont ar fl făcut, într-o 
convorbire confidențială cu zia
riștii, anumite indiscreții grave 
privind politica europeană a 
Marii Britanii, 
printre altele, 
Londra s-ar proiecta represalii 
anti-franceze șl anti-vest-ger- 
mane în cazul cînd drumul spre 
Piața comună ar continua să fie 
blocat, lăsîhdu-se să se presu
pună o radicală reconsiderare a 
poziției britanice față de siste
mul militar N.A.T.O. șl în pro
blemele Europei occidentale.

în dude proaspetelor dezmin
țiri oficiale cît șl a intenției pre
mierului Harold Wilson de a 
reafirma în Camera Comunelor 
menținerea fermă a orientării 
oficiale, liderii conservatori se 
arată de pe acum deciși să de
clanșeze atacuri puternice pe 
care le-au pregătit luni în ca
drul unei întruniri a „cabinetu
lui din umbră". Pentru a confir
ma un vechi principiu al parla
mentarismului britanic, potrivit 
căruia „rolul opoziției este de a 
se opune", conservatorii pregă
tesc tradiționala moțiune de neîn
credere în guvern care se referă, 
de data asta, la politica econo
mică. Tn cercurile politice se știe 
cS partidul conservator se va 
împotrivi pe toate căile proiec
tului laburist care prevede acor
darea de împrumuturi si inves
tiții unor firme particulare (cu 
conslmtămîntul acestora), pentru 
a stimula modernizarea tehnică 
în industrie.

Din gama celor 20 sau mai 
multe proiecte de legi ce vor fi 
anunțate la deschiderea parla
mentului. se nare că adînci con
troverse politice va prilejui pro
punerea unei reforme a Camerei 
Lorzilor. Punct înscris mai 
de multe’în manifestele electorale 
laburiste, această problemă a 
devenit cu atît mai actuală cu 
cît Camera Lorzilor, prin struc
tura sa tradițională conserva
toare, continuă să constituie un 
permanent potențial de obstruc
ții în calea înfăptuirii progra
mului legislativ laburist.

Liviu RODESCU

Nordul industrial al Italiei a 
fost luni în fierbere : aproxima
tiv 300 000 muncitori de la între
prinderile metalurgice din capi
tala Lombardiei, Milano și din 
împrejurimi au întrerupt lucrul 
pe timp de o oră, cerînd, între 
altele, aplicarea integrală și 
în fiecare întreprindere a pre
vederilor contractului de mun- 

se arată că 
o serie de 

printre care

I «-a atribuit, 
sugestia că la

că. în presă 
în prezent la 
întreprinderi, 
„Vanzetti", „Cera Perego", „Sie
mens Elettra", C.M.F. se anali
zează măsuri a căror aplicare 
ar aduce prejudicii oamenilor 
muncii. Metalurgiștii cer, de a- 
semenea, diferențiat pe între
prinderi, îmbunătățirea condiții
lor de salarizare. Pentru astăzi, 
la Torino este prevăzut să în
trerupă lucrul pe timp de o oră 
16 000 muncitori de la complexul 
„Olivetti". Revendicarea lor 
privește îndeosebi respectarea 
libertății sindicale lezată ca ur
mare a unor măsuri 
nistrațlei.

Aceste viguroase 
luptă muncitorească, 
în nordul Italiei, se 
într-o mișcare mal largă 
în ultima vreme, a cuprins în
treaga țară, afectînd importante 
ramuri ale industriei, cu oapital 
privat sau de stat, agricultura 
șl administrația publică. Prin
tre cerințele de bază figurează 
reînnoirea contractelor de muncă 
tn condiții mai bune pentru oa
menii muncii; măsuri energice 
împotriva licențierilor. Printr-un 
înalt spirit unitar de acțiune 
s-au remarcat greva de 48 ore a 
celor 200 000 lucrători din indus
tria lemnului; greva națională 
a 140 000 muncitori din sectorul 
industriei încălțămintei : demon
strații si greve ale țăranilor 
muncitori din Mezzogiomo șl 
alte regiuni agricole. Formele 
de luptă ale muncitorilor merg 
de la întreruperea lucrului pe 
timp determinat pînă la demon
strații si ocuparea întreprinderii 
sau a unor secții, după cum au 
procedat, de pildă, muncitorii 
uzinelor aeronautice de la Piag- 
gio (Genova). La ..Italsider" de 
la Piombino s-a înregistrat o 
nrimă Prevă de 74 de ore în spri
jinul îmbunătățirii condițiilor 
contractuale ia munca în acord 
sl a resnectărH orarului de 
muncă. Revend’cărl similare 
s-au avansat sl de către greviș
tii de le otelăriile din Bagnoli, 
de la uzinele San Giovanni Val- 
damn. O «revă de ont ore a în
tregii flotile de remorchere din 
Genova a paralizat sîmbătă 
zeci de nave aflate în raza por
tului.

în agricultură se desfășoară 
sau sînt prevăzute noi manifes
tații într-o serie de localități în 
snriiinul cererii de a se îmbu
nătăți condițiile de muncă și de 
remunerare. Țărani si diimașî 
luptă pentru nămrnt, pentru 
sprijinirea eforturilor lor de a 
lărgi irigațiile, asigurarea unor 
piețe stabile de desfacere.

N. PUICEA

ale adml-

acțiuni de 
declanșate 
încadrează 

care,

încheierea convorbirilor dintre
delegațiile C. C. al P. C. R
si C. C. al P. C. din Finlanda

HELSINKI 30 (Agerpres). — Luni 
s-au încheiat convorbirile dintre de
legația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și delega
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Finlanda.

Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii Emil Bod
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Coliu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de partid. 
Ilie Rădulescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Nicu Bu
jor, șef de sector la secția interna
țională a C.C. al P.C.R.

Din partea finlandeză au partici
pat tovarășii Aarne Saarinen, pre
ședintele C.C. al Partidului Comu
nist din Finlanda. Martti Malmberg 
și Anna-Liisa Hyvonen, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Finlanda, Olavi Poikolainen, șef 
de secție la C.C. al partidului, Lars 
Junttila, membru al C.C. al P.C. din 
Finlanda.

în cadrul convorbirilor a fost a- 
doptat un comunicat care va fi dat 
publicității.

al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.CR., a 
de sîmbătă 
„Typpi Oy“ 
cu membrii 
partid sătești și cu activul Comi
tetului provinciei Oulu al P. C. 
Finlandez.

Delegația C.C. al P.C.R. a sosit 
sîmbătă seara la Rovanieni, unde 
a vizitat hidrocentrala Piettikoski 
de pe rîul Kemi. Guvernatorul 
provinciei Laponia, Martti Miet- 
tun, a oferit un dineu în cinstea 
delegației române. Duminică a 
fost vizitată centrala organizațiilor 
finlandeze pentru creșterea reni
lor. Membrii delegației s-au întîl
nit cu activul Comitetului de 
partid din provincia Laponia.

în timpul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de tovarășul Martti 
Malmberg, membru ai Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Finlandez.

vizitat în cursul zilei 
fabrica de celuloză 
din Oulu, s-a întîlnit 
unei organizații de

SĂ ÎNCETEZE 
BOMBARDAMENTELE
ASUPRA R.D. VIETNAM

BONN. — Cu prilejul unui miting 
de protest împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam inițiat de organizația 
vest-germană Mișcarea femeilor pentru 
pace, care a avut loc la Koln, pastorul 
Martin Niemoller, cunoscut militant pe 
tărîm obștesc din R. F. a Germaniei, 
laureat al Premiului internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii între po
poare", a subliniat necesitatea unor 
acțiuni energice împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru pace, pentru indepen
dența și libertatea poporului vietna
mez.

ROMA. — în întreaga Italie au avut 
loc la 29 octombrie demonstrații, mi
tinguri și marșuri de protest împotriva 
agresiunii Statelor Unite în Vietnam.

La Mestre (Veneția) a avut loc o 
mare demonstrație. Vorbitorii, prin
tre care și Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii P.C.I., au subliniat for
ța mișcării de solidaritate cu eroicul 
popor vietnamez și de condamnare a 
agresiunii.

WASHINGTON. — Luînd cuvîntul 
la o mare întrunire, care a avut loc la 
Grinnell College (statul Iowa), profe
sorul Ashley Montagu a declarat că 
războiul din Vietnam este „cel mai 
imoral și cel mai ilegal conflict din 
istoria Americii".

U.R.S.S. A REALIZAT

Joncțiunea automată 
a doi sateliți artificiali

ai Pămîntului
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Agenția TASS 

anunță că în Uniunea Sovietică a fost realizată 
la 30 octombrie joncțiunea automată a doi sate
liți artificiali ai Pămîntului. Satelitul artificial 
„Cosmos-188“, lansat la 30 octombrie, a reali
zat joncțiunea pe orbită cu satelitul „Cosmos- 
186“, lansat la 27 octombrie. Cei doi sateliți cu
plați rigid continuă zborul pe orbită. Potrivit 
datelor telemetrice, toate sistemele de bord 
ți aparatajul sateliților funcționează normal.

*
HELSINKI 30 (Agerpres). — în 

continuarea călătoriei pe care o 
întreprinde în nordul ‘ 
delegația Comitetului Central 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv,

Finlandei, 
al

Unitatea Coreei 
să fie rezolvată
de poporul coreean
Un mesaj al ministrului de 
externe al R.P.D. Coreene

PHENIAN 30 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, Pak Sen Cer, a adresat 
un mesaj președintelui sesiunii a 
22-a a Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, și secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în le
gătură cu raportul anual al Co
misiei O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei. în mesaj se arată 
că raportul anual al acestei comi
sii a dovedit, ca și cele preceden
te, că comisia este o unealtă a 
S.U.A. pentru aplicarea politicii de 
agresiune în Coreea și că a fost 
creată contrar voinței 
coreean.

în mesaj se cere ca 
O.N.U. pentru unificarea 
rea Coreei să fie dizolvată, trupele 
americane, care ocupă Coreea de 
sud sub masca trupelor O.N.U., 
să fie retrase de acolo imediat, iar 
problema refacerii unității Coreei 
să fie rezolvată de poporul co
reean însuși, pe cale pașnică

Ministrul de externe al R.P.D. 
Coreene cere ca acest mesaj să fie 
difuzat în rîndul reprezentanților 
țărilor membre ale O.N.U. ca do
cument oficial al O.N.U.

poporului

Comisia 
și reface-

In Comitetul politic al O.N.U.
• Proiect de rezoluție propus de reprezentantul Mexicului
• Examinarea așa-zisei probleme coreene

După plasarea pe or
bită a satelitului „Cos- 
mos-188“, cei doi sa
teliți dotați cu sisteme 
speciale de apropiere 
și subansambluri de 
cuplare au efectuat o 
serie de manevre com
plicate în spațiul cos
mic. S-au realizat au
tomat căutarea recipro
că, apropierea, acosta
rea, iar apoi cei doi sa
teliți au efectuat cu
plarea rigidă.

Prin intermediul u- 
nui aparataj de radio 
și televiziune, precum 
și al unor sisteme te- 
lemetrice instalate la 
bordul sateliților, pe 
Pămînt a fost transmi
să joncțiunea sateliți
lor.

Satelitul artificial 
„Cosmos-188“, transmi
te agenția TASS, a fost 
lansat pentru conti
nuarea cercetării Cos
mosului și pentru ela
borarea unor noi siste
me și elemente de con
strucție ale aparatelor 
cosmice.

Soluționarea de că
tre savanții, constructo
rii și inginerii sovietici 
a acestei complicate 
probleme tehnice și ști
ințifice a joncțiunii au
tomate deschide largi 
perspective plasării pe 
orbită a unor stații 
cosmice de mari pro
porții, capabile să efec
tueze cercetări comple
xe și multilaterale asu-

pra spațiului cosmic și 
planetelor.

Zborul sateliților ar
tificiali „Cosmos-186" 
și „Cosmos-188” a du
rat trei ore și 30 mi
nute, efectuîndu-se 
programul de cercetări 
tehnico-științifice. La 
ora 15,00, ora Mosco
vei, la o comandă de 
pe Pămînt, s-a produs 
decuplarea automată. 
Manevra a fost televi
zată pe Pămînt. La cît
va timp Jupă decupla
re, cu ajutorul instala
țiilor motoare de bord, 
cei doi sateliți au fost 
plasați pe orbite dife
rite. Toate sistemele 
care au asigurat înde
plinirea decuplării și 
manevrele următoare 
au funcționat normal.

După săvîrșirea cu 
succes 
de căutare, 
cuplare 
automată 
artificiali 
„Cosmos-186“ și „Cos
mos-188" își continuă 
zborul și cercetările în 
spațiul cosmic.

a programului 
apropiere, 

și decuplare 
a sateliților 
pe orbită,

„In duda opoziției State
lor Unite, Franța a reușit 
să obțină importante co
menzi de armament din 
țările Americii Latine" — 
scrie cu vădită indispoziție 
ziarul „International He
rald Tribune". Faptul, sau 
mai exact „afacerea arma
mentului" cum îl definește 
presa occidentală, este re
velator pentru fenomenele 
de ascuțire a contradicții
lor dintre S.U.A, și Franța 
pe arena Americii Latine. 
Dar nu numai pentru asta.

Mai întîi, cîteva date 
explicative. Cu cîtva timp 
în urmă, Lima (capitala 
statului Peru) a încheiat 
cu Parisul o tranzacție prin 
care urmează să achizițio
neze un număr de avioane 
de producție franceză de 
tipul „Mirage V". După 
cîteva zile, agenția France 
Presse relata că Argentina 
ar fi dispusă și ea să a- 
chiziționeze din Fran+a 
tancuri de tipul „AMX-13". 
In sfîrșit, ziarul „Le 
Monde" anunța recent 
că și între oficialități
le braziliene și cele fran
ceze au loc discuții 
pentru achiziționarea de 
către Brazilia a unui nu
măr de aparate „Mirage V".

Asemenea vesti trezesc 
o vie nemulțumire și nu- 
ternice resentimente Ia Wa
shington — după cum rela
tează chiar corespondentul 
agenției americane U.P.I. 
Henry Keys. Ceea ce nu e 
greu de înțeles. Statele 
Unite dețin un adevărat 
monopol în ce privește li
vrările de arme în țările 
continentului american. A- 
cum, Franța deschide o 
breșă într-un domeniu con
siderat apanajul firmelor 
americane de armamc"t. 
Si nu este vorba noma’’ de 
consecințele acestui fart 
asupra contului de profit 
și pierdere al acelor 'irme.

cl și de implicațiile politi
ce. Este doar știut că li
vrările de arme sînt folo
site de S.U.A. ca unul din 
mijloacele de presiune a- 
supra țărilor latino-ameri- 
cane participante la blocul 
militar O.S.A. Nu întîmplă- 
tor ziarul „Primera Plana", 
care apare la Buenos Aires 
și este considerat ca apro
piat de guvernul argenti- 
nean, a scris într-un arti
col intitulat „Adio armelor 
americane" că Argentina 
„încearcă să se detașeze de 
pactul de asistentă militară

mai voalată și mai abilă. 
Ziarele americane au des
chis o vie campanie pentru 
a demonstra cît este de... 
absurdă cursa înarmărilor 
pe continentul latino-ame- 
rican. Cine ar putea să 
tăgăduiască așa ceva ? Doar 
țările Americii Latine au 
atîtea nevoi de acoperit în 
domeniul dezvoltării econo
mice și fondurile lor limi
tate ar putea fi cheltuite 
cu un folos real în această 
direcție. Chiar în presa 
americană s-a arătat că un 
avion de tipul „Mirage V"

/zMIRASE V"
SAU „F-5"?

creat acum un sfert de se
col de Statele Unite" și e 
hotărîtă să pună definitiv 
capăt monopolului Wa
shingtonului asupra vînzâ- 
rilor de arme către a- 
ceastă țară.

„Iritarea" Washingtonu
lui s-a exprimat în forme 
diferite.

Una din ele — amenin
țarea directă cu represalii : 
„Peru ar putea fi prima 
țară din America Latină 
față de care ajutorul ame
rican ar urma să fie redus 
ca urmare a achiziționări
lor de armament pe care 
le-a făcut" — notează „Le 
Monde".

Altă formă de exprimare 
a „resentimentelor" se vrea

reprezintă costul a circa 
1 000 de tractoare ! Era 
însă pledoaria respectivelor 
ziare americane atît de 
dezinteresată pe cît voia 
să pară ? Preconizau ele să 
se renunțe la achiziționarea 
de arme moderne de ori
unde ? Orice îndoială s-a 
risipit cînd, la 18 octom
brie, Departamentul de Stat 
a anunțat că Statele Unite 
erau dispuse să livreze ele 
însele celor interesați a- 
vioane de vînătoare super
sonice de producție ameri
cană de tipul „F-5". Cum 
rămîne însă cu argumentele 
contra cursei înarmărilor ? 
în această privință, ziarul 
„Correio da Manha" a 
scris : „Singurul lucru per-

fect clar este că în țările 
latino-americane există o 
renaștere a militarismului, 
pe care Statele Unite au 
favorizat-o si pe care n-au 
găsit cu cale s-o denunțe 
decît în ziua în care cîteva 
țări au formulat pretenția 
să cumpere avioane din 
altă parte decît din S.U.A".

în felul acesta, ziarul res
pectiv a pus punctul pe i. 
Cursa înarmărilor în țările 
latino-americane este sti
mulată de multi ani de că
tre vecinul lor de la nord 
cu scopul de a sprijini o 
serie de junte militare 
reacționare în politica lor 
de înăbușire a oricărei re
zistente populare și, tot
odată, pentru a învrăjbi un 
stat latino-american împo
triva altuia, după principiul 
„divide et impera". Că 
acestea sînt obiectivele ur
mărite se recunoaște și în
tr-un raport al subcomite
tului senatorial pentru pro
blemele Americii Latine, 
în care se spune : „Scopul 
programelor noastre... con
stă în a îndoctrina aceste 
țări și a stabili relații bune 
cu ofițerii care mîine se 
vor ocupa de cumpărarea 
armelor, dacă nu vor de
veni chiar membrii unei 
junte. Astăzi primul obiec
tiv al asistentei noastre 
militare este de a mări nu
mărul statelor-cliente, de 
a ridica bastioane poli- 
tico-militare. de a conserva 
(sau de a stabili) echilibrul 
regional și, din ce în ce 
mai mult, de a menține 
regimuri considerate prie
tene sau privilegiate".

Este însă foarte limpede 
că asemenea obiective nu 
au nimic comun cu inte
resele vitale ale popoare
lor latino-americane.

Dan MUNTEANU
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NEW YORK 30. — Trimisul speci
al Agerpres R. Căplescu transmi
te : în dimineața zilei de 30 octom
brie. Comitetul politic a ascultat la 
început o intervenție a delegatului 
Mexicului cu privire la denucleari- 
zarea Americii Latine, problemă a 
cărei dezbatere s-a încheiat. Delega
tul mexican. Garcia Robles, a pre
zentat comitetului un proiect de re
zoluție sprijinit de 21 de țări latino- 
americane semnatare ale tratatului, 
în care este subliniat rolul important 
al tratatului în eforturile de preve
nire a răspîndirii armelor nucleare 
și dreptul țărilor latino-americane la 
folosirea pașnică a energiei nuclea
re. Rezoluția cere tuturor statelor să 
spriiine tratatul, cere puterilor nu
cleare să semneze protocolul privind 
respectarea tratatului și 'angajamen
tul că armele nucleare nu vor fi 
folosite împotriva țărilor semnatare, 
cere. în același timp, țărilor din afa
ra continentului latino-american să 
semneze protocolul care se referă la 
posesiunile lor teritoriale din Ame
rica de Sud șl să le includă în pre
vederile tratatului. După studierea 
corespunzătoare, acest proiect ur
mează a fi supus în zilele următoare 
aprobării Comitetului politic. Comi
tetul a trecut anoi la examinarea 
așa-numitei probleme coreene. în
scrisă la punctul 35 al ordinii de zi 
generale și cuprinzînd trei subnunc- 
te înscrise la acest titlu, si anume : 
Raportul asa-numitei Comisii O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea Core
ei, retragerea forțelor S.U.A. și a 
altor state care ocupă Coreea de sud 
sub steagul O.N.U.. dizolvarea co
misiei ilegal constituite a O.N.U. 
înainte de a intra în discuția de fond, 
comitetul a examinat problema in
vitării la dezbaterile sale a repre
zentanților R.P.D. Coreene si Coreei 
de sud. Se știe că în acest sens 
o propunere formulată de sân
te delegații. între care si Româ
nia. cere înstărea simultană a 
celor două părți, în timp ce, con
form practicii impuse comitetului de 
mai multi ani, reprezentantului 
R.P.D. Coreene i se refuză dreptul 
legitim de a participa la lucrările 
comitetului. Lichidarea în termen de 
două luni a mandatului asa-numit.ei 
comisii O.N.U. care acționează ile
gal de 17 ani este propusă de ace
leași șapte țări : Cambodgia, Con
go (Brazzaville). Guineea. Mali. Ma
uritania. Mongolia și România.

Același text se referă, de aseme
nea, la rezolvarea unificării Coreei 
prin tratative directe între cele două 
state. Un alt proiect de rezoluție în
soțește cererea de retragere a tru
pelor străine din Coreea de sud. de 
înlăturarea așa-zisei probleme 
reene din dezbaterea O.N.U. și 
fost propus de tarile socialiște 
ropene împreună cu Mongolia. Congo 
(Brazzaville). Mali si Cuba.

în ședința de luni, reprezentantul 
U.R.S.S., N. Fedorenko, a subliniat 
că participarea la discuții a ambelor 
state coreene este condiția esențială 
asigurării unei dezbateri normale. 
Aceeași idee a fost sprijinită și 
delegații Algeriei și Mongoliei, 
apărarea tezei invitării exclusive 
Coreei de sud și a menținerii situa
ției anormale din comitet au vorbit 
delegatul filipinez și cel al Republi
cii Africii Centrale. Această dezba
tere preliminară unei discuții Ce 
fond va mai continua și în ședințe
le viitoare.
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în 
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LOS ANGELES. în continuarea 
vizitei pe care a făcut-o la Los 
Angeles la invitația organizației lo
cale a Asociației americane pentru 
Națiunile Unite, președintele Adu
nării Generale a O.N.U., Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al României, s-a întîlnit cu 
membri ai coloniei române din 
acest oraș.

Primarul orașului Los Angeles, 
Samuel Jorty, a oferit în cinstea 
oaspetelui un dineu. C. Mănescu 
a primit cu acest prilej în dar din 
partea primarului cheia orașului 
Luni seara, Corneliu Mănescu s-a 
reîntors la New York.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi și alți conducă
tori de partid și de stat au vizitat 
la 30 octombrie expoziția realiză
rilor economiei naționale a 
U.R.S.S., unde s-a deschis tin pa
vilion consacrat celei de-a 50-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie

Conducătorii sovietici și-au în
ceput vizita cu pavilionul unde 
sînt expuse peste 20 000 de pro
duse de larg consum. Un interes 
deosebit a suscitat expoziția „Cu
cerirea de către Uniunea Sovietică 
a spațiului cosmic", unde, pe o su
prafață de ip 000 metri pătrați, este

La Bonn a avut loc o demonstrație împotriva „legilor excepționale

prezentată dezvoltarea științei și 
tehnicii racheto-cosmice sovietice 
de la primele ei începuturi pînă la 
stațiile interplanetare automate 
navele cosmice de astăzi.

BERLIN 30.— Corespondentul 
gerpres St. Deju transmite: 
cinstea celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, duminică a avut loc la 
Berlin o paradă militară. Au parti
cipat unități ale Armatei Popu
lare Naționale a R. D. Germane și 
ale trupelor sovietice staționate în 
R.D.G.

în tribună au luat loc Walter 
Ulbricht și alți conducători de 
partid și de stat.

în aceeași zi au avut loc parade 
militare comune ale celor două ar
mate la Magdeburg, Dresda, Er
furt și alte centre regionale. La 
Rostok s-a desfășurat o paradă la 
care au participat unități ale Flo
tei maritime militare populare 
R.D.G, și ale Flotei baltice 
vietice.

LENINGRAD 30 (Agerpres).
La Leningrad s-a deschis la 30 
tombrie o adunare sindicală 
ternaționalâ solemnă consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din 
La adunare, care este 
de Federația Sindicală 
și de Consiliu] Centra] 
telor 
cipă 
unor 
țări.
tantin Drăgan, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

Louis Saillant, secretar general 
al F. S. M., a prezentat raportul 
„Sărbătorirea jubileului Revoluției 
Socialiste din Octombrie și miș
carea sindicală internațională".

și

A- 
în

a 
so-

oc- 
in-

Octombrie, 
organizată 

Mondială 
al Sindica- 

din Uniunea Sovietică, parti- 
peste 300 de reprezentanți ai 
centrale sindicale din 80 de 

Din România participă Cons-

agențiile de presă transmit:
Pentru salvarea vieții Iui Njono I O delegație 

a P. C. Francez a prezentat ambasadei Indoneziei la Paris 
o petiție, adresată ministrului de externe, Malik, care s-a aflat 
într-o vizită în Franța, cerînd salvarea vieții lui Njono, secre
tar general al Consiliului Central al Sindicatelor din Indone
zia (S.O.B.S.I.), membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Indonezia. După cum se știe, cererea de grațiere adresată re
cent de Njono a fost respinsă de generalul Suharto, președin
tele interimar al Indoneziei. Delegația P.C.F. a cerut, totodată, 
eliberarea deținuților politici, încetarea execuțiilor și restabi
lirea drepturilor democratice în Indonezia.

0 demonstrație de protest împotriva în
călcărilor libertăților cetățenești în Grecia 
a avut loc Ia Bruxelles din inițiativa Federației Generale a 
Muncii din Belgia. Demonstranții purtau pancarte de con
damnare a regimului militar din Grecia și în sprijinul elibe
rării deținuților politici. Cu prilejul unei demonstrații care a 
avut loc Ia Stockholm, o delegație a încercat să remită o 
petiție ambasadorului. Poliția a intervenit pentru a împrăștia 
pe demonstranți. Acțiuni similare de protest împotriva 
încălcărilor libertăților cetățenești în Grecia au avut loc și 
în alte orașe ale Suediei.

Tratative secrete anglo-rhodesiene au loc 
în capitala statului Malawi — Zomba — privind viitorul po-

• Petiție prezen
tată de o delega
ție a P.C. Francez 
pentru salvarea 
vieții lui Njono

• O nouă rundă 
de negocieri an- 
glo - rhodesiene

® Cereri pentru 
eliberarea deți
nuților politici 
din Grecia

porului Rhodesiei și noua constituție a țării, dezvăluie ziarul 
„Zimbabwe Revue“, organul Uniunii poporului african 
Zimbabwe. Guvernul englez, apreciază ziarul, colaborează 
în acest fel cu guvernul Smith fără a ține seama de inte
resele poporului african.

Sesiunea Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii s-a încheiat la Leningrad. A fost adoptat un 

apel către popoare și elaborat un program de lărgire a 
mișcării pentru pace. într-o conferință de presă s-a arătat 
că Prezidiul Consiliului Mondial al Păcii a condamnat agre
siunea S.U.A. în Vietnam, s-a pronunțat pentru rezolvarea 
politică a conflictului din Orientul Apropiat pe baza res
pectării suveranității și integrității teritoriale a statelor, 
precum și pentru convocarea unei conferințe internaționale 
în problemele securității europene.

Convenție bulgaro-suedeză. După cum in
formează ziarul „Rabotnicesko Delo“, potrivit convenției, 50 
de medici și stomatologi bulgari vor lucra timp de trei ani 
în instituțiile sanitare suedeze. într-un viitor apropiat, men
ționează ziarul, vor avea loc tratative pentru trimiterea în 
Suedia a unui grup de specialiști și din alte domenii ale 
asistenței medicale.
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