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Dezvelirea Monumentului lui V. I. Lenin
la Kremlin

MENIREA CONTROLULUI
O latură inseparabilă, de însemnă

tate deosebită, a perfecționării con
ducerii și planificării economiei na
ționale, corespunzător condițiilor noii 
etape de dezvoltare socialistă a 
României, este întărirea și ridicarea 
calitativă a controlului economic-fi- 
nanciar. Proiectul de Directive pre
vede măsuri complexe pentru înlătu
rarea fenomenelor de centralism ex
cesiv în conducerea și planificarea 
activității economice, acordă atribu
ții sporite ministerelor, centralelor in
dustriale și întreprinderilor în gospo
dărirea cît mai eficientă a fonduri
lor material^ și bănești, stimulîndu-se 
Inițiativa și responsabilitatea în for
mularea și fundamentarea științifică a 
deciziilor economice, în ducerea lor 
la bun sfîrșit, la timp și în condiții 
optime.

Deciziile economice trebuie însă 
»ă corespundă intereselor generale ale 
economiei naționale, ceea ce presu
pune, deci, o strictă conformitate cil 
legile statului, respectarea riguroasă a 
disciplinei de plan și financiare. Toc
mai aici, la punctele de legătură, de 
confluență a inițiativei si deciziei e- 
conomice cu disciplina de plan și fi
nanciară se manifestă pregnant rolul 
și valoarea controlului economic și fi
nanciar. Așa, cum se stipulează în 
proiectul de Directive, organele fi
nanciare și bancare trebuie să fie pre
zente la toate nivelurile economiei na
ționale, acolo unde se hotărăște în 
mod concret angajarea banului pu
blic și, îndeosebi, în unitățile unde 
are loc procesul producției materia
le, exercitînd permanent, prin mij
loace cu caracter economic, o puter
nică influență asupra gospodăririi ra
ționale a fondurilor materiale și bă
nești și, prin aceasta, asupra îndepli
nirii riguroase a prevederilor planu
lui de stat.

Precizarea proiectului de Directive 
atestă nu numai prețuirea și rolul 
controlului economic-financiar, dar și 
atributele sale esențiale — control 
permanent, calificat și exercitat în 
mod selectiv, diferențiat, corespunză
tor treptei de activitate din tripticul

ECONOMIC
FINANCIAR

Emil HATOS
secretar general în Ministerul Finanțelor

In viața Oradei, Crișul este 
motivul simbolic cu cea mal 
mare pregnanță. Albia rîului 
este tăiată definitiv în pămîntul 
ținutului care-i poartă numele, 
iar curgerea sa liniștită și mă
reață adună semnele vremilor, 
construind imagini al. căror 
tile ascuns se găsește in ace
eași rostogolire egală a avelor. 
Acest rîu are o existență foarte 
interesantă și caracteristica sa 
cea mai de seamă în peisajul o- 
rădean este lipsa de dramatism. 
Primăvara este puternic și ge
neros. Apele sale lovesc malu
rile și glasul i se aude de de
parte, anunțindu-si victoria. 
Toamna este mai firav și malu
rile i se deslușesc cum se arată 
coastele unui voinic slăbit. In tot 
acest timp, aceeași curgere do-

minister economic, centrală industria
lă, întreprindere. Deci, controlul eco
nomic și financiar va^ trebui să de
pășească stadiul actual, să devină o 
parte imprescriptibila a muncii și con
ducerii colective, necesitate întărită și 
de faptul, prezentat în proiectul de 
Directive, că la lucrările consiliului 
de administrație al centralei indus
triale vor participa și organele ban
care sau ale Ministerului Finanțelor, 
în ultimă instanță, controlul econo
mic-financiar, desfășurat în toate sec
toarele, are menirea să sesizeze ope
rativ apariția fenomenelor negative, 
să contribuie astfel Ia stabilirea căi
lor de lichidare a lipsurilor, să com
bată cu fermitate neajunsurile în gos
podărirea hanului public și avutului 
obștesc și să determine Ia timp mă
suri pentru închiderea tuturor cana
lelor de irosire a fondurilor materiale 
și bănești.

Realizarea ireproșabilă a tuturor a- 
cestor sarcini de mare responsabili
tate presupune însă, mai întîi, așa 
după cum am spus, depășirea stadiu
lui actual al exercitării controlului e- 
conomic și financiar. Pe bună <lren- 
tate, în acest sens, în proiectul de 
Directive se critică, în mod temeinic, 
deficiențele controlului economic și 
financiar. De pildă, în sistarea — îna
inte cje efectuare ■— a acelor acte fi
nanciare care nu întrunesc cerințele
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legii sau au un caracter neeconomi- 
cos, un rol de prim ordin revine 
controlului preventiv. Acest control 
prin însăși natura sa trebuie să pre- 
întîmpine și să stăvilească risipa sau 
proasta gospodărire și, în acest fel, 
să asigure de la început creșterea e- 
ficienței în angajarea fondurilor ma
teriale și bănești. Ce se constată 
însă ? în loc să-și exercite riguros a- 
tribuțiile sale, în unele întreprinderi 
acest control s-a împotmolit în for
malism, în multe imperfecțiuni orga
nizatorice, ceea ce impietează nivelul 
eficacității sale. Exemplele nu lipsesc. 
La întreprinderile Ministerului Căi
lor Ferate au fost constatate, în se
mestrul I a. c., dar numai în urma 
controlului ulterior, 3 111 cazuri de 
încălcare a reglementărilor privind 
plata salariilor și a celorlalte drepturi 
de personal, datorate neglijenței sau 
nepriceperii salariaților însărcinați cu 
efectuarea calculelor respective, dar 
și superficialității controlului pre
ventiv.

Asemenea lacune pun într-o lumină 
proastă însăși existența acestui control. 
Iată de ce în proiectul de Directive 
se evidențiază ca strict necesară o 
revizuire, o revedere a întregului mod 
de organizare și funcționare a con
trolului preventiv. Lacunelor le-a 
sunat ceasul, cum se spune. Se im
pune, deci, precizarea și delimitarea 
sarcinilor de control preventiv, nr- 
mărindu-se îndeosebi extirparea rădă- 

-eisilor formalismului și -improvizației, 
dar și concentrarea „focului" asupra 
tuturor operațiunilor care pot genera 
efecte dăunătoare asupra patrimoniului 
obștesc. Stringentă este și selectionarea 
judicioasă a cadrelor, cărora le revine 
sarcina de mare responsabilitate și în
credere de a bara, prin controlul pre
ventiv, actele dăunătoare eficienței 
economice. Răspunderea personală în 
efectuarea controlului preventiv în
seamnă și răspundere materială din 
partea cadrelor care îl exercită, fiind
că nu se poate admite ea sub acope
rirea vizei de rigoare să continue lo
tuși unele acte de indisciplină finan
ciară.

Peisaj
orădean

de Aurel Dragoș
MUNTEANU

MOSCOVA 2. — Corespondenții 
noștri la Moscova, S. Podină șl 
N. Cristoloveanu, transmit : Joi la 
Moscova a fost dezvelit Monumen
tul lui Vladimir Ilici Lenin, ridicat 
în incinta Kremlinului. La mitin
gul care a avut loc cu acest prilej 
au participat Leonid Brejnev, Ale
xei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici. Au fost de față delegațiile 
de partid și guvernamentale ale 
țărilor socialiste, ale partidelor co
muniste și muncitorești și alte de
legații sosite la Moscova pentru a 
lua parte la festivitățile legate de 
semicentenarul Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

A participat delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România. In tribuna ofi
cială se aflau tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer.

Erau prezente, de asemenea, de
legațiile veteranilor, mișcării revo
luționare din România, Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Național al Femeilor.

Monumentul, care reprezintă fi
gura turnată în bronz a lui V. I. 
Lenin, cu înălțimea de 3.5 metri, 
pe un piedestal de granit, a fost 
dezvelit de Leonid Brejnev, care a 
rostit o cuvîntare în care a evocat 
uriașa personalitate a aceluia care 
a fost nu numai un teoretician de 
seamă al revoluției, dar 
și a dus la victorie cea 
revoluție din istorie.

A luat, de asemenea,
acad. Konstantin Ostrovitianov, 
membru al P.C.U.S. din 1914. 
Vorbitorul a arătat că victoria ide-

Ilor niarxisni-leninismului este în
truchipată în înfăptuirile popoare
lor din țările socialiste, că ideile

lui Octombrie luminează calea spr« 
eliberare a tuturor oamenilor 
muncii din lume.

(Continuare în pag. a III-a)

ft condus 
mai mare

cuvîntul

Se spune 
și pe bună 
că obiectul 
instrucției de toate gra
dele este desăvîrșirea 
fizică, morală și inte
lectuală a omului. Așa 
stînd lucrurile, școala 
noasfră socialistă este 
în primul rind creatoare 
și recuperatoare — și 
numai în mod cu totul 
secundar măsurătoare — 
de valori. Avînd per
manent în față scopul 
nobil de a forma un 
om pulernic — solar, 
aș zice — inteligent, 
îndemînatic și perspica
ce, capabil să înfrun
te băibătește toate ob
stacolele și să le în
vingă, mi se pare abso
lut necesar ca învăță- 
mîntul nostru să caute 
permanent să-și perfec
ționeze conținutul, 
todele și 
de lucru.

Consider 
tatea este 
invățămînt 
răspundă la nivelul 
mai înalt cerințelor 
feriale și spirituale 
operei de desăvîrșire a 
socialismului, în privin
țe pregătirii noilor ge
nerații de specialiști, de 
pe poziția celor mai 
moderne cuceriri ale 
științei și tehnicii con
temporane. La realiza
rea acestui imperativ 
trebuie să avem in ve
dere atît stabilirea mai 
rațională, mai eficientă 
a sistemului științelor și 
tehnicilor fundamentale 
ce urmează a fi transmi
se tineretului universi
tar, cit și a metodelor 
de verificare și aprecie
re a pregătirii studen
ților, la care vreau să 
mă refer, în cele ce ur
mează. in aceasfă di
recție, dacă simplifica
rea excesivă este dău
nătoare și contrariul 
este deopotrivă de dău
nător.

Adeseori, cînd e vor
ba de stabilirea profi
lului pregătirii 
tului se are în 
în primul rînd, 
de discipline și 
mene. Optica

adesea — 
dreptate •— 
educafiei și

me-
insfrumenteie

că universi- 
treapta 
menită

de 
să 

cel 
ma- 
aie

sfuden- 
vedere, 
numărul 
de exa- 
aceasta

mi se pare mult prea 
îngusta. După părerea 
mea, profilul spiritual 
al tînărului specialist 
este determinat nu atît 
de volumul, cît de di
versitatea și soliditatea 
cunoștinfelor sale, adică 
de stocul de certitudini 
teoretice și practice ob- 
finute în 
menite să-i 
dezvoltare

universitate, 
asigure o 

rodnică a 
activității sale profesio
nale viitoare. La o aten
tă analiză a discipline
lor științifice și tehnice 
de grad universitar, se 
constată că unele din
tre ele ar putea forma 
mai bine obiectul unor 
capitole dintr-o discipli
nă mai mare, mai am
plă sau chiar ar putea 
fi reduse la rangul de 
metode sau tehnici de 
cercetare. O anumită 
disciplină, cred eu, pen
tru a fi predată de sine 
stătător trebuie să do
vedească argumentat că 
îmbogățește cu ceva 
sistemul științelor, atît 
ca obiect și metodă, cit 
și ca obiect separat de 
examen pentru studențu 

Din aceste puncte de 
vedere -examenele in 
instituțiile de invățămînt 
superior îmbracă une
ori forme nepotrivite. 
Așa bunăoară, numărul 
mare de examene și 
forme de verificare a 
cunoștințelor duce ade
sea ia o situație falsă : 
profesorul — presat de 
timpul limitat — sim
plifică arbitrar cursul, iar 
studenții, la rindul lor, 
presați de același fac
tor timp, substituie pre
gătirii temeinice întîm- 
plarea de a nimeri exact 
subiectul ceva mai bine 
cunoscut. Mulțimea pro
belor de examen face 
ca acestea să nu fie 
totdeauna obiective și 
controlabile, ducînd ia 
o selecție arbitrară, 
după cum slaba asimi
lare a materiei deter
minată de vastitatea ei, 
de teama „scadențelor" 
de examinare poate di
minua gradul de res
ponsabilitate și dorința 
tînărului de studiu m-

tens și investigare ști
ințifică.

In Studiul privind 
dezvoltarea învățămîn- 
tului superior, referitor 
la metodele de verifi
care și apreciere a 
pregătirii studenților se 
preconizează desfiin’â- 
rea colocviilor, că for
me de verificare, și se 
acordă o pondere pri
mordială probelor scri
se. Examenul» oral este 
lăsat la „aprecierea 
personalului didactic și
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moală, puternică si eoală. Nimic 
nu tulbură monumentalitatea e- 
xistenței sale. Crișul este o ima
gine a veșniciei mișcătoare, iar 
cel care-l privește cu atenție 
poate să cunoască una din în
truchipările măreției.

Oradea — orașul podurilor. 
Cele două părți create de ape
le Crișul.ui sînt legate între ele 
prin arcurile podurilor, dispuse 
din întimplare sau cu bună ști
ință. intr-o perfectă simetrie. 
Brațele lor din Jier și be
ton sînt puternice și zvelte, 
îndrăznețe și mîndre. Toate 
rasele așezate pe ape au o 
xistență aparte, mai spectacu
loasă și mai adincâ în același 
timp. .Ele sînt, vetre istorice, in 
care viațabvjfistni se leagă^mai 
mult de cea a strămoșilor. Lin
gă rîuri ne adunăm și not. ca 
părinții noștri și părinții părin
ților noștri. Apele multe au fost 
dintotdeauna un temei al pros
perității, iar istoria orașelor le 
pomenește mereu. Ele au creat 
ambianta dinamică sau pe cea 
estetică a așezărilor urba
ne. In burgul nostru de 
pe malurile Crișului, aerul 
de vechime, de tradiție bogată 
este întărit de conștiința pere
nității acestui rî,u. Veșnicia a- 
parține plaiurilor udate de un
dele sale ; apele lui curg din
totdeauna și vor curge întotdea
una. păstrînd în tăcerea lune
cării lor neobosite imaginea e- 
xistenței noastre. Iar podurile, 
ele sînt mărturia splendidă a 
intrepidității și a simțului pen
tru frumos, sînt opere și ca
racterul lor cvasiunanim le dă 
o valoare reprezentativă mai 
mare. Un pod adevărat nu 
poate fy decît frumos, imagi
nea sa este aceea a minții uma
ne, întrunind 
exactitatea.

o- 
e-

plasticitatea și

★

este la Oradea la 
primul rînd, da

Gravitatea 
ea acasă. In 
torită conștiinței istorice. Aici 
a existat un mare centru uma
nist la sfîrșitul Evului Mediu, 
pe aceste străzi și-a purtat sta
tura mîndră Nicolae Olachus,

(Continuare în pag. a IV-a)

Delegația română a vizitat expoziția 
realizărilor economiei naționale a U.R.S.S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — De

legația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care participă la mani
festările prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
a vizitat joi dimineața Expoziția 
realizărilor tconoriirei naționale a 
U.R.S.S.

Membrii delegației au fost înso
țiți de N. A. Tihonov, membru al

C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. M. Bușuev, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., și de alte persoane ofi
ciale.*

Oaspeții au vizitat pavilionul 
central; pavilioanele energiei ato
mice, industriei chimice, realizări
lor în domeniul cercetării spațiului 
cosmic-și. noul pavilion al bit litri
lor de larg consum.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației au semnat în Cartea de

onoare, apreciind , expoziția drept 
o „expresie a muncii creatoare a 
poporului sovietic, a marilor sale 
realizări obținute sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în construcția comunis
mului'* și au felicitat pe organiza
torii expoziției.

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu șl 
Ion Gheorghe Maurer le-au fost 
înmuiate din partea conducerii ex
poziției medalii de aur ale expo
ziției.

KZ

Parametrii proiectați
realizați cu
mai dev

Petrolierul

7 luni
r e m e

„Oltenia"

in prima cursa
TJACAU (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Instalația de solventare a 
motorinelor cu furfurol este cea mal 
tînără unitate a rafinăriei din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, desti
nată valorificării superioare a pro
duselor petroliere. Anual, aici se 
prelucrează peste 300 000 
motorine din care rezultă 
90 000 extract aromat 
primă pentru fabricarea
de fum) și alte produse superioare. 
Prin crearea unor condiții optime de 
funcționare a utilajelor, rafinorii de 
pe Valea Trotușului au realizat cu 
șapte luni mai devreme, față de

tone de 
aproape 
(materie 
negrului

termenul stabilit, toți indicatorii 
tehnici-economici prevăzuți în pro
iect. Capacitatea de producție a in
stalației a fost depășita, asigurîn- 
du-se prelucrarea în plus, față de 
prevederile proiectului, a unei can
tități de circa 11 000 tone motorină 
pe an. Totodată, consumurile speci
fice de abur tehnologic, energie e- 
lectrică și combustibil au fost redu
se cu 10—20 la sută față de preve
derile proiectului. Toate acestea au 
creat premisele realizării unei pro
ducții cu un preț de cost mult mal 
redus față de cel prevăzut.

De la bordul celei mai tine
re nave românești — petrolie
rul ..Oltenia" de 36 000 tone, 
construit în Japonia, a fost 
primită o radiogramă. ..Am ter
minat recepția — se spune în 
mesaj ;— si am arborat, pe cel 
mai înalt catarg, drapelul pa- 
triei, plecînd in prima călăto
rie de producție spre golful 
Persie. De aici vom încărca 
produse petrolifere pentru cone 
tinentul nostru".

In Japonia se află în con
strucție ,îrică o navă de acest 
tel pentru tara noastră — ..Ar
geș"— care urmează a fi dată 
în exploatare în primul trimes
tru al anului viitor.

{Agerprert

„IN CE CALITATE Vll?“
Mă ailam deunăzi în bi

roul Aedactorului-șef al re
vistei „Astra" din Brașov, 
conferențiarul universitar 
Ion Lupu. Discuția se în- 
vîrtea de cîteva clipe in 
jurul unui fenomen care a 
început să-și facă loc in 
munca și comportarea unor 
funcționari din instituții 
ori întreprinderi : nu re
zolvă o problemă oare
care. fie ea și dintre cele 
mai banale, intrînd în sfera 
îndatoririlor lor profesio
nale cotidiene, decît dacă 
te prezinți într-o anume 
calitate mai mult sau mai 
puțin oficială ori dacă re
prezinți un anume for (de
sigur superior !).

La un moment dat ne-am 
decis să facem un „test", 
pornind de la numărul des
tul de mare de reclamații 
ale brașovenilor în legă
tură cu felul cum sînt „pri
miți" și cum li se „rezol
vă" diversele solicitări sau 
întîmpinări la Direcția re
gională P.T.T.R.-Brașov.

Am ridicat receptorul și 
am format numărul telefo
nic de la cabinetul directo
rului respectivei direcții, 
ing. Mihai Ilie. A răspuns 
vocea secretarei. Am ru
gat-o să-mi facă legătura 
cu șeful instituției. „Cine e 
la telefon ?“ — m-a între
bat. Am rostit un nume 
absolut la întimplare : Io-

nășescu. Si atunci a țîșnit 
ca din pistol întrebarea fa
tală : „De unde ?“ Nespu- 
nînd de unde sînt n-am re
ușit să vorbesc.

Peste numai trei minute 
am format 
rul. Mi-am 
tea și am 
besc cu
N-au trecut nici cinci se
cunde și s-a auzit în a-

din nou numă- 
declinat calita- 
cerut să vor- 
inginerul Ilie.

niștea, ci de unde este, a- 
dică de la ce autoritate 
sau for. Poate că cetățea
nul Ionășescu voia să vă 
anunțe că s-a întîmplat o 
gravă defecțiune în func
ționarea circuitelor telefo
nice, că a luat foc un de
pozit cu efecte poștale, dar 
cite lucruri nu se pot în- 
tîmpla impunînd luarea de 
măsuri imediate de către

ancheta socială
parat glasul directorului. 
I-am mărturisit că tot eu 
am fost și Ionășescu, cel 
de adineauri. „Nu pot răs
punde la toate telefoanele, 
sînt solicitat cu prea multe 
cereri pentru instalare de 
noi posturi" — mi-a spus, 
scuzîndu-se. „Vă înțeleg 
perfect, nimeni nu vă poate 
pretinde să vorbiți zilnic 
cu. toți cei ce vă solicită 
la telefon. V-ar răpi, desi
gur, din timpul de muncă, 
important este însă altce
va: faptul că Ionășescu n-a 
fost întrebat în ce proble
mă vrea să vă conturbe li-

conducătorul instituției ?“.
— Intrebările-barieră, pro- 

cedeele-barieră, cum sînt 
cele demonstrate pe viu în 
convorbirea telefonică de 
adineauri mi-a declarat 
conf. Univ. Ion Lupu, 
ascund, în fapt, o des
considerare a titlului de 
cetățean, această înaltă 
calitate a omului ‘■ocie- 
tății socialiste, calitate 
prin ea însăși suficientă 
pentru o participare activă 
și reală

Astfel 
tive se 
pe un

funcției. în mentalitatea 
unora simpla calitate de 
cetățean pe care o revendi
că cineva apare ca un port
drapel al unui interes nea
părat personal, în timp ce 
funcția pe care 6 deține în 
mecanismul și ierarhia so
cietății este socotită, auto
mat, ca un însemn al inte
resului general. Această 
disociere este absurdă și 
dăunătoare.

Și astfel se petrec adevă
rate „deformări optice", al 
căror rezultat este trecerea 
pe prim plan a unor pro
bleme secundare, care ar 
mai putea aștepta soluțio
narea (și asta numai pen
tru că solicitantul ocupă o 
anume funcție !) în dauna 
unoi- probleme de reală în
semnătate și maximă ur
gență, ridicate de simpli 
cetățeni.

— Un asemenea „stil" de 
a aborda problemele se 
manifestase și în activitatea 
fostului președinte al Sfa
tului popular al orașului 
Brașov, Gheorghe Dumi
trescu, care a fost elibe
rat recent din muncă — 
ne-a arătat tovarășul Con
stantin Cîr'.înă, primul-se- 
cretar al Comitetului oră-
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Telegrame

Excelenței Sale
Domnul APOLLO MILTON OBOTE

președintele Republicii Uganda
KAMPALA

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Uganda, în numele Consiliului 
de Stat, al poporului român și~ al meu personal adresez Excelenței Voastre 
sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, împreună cu cele 
mai bune urări de bunăstare și progres poporului ugandez.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul CHIVU STOICA

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

la viața socială, 
de măsuri restric- 
întemeiază uneori 
anumit fetișism al

Victor BIRLĂDEANU

(Continuare în pag. a Il-a>

BUCUREȘTI
Vă transmit mulțumirile mele deosebite pentru amabilul dumneavoas

tră mesaj adresat cu ocazia celei de-a cincea aniversări a independenței 
noastre. Primiți, totodată, bunele mele urări pentru dumneavoastră și 
pentru prosperitatea poporului României.

MILTON OBOTE 
Președintele Republicii Ugandț
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în urmă, prole- 
Rusia, preluînd

ani 
din 
putere din mîinile 
exploatatoare, des-

ERA TRIUMFULUI IDEALURILOR
DE LIBERT A TE Șl PRIETENIE

Intre popoare
u 50 de 
tariatul 
întreaga 
claselor 
chidea o eră nouă în istoria 
omenirii, era trecerii de la 

capitalism la socialism, a făuririi unor 
raporturi noi intre oameni — rapor
turi socialiste, de libertate și deplină 
egalitate, de frăție, respect reciproc 
și într-ajutorare tovărășească. în a- 
celași timp, revoluția victorioasă pro
clama necesitatea făuririi unor ra
porturi noi între state, întemeiate 
pe egalitate în drepturi, respectul 
intereselor reciproce și prietenie.

îmbinarea țelurilor eliberării so
ciale cu țelurile eliberării naționale 
decurgea din faptul că țarismul 
transformase Rusia nu numai în
tr-un focar al exploatării capitaliste 
și moșierești, dar și într-o închisoare 
a popoarelor. Tocmai aceasta a făcut 
ca Rusia să devină — așa cum a a- 
rătat Lenin — un punct nodal al tu
turor contradicțiilor imperialismului. 
Numeroase naționalități din imperiul 
țarist erau complet lipsite de drep
turi, supuse. unej crunte asupriri, îm
piedicate să-și afirrtâ’Tii^ța națio
nală; cele mai multe se aflau într-un 
stadiu înapoiat de dezvoltare ecoflo-«. 
mică, socială și culturală, unele nu 
aveau nici alfabet.

Situația din Rusia exprima un fe
nomen mai general, propriu dezvol
tării societății capitaliste în ansam
blul ei. Este știut că de la începutu
rile lui, capitalismul a generat, o 
dată cu exploatarea de clasă, și asu
prirea națională, iar mai tîrziu. pe 
măsura treceri?' sale în stadiul impe
rialist, asuprirea național-colonială. 
Masele muncitoare din țările capi
taliste dezvoltate și popoarele asu
prite din colonii s-au găsit astfel în 
fața aceluiași dușman — imperia
lismul — interesele luptei de eli
berare și ale unora și ale altora im- 
punînd unirea într-un front revolu
ționar comun. Această unitate de in
terese, legătura indisolubilă între 
sarcinile luptei de eliberare socială și 
de eliberare națională a fost sesizată 
încă de Marx, care a exprimat-o în 
formula pe cît de concisă, pe atît de 
clară : „Nu poate fi liber un popor 
care asuprește alte popoare". La rîn- 
dul său Lenin, arătînd că în perioada 
imperialismului problema națională 
devine o parte componentă a pro
blemei generale a revoluției prole
tare, a demonstrat necesitatea alian
ței proletariatului cu mișcarea de 
eliberare națională, ca o condiție 
esențială a victoriei în lupta împo
triva imperialismului.

Victoria Revoluției din Octombrie 
a avut un imens ecou în întreaga 
lume, a aprins flacăra speranței în 
inimile milioanelor de exploatați și 
asupriți. Oamenii muncii din țările 
capitaliste, popoarele care se aflau 
ferecate în lanțurile dominației 
străine au văzut că scuturarea jugu
lui exploatării și asupririi este pe 
deplin posibilă. Prin lovitura dată 
imperialismului, ca și prin crearea 
pentru prima oară în istorie a unui 
solid punct de sprijin al luptei de 
eliberare socială și națională, Revo
luția din Octombrie a creat totodată 
condiții prielnice dezvoltării acestei 
lupte, a stimulat avîntul revoluțio
nar pe plan mondial. Ea a inaugurat 
astfel epoca revoluțiilor socialiste cît 
și a revoluțiilor de eliberare națio
nală, epoca triumfului idealurilor de 
libertate și prietenie între popoare.

In cei 50 de ani care au trecut de 
la Revoluția din Octombrie, mișca
rea socialistă a proletariatului și 
lupta de eliberare a popoarelor asu
prite s-au dezvoltat și afirmat tot 
mai puternic pe arena mondială ca 
părți integrante, complementare ale 
procesului unic de transformare re
voluționară a lumii. Revoluția Socia
listă din Octombrie, făurirea primu
lui stat socialist au atras popoarele 
coloniale în torentul general al 
procesului revoluționar mondial
— iar revoluțiile socialiste vic
torioase care au avut loc după 
al doilea război mondial, trans
formarea socialismului într-un sis
tem mondial de state au accelerat 
într-o măsură uriașă acest proces. în 
condițiile sprijinului multilateral, e- 
conomic, politic, diplomatic dat de 
țările socialiste, ale modificării ra
portului de forțe pe arena interna
țională în favoarea socialismului, 
mișcarea de eliberare națională s-a 
dezvoltat în mod impetuos și a re
purtat strălucite victorii. S-au 
verit cuvintele lui Lenin, 
scurt timp după Revoluția 
tombrie, scria : „Ziua de 
istoria mondială va fi ziua 
poarele asuprite de imperialism se 
vor trezi și cînd va începe o grea 
și îndelungată bătălie plină de ho- 
tărîre pentru eliberarea lor". Sub 
loviturile acestei lupte, vastul edifi
ciu al colonialismului, clădit în de
curs de sute de ani de puterile im
perialiste, s-a prăbușit în decurs de 
numai cîteva decenii. Pe ruinele lui 
au apărut 70 de noi state, cuprinzînd 
peste 
meni, 
astăzi
Si 1,2
— niște insulițe în marea largă a te
ritoriilor eliberate.

Prăbușirea sistemului colonial este 
o grandioasă realitate a zilelor noas
tre. Prin lupta lor eroică pentru li
bertate, popoarele din țările colo
niale și dependente au dat noi am
plitudini istoriei contemporane, au 
adus și aduc o imensă contribuție la 
subminarea temeliilor imperialismu
lui. la dezvoltarea procesului revolu
ționar de înnoire a lumii.

A
naliza prefacerilor care au 
avut loc în răstimpul ultime
lor cinci decenii, a realități
lor de azi arată că o trăsă
tură caracteristică a noii 
epoci este puternica afirma

re a națiunii ca un factor fundamen
tal al lumii contemporane. 
Aurorei au răsunat ca o 
chemare adresată tuturor 
oprimate de a-și ridica 
exprima tot mai hotărî t 
a se bucura de dreptul unei dezvol
tări libere, conform intereselor și 
aspirațiilor lor.

După cum se știe, datorită unor 
condiții proprii de dezvoltare socială

anterioare expansiunii coloniale, iar 
după aceea îndeosebi datorită înro
birii coloniale, procesul de înche
gare ca națiuni a numeroase po
poare din Asia, Africa și alte zone 
geografice ale lumii a fost mult timp 
întîrziat. Elementele noi intervenite 
în ultimele decenii în viața acestora 
au făcut să se manifeste cu putere 
crescîndă tendințele de închegare a 
națiunilor, de cristalizare a conștiin
ței naționale. Aceste tendințe și-au 
găsit expresie în lupta acestor po
poare pentru scuturarea jugului colo
nial și constituirea în state indepen
dente. Năzuințele de dezvoltare de 
sine stătătoare dinamizează lupta 
popoarelor din statele recent e- 
liberate pentru consolidarea inde
pendentei cucerite, pentru dezvol
tarea economiei naționale, promova
rea limbii și a valorilor culturale pro
prii, dezvoltarea învătămîntului si a 
științei, formarea de cadre naționale, 
ridicarea nivelului de trai, moderni
zarea vieții sociale, adică tocmai pen
tru valorificarea pe toate planurile 
a capacităților naționale. Lupta a- 
ceasta este cu atît mai grea, cu cît 
tinerele state au moștenit de la re
gimul colonialist o adîncă înapoiere, 
iar datorită acestui fapt, înseși for
țele sociale ale progresului și în pri
mul rînd clasa muncitoare sînt încă 
slabe, atît numeric, cît și din punct 
de vedere al organizării. La aceasta 
se adaugă faptul că tinerele state 
sînt supuse unor puternice presiuni 
din partea imperialismului, care re
curge la orice mijloc pentru a le 
menține în orbita sa. Experiența a- 
rată că tinerele state își pot rezolva 
problemele vitale ale dezvoltării lor 
numai prin luptă hotărîtă pentru 
apărarea și consolidarea independen
ței. împotriva imixtiunilor imperia
liste. prin mobilizarea și unirea tu
turor forțelor progresiste și patrio
tice ale națiunii. Exprimînd senti
mentele care animă popoarele tine
relor state, primul ministru al statului 
african Lesotho. Lebua Jonathan, de
clara în cadrul actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. : „Poporul 
nostru nu s-a străduit timp de un secol 
să-și dobîndească independenta, pen
tru ca în prezent să intre din
în anonimat și uitare. Poporul nos
tru nu intenționează să renunțe la 
individualitatea sa națională". Ace
leași năzuințe străbat Declarația co
mună adoptată la o recentă Confe
rință a șefilor de state din Africa 
centrală și răsăriteană : „Ne pro
nunțăm pentru deplina suveranitate 
a țărilor africane și ne opunem ori
căror presiuni de ordin politic sau 
economic care urmăresc știrbirea a- 
cestei suveranități".

Aspirațiile spre dezvoltare de sine 
stătătoare, caracteristice erei deschi
se de Marele Octombrie, nu sînt nu
mai apanajul națiunilor noi sau în 
curs de formare, ci se manifestă și 
la națiunile mai de mult constituite 
și care și-au cîștigat independenta 
politică, dar a căror dezvoltare a 
fost și este frînată de marile pu
teri imperialiste. De pildă, mul
te țări din America Latină și-au 
cîștigat independenta națională încă 
acum 150 de ani, dar dependen
ta economică fată de monopo
lurile nord-americane le-a menținut 
în înapoiere. Necesitatea c-'obîndi- 
rii unei reale independente răz
bate 
tice.
tor 
lupta
cările democratice ale maselor popu
lare, în orientarea cercurilor poli
tice .cele mai largi, de diferite orien
tări. Aceasta se repercutează și asu
pra poziției unor factori de condu
cere. Președintele chilian Eduardo 
Frei sublinia „necesitatea unui front 
economic comun latino-american în 
scopul apărării fată de colosul din 
Nord". Președintele mexican Ordaz 
arată „urgența eliberării țărilor Con
tinentului de rolul de furnizoare de 
materii prime". Aceste realități au 
determinat ziarul „New York Herald 
Tribune" să recunoască : „Tendințe
le de independentă economică sînt 
azi mai puternice ca oricînd pe con
tinentul sud-american".

Sînt semnificative din acest 
de vedere procesele 
festă 
sate, 
înalt 
selor

asupra 
pătrunse de un 
ale egalității în

aceeași orînduire, aceeași 
călăuzitoare și aceleași 

aspirații fundamentale — 
cauzei 

procesul
socialismului 

clădirii
Si 

acestor

nou

boaie locale, devin o sursă de ame
nințare a păcii și de înveninare a re
lațiilor între state.

Popoarele lumii pot vedea, pe 
baza exemplului țărilor socialiste, că 
numai socialismul, atît prin relațiile 
interne cît și prin cele internaționale 
pe care le promovează, creează con
dițiile ca națiunile să devină cu ade
vărat și pe deplin stăpîne pe soar
ta lor, pe toate bogățiile naturale, ca 
și pe roadele muncii lor, că relațiile 
noi, socialiste, descătușează toate 
forțele creatoare ale națiunii, asi
gură cadrul optim pentru înflorirea 
ei multilaterală.

încă în primele zile ale Revoluției 
din Octombrie, primul stat socialist, 
căruia ea i-a dat naștere, proclama, 
în „Declarația drepturilor popoare
lor Rusiei" și în „Decretul 
păcii", principiile 
profund umanism
drepturi și prieteniei între popoare. 
Transformarea socialismului într-un 
sistem mondial a pus la ordinea zi
lei, pentru prima oară în istorie, pro
blema clădirii unor relații între sta
te avînd 
ideologie 
teluri și 
triumful 
păcii, în
relații, de un tip cu totul nou, s-au 
cristalizat principiile pe care ele se 
întemeiază — într-ajutorarea fră
țească și internaționalismul proletar, 
independența și suveranitatea națio
nală, egalitatea în drepturi, neames
tecul în treburile interne, avantajul 
reciproc — cerințe cu caracter legic, 
determinate de însăși esența socialis
mului.

Forța acestor principii constă în 
faptul că ele creează cadrul necesar 
pentru îmbinarea armonioasă a inte
reselor naționale ale fiecărei țări 
socialiste du interesele internaționale 
ale întregului sistem mondial socia
list, constituie un factor-cheie al su
dării unității și solidarității lor to
vărășești, asigură întărirea poziției și 
influenței socialismului în lume. Via
ța, experiența țărilor socialiste 
a confirmat și confirmă în mod stră
lucit legătura indisolubilă dintre 
interesele naționale ale fiecărei țări 
socialiste si interesele întregului sis
tem mondial socialist. Cu cît fie
care tară socialistă este mai puterni
că. cu atît crește forța sistemului 
mondial socialist în ansamblu.

Principiile promovate de țările 
socialiste în relațiile interstatale se 
impun tot mai mult pe arena mon
dială, sînt tot mai larg recunoscute 
ca singura bază rațională pentru 
dezvoltarea colaborării intemaționa-

le, ceea ce exprimă forța șl vitalita
tea lor, concordanța cu năzuințele 
popoarelor de pretutindeni.

Prin eforturile comune ale țărilor 
socialiste, ale tuturor țărilor iubi
toare de pace, ale forțelor păcii și 
progresului de pretutindeni, se dez
voltă colaborarea politică, economică 
și culturală între 
dințele 
re a 
care se manifestă pe 
dială, își găsesc o 
pare mărețele idei ale 
tre popoare, pe care le-a proclamat 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

Dînc! glas aspirațiilor profunde ale 
poporului român, care. consacrîn- 
du-și forțele uriașei opere de 
structle pașnică, de edificare a 
orînduiri. manifestă în același 
o înaltă responsabilitate pentru 
uza socialismului și progresului 
cial, pentru soarta păcii, tara noas
tră promovează o politică externă 
consecvent internaționalistă, îndrep
tată spre dezvoltarea legăturilor de 
prietenie frățească cu țările socia
liste și întărirea unității lor, spre 
întărirea unității forțelor socialismu
lui și păcii din lumea întreagă.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „în centrul politicii exter
ne a Partidului Comunist Român se 
află prietenia și colaborarea frățeas
că cu țările socialiste. îndreptarea 
eforturilor spre apărarea și consoli
darea unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. în același 
timp, pornind de la dezideratele fun
damentale ale vieții Internationale 
contemporane, partidul și statul pro
movează o politică externă activă și 
multilaterală, lărgesc și intensifică 
relațiile României cu toate țările, in
diferent de orînduirea socială, își aduc 
contribuția la dezvoltarea cooperării 
între state, la întărirea încrederii și 
prieteniei între popoare".

V
astul proces de redeșteptare 
națională a popoarelor și a- 
vîntul luptei lor pentru so
cialism. pentru libertate, de
mocrație și progres, pentru 
prietenie între popoare, con

stituie o expresie a profundelor în
noiri aduse în viata omenirii de e- 
poca trecerii de la capitalism la so
cialism, inaugurată, acum 50 c.'e ani, 
prin salvele Aurorei. Ele sînt tot a- 
tîtea indicii că. în ciuda oricăror 
greutăți si opreliști, omenirea înain
tează sigur spre împlinirea înaltului 
tel — înlăturarea oricărei exploatări 
și asupriri a indivizilor ca și a na
țiunilor. deblina eliberare socială și 
națională.

state.
pozitive de 
colaborării

în ten- 
intensifica- 

internaționale 
arena mon- 

vie întruchi- 
prieteniei în-

con- 
noii 

timp 
ca- 
so-

Ada GREGORIAN

prin toți porii vieții poli- 
sociale și economice a aces- 

țări. găsindu-și expresie în 
partidelor comuniste, în miș-

ade- 
care la 

din Oc- 
rr.îine in 
clnd po-

un miliard și jumătate de oa- 
Coloniile nu mai reprezintă 
decît 4,6 la sută din suprafață 
la sută din populația globului

Salvele 
înflăcărată 
popoarelor 
capul, a-și 
voința da

punct 
mani- 
avan- 

la un

de către impe- 
care îsi camu- 
sub ideea ca- 
conceptului de 

să ob-

care se 
și în țările capitaliste 
unde națiunile au ajuns 
grad de dezvoltare, lupta ma-
ponulare împotriva încălcării 

intereselor naționale 
rialismul american 
flează aceste practici 
racterului perimat al
suveranitate. „Trebuie 
serv — arată cunoscutul sociolog 
francez Maurice Duverger — că în 
Franța ca și în alte țări — Anglia, Ita
lia. R.F. a Germaniei — în toată E- 
uropa occidentală se manifestă acum 
un curent spre întărirea indepen
denței naționale, spre dezvoltarea 
sentimentului național și al rezisten
tei fată de imixtiunile S.U.A. Poli
tica de independentă națională are 
în momentul de fată o mare însem- 
nătat” pentru viitorul Europei".

n aceste condiții, apare cu 
atît mai importantă misiu
nea istorică a socialismului, 
ca promotor al dezvoltării 
nestînjenite a tuturor națiu
nilor.

Țările socialiste militează pentru 
respectarea dreptului popoarelor de 
a dispune liber de propria soartă, 
conform intereselor si aspirațiilor 
lor subliniind că numai în acest fel 
poate fiecare popor să-și pună în va
loare resursele sale materiale și u- 
mane. să-și dezvolte nestingherit 
economia și cultura, să-și aducă din 
plin contribuția la progresul general. 
Respectarea dreptului fiecărui popor 
de a dispune singur de soarta sa se 
dovedește o condiție vitală pentru a- 
părarea păcii și dezvoltarea încrede
rii și prieteniei între popoare. încăl
cările acestui drept generează, dim
potrivă. — așa cum o arată cu pri
sosință agresiunea S.U.A. din Viet
nam — încordare, conflicte și răz-

în domeniul gospodăresc-edilitaf, 
ca de altfel în orice compartiment 
al activității economice, o investiție 
devine eficientă dacă ea răspunde 
integral funcției pentru care a fost 
concepută. Numai în raport de a- 
ceastă condiție se poate spune în 
ce măsură banii investiți au fost 
sau nu folosiți cu chibzuială. în 
scrisorile adresate redacției după 
publicarea unui articol pe această 
temă („Cum sînt cheltuit! banii pen
tru lucrările gospodărești-edilita- 
re ?“), numeroși cititori își propun 
să dezvăluie și alte cauze ale unor 
pagube însemnate care — de reținut 
— adesea rămîn nerecuperate.

— Este vorba, în primul rînd, de 
„tributul" greu pe care îl mai plătim 
încă lucrului de mîntuială — ne 
scrie G. Dimitriu din Moinești. De 
obicei se spune că ești un bun gos
podar dacă știi să dai banilor desti
nația cea mai utilă. Desigur, banii 
pot fi cheltuit! pe o mie si una de 
lucruri, iar alegerea, dintre acestea, 
a celui mai folositor are o însemnă
tate deosebită. Numai această ale
gere nu poate pune însă banii la a- 
dăpost 
nostru 
ani, în 
blocuri 
ma de ______ .
derea în viitor a orașului, s-au alo
cat, din cîte știu, vreo 36 de mili
oane pentru execuția rețelei de ali
mentare cu apă potabilă. în vara a- 
cestui an, lucrarea a fost terminată.

de orice risipă. în orașul 
s-au construit, acum cîtiva 
apropierea gării, mai multe 
de locuințe. Tinîndu-se sea- 
aceasta, precum și de extin-

altceva decît expresia unei goane per
manente pentru... finanțarea incom
petenței! Mereu în căutare de bani, 
acești „gospodari" plătesc risipa de 
pe un șantier cu banii căpătați prin... 
deschiderea altui șantier.

— în cartierul Stavila din orașul 
Reșița — ne relatează Gh. Dlnțeanu 
— se canalizează și se pavează stra
da principală (Zimbrului). Lucrările 
au fost începute încă din toamna tre
cută și nici acum nu sînt terminate. 
Pietonii trebuie să facă adevărate 
exerciții de slalom printre mormane
le de pămînt și piatră, năpădite de 
bălării. Acum lucrările au stagnat 
din cauza lipsei tuburilor de beton. 
De fapt, tuburile au existat, dar 
după ce unele s-au degradat, au fost 
ridicate și duse în altă parte. Edilii 
noștri au de făcut față multor pro
bleme complexe. Dar cu o mal bună 
organizare și ordine, ei ar putea rea
liza mai mult, cu cheltuieli mai 
puține.

Diversificarea dotărilor și servicii
lor tehnico-edilitare ale centrelor 
populate i-a obligat pe cei ce le exe
cută la o strictă specializare: insta
latorii de apă nu pot fi și construc
tori de drumuri sau de rețele elec
trice; pe creatorii de spații verzi nu-i 
privește, sub nici o formă, ceea ce 
fac specialiștii în telefonie sau ter- 
moficare ș.a.m.d. Dar aceasta nu în
seamnă că toate aceste lucrări tre
buie să fie executate complet inde
pendent unele de altele. Proasta lor

Economii"
din... pagubă

dar locatarii de la etajele 3 și 4 cară 
în continuare apă cu găleata. Am 
adus la cunoștință întreprinderii de 
gospodărire orășenească acest nea
juns și am aflat că vinovat este con
structorul, care a executat o lucrare 
de proastă calitate. Așadar, rețeaua 
de apă potabilă este gata, dar din 
pricina diferitelor deficiențe de exe
cuție este, cel puțin parțial, inutili
zabilă. O dată cu conductele, au fost 
îngropate în pămînt și fondurile 
pentru construirea lor. Defecțiu
nile semnalate nu puteau fi depistate 
la timp pentru a fi evitate ? într-un 
mod asemănător stau lucrurile și cu 
banii prevăzuți pentru instalațiile de 
telefonie.

O altă practică de care se fac vi- 
novați edilii din unele localități și 
care duce în mod frecvent la risipi
rea fondurilor 
narea execuției 
sia că unii au 
deschiderea cît 
baricadînd și ocupînd străzi și locuri 
publice de a căror folosire cetățenii 
sînt frustrați (cu ce drept ?) ani la 
rînd. Dar aceasta este doar una din 
consecințe, la care trebuie să adău
găm neapărat un capitol de „pier
deri". care stă deschis în permanentă 
pînă cînd se închide lucrarea : se 
degradează și se risipesc materiale, 
se ihvestește muncă în gol ș.a.m.d. 

înmulțirea ca ciupercile după 
plohie a unor asemenea șantiere de
parte de a fi o dovadă de hărfiicîe. 
De cele mai multe ori — remarcă 
Nicolae Bițu din Caracal — nu este

bănești este tărăgă- 
lucrărilor. Ai impre- 
o predilecție pentru 
mai multor șantiere.

în Editura Politică au apărut: 
NOI LUCRĂRI CONSACRATE

MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

MAREA REVOLUȚIE SO
CIALISTA DIN OCTOM
BRIE ȘI MIȘCAREA RE
VOLUȚIONARA ȘI DEMO
CRATICA DIN ROMANIA 
(Documente și amintiri)

Apărut sub egida Institutului 
de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
și a Secției de științe istorice 
a Academiei Republicii Socia
liste România, in îngrijirea u- 
nui colectiv de redacție for
mat de Ion Popescu-Puturi, 
Gheorghe Zaharia, Nicolae Co- 
poiu, Gheorghe Unc — volu
mul reprezintă o amplă cule
gere de documente și amintiri 
revelatoare asupra puternicului 
ecou al Revoluției din Octom
brie în România

Cea mai mare parte a do
cumentelor cuprinse in volum 
aparțin perioadei avîntului re
voluționar din România ani
lor 1911—1920 Ele reflectă am
ploarea acțiunilor de solidari
tate a mișcării revoluționare și 
democratice din țara noastră 
cu lupta proletariatului din 
Rusia.

Numeroase documente ale 
PC.R — manifeste, rezo
luții, hotărîri ale congreselor 
— oglindesc prețuirea deo
sebită, sentimentele profun
de de clasă pe care le-a nu
trit proletariatul din România, 
avangarda sa revoluționară, 
Partidul Comunist Român, 
față de primul stat al munci
torilor și țăranilor

O serie de documente înfă
țișează activitatea revoluțio
nară a muncitorilor și soldați-

lor români aflați în aceeași pe
rioadă pe teritoriul Rusiei, în 
slujba luptei împotriva 
manilor interni și externi 
revoluției.

în volum sînt publicate 
mintiri — valoroase prin 
tenticitatea episoadelor descri
se — ale unor cetățeni 
mâni care au participat 
arma în mină în rindurile 
talioanelor revoluționare, 
lupta pentru apărarea cuceri
rilor Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

duș- 
ai

a-
au-

ro- 
cu 

ba
la

MAREA REVOLUȚIE SO
CIALISTA DIN OCTOM

BRIE SI ROMANIA 
(Studii)

Institutul de studii istorice si 
social-politice de pe lingă C C. 
al P.C.R. și Secția de științe 
istorice 
publicii 
au pregătit volumul 
tlul 
stituie o culegere de șapte stu
dii originale. însoțite de nume
roase fotografii și facsimile, 
studiile abordează următoare
le teme : însemnătatea inter
națională a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — de 
P Constantinescu-lași, V Li- 
veanu ; România și Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie — de I Popescu-Puțuri, 
I. Rădulescu; Poziția de solida
ritate a mișcării muncitorești 
revoluționare și democratice 
din România față de Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie — de L. Banyai, Gh.

a Academiei Re- 
Socialiste România 

cu ti
de mai sus, care con-

Unc; Participarea cu arma in 
mină a oamenilor muncii din 
România 
jinirea 
tombrie, 
lui stat
— de
Copoiu; Organizații legale de 
.masă (1934—1938) promotoare 
ale relațiilor de 
tre România și 
și indrumate de 
ilegalității sale
Georgescu, Gh. I. loniță; Des
pre unele trăsături ale revolu
ției democrat-populare în Ro
mânia — de Gh. Țuțui, V. Za- 
harescu; Ideile marxist-leni- 
niste și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor în Româ
nia — de C. Bărbulescu, D. 
Gheciu

la apărarea și spri- 
Revoluției din Oc- 
a cuceririlor primu- 
socialist din lume 

V. Cheresteșiu, N.

prietenie din
ii. R.S.S. create
P.C R. in anii 

— de Titu

MAREA REVOLUȚIE SO
CIALISTA DIN OCTOM

BRIE
(Schiță istorică)

Lucrarea, elaborată de acad. 
P. Constantinescu-Iași, Al. Via- 
nu, N. Copoiu, Gh. Cazan, re
prezintă prima monografie din 
literatura românească de spe
cialitate consacrată Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie. Ea înfățișează intr-o for
mă vie, evocatoare, lupta eroi
că desfășurată de proletariatul 
și masele largi muncitoare din 
Rusia, sub conducerea parti
dului comunist, in frunte cu 
V. I. Lenin, pentru răsturnarea 
vechilor rînduieli și instaura
rea Puterii Sovietice, reliefează 
importanța istorică universală 
a Revoluției din Octombrie.

eșalonare — șl nu o dată gospodarii 
orașelor s-au putut convinge de a- 
ceasta — generează acel soi de ri
sipă de domeniul absurdului: „termi
nați voi, să stricăm noi", „dați-i zor 
cu finisatul că v-ajunge dărîmatul!".

— Aceasta este cea mai evidentă 
dovadă de iresponsabilitate din car
tea unor „mînă-spartă" care își per
mit să arunce pe fereastră banii ce 
nu lp aparțin — e de părere I. Tu- 
dosiu din București. în fața noului 
dispensai din str. Clăbucet, pe lîngă 
care trec în fiecare zi, au fost con
struite drumurile de acces. Iată însă 
că nici nu s-a uscat bine betonul și 
niște nemiloase ciocane pneumatice 
au început să-1 burdușească, brăz- 
dîndu-1 cu cîteva șanțuri pentru nu 
știu ce racorduri de instalații! Per
sonal, refuz să cred că nu se știa 
dinainte că noua clădire trebuia să 
fie legată de rețelele de apă, cana
lizare, termoficare, telefonie etc. Cum 
e posibil să faci o investiție cînd știi 
că ea va fi distrusă? Cred că ar fi 
indicat ca, după terminarea unei a- 
semenea lucrări, să se prevadă un 
anumit termen în cadrul căruia ori
ce „intervenție" de acest gen să fie 
imputată vinovaților.

— Deosebit de costisitoare în ma
terie de gospodărire a bunurilor sta
tului — ne scrie Alexe Mateescu din 
Brașov — se dovedesc a fi soluțiile 
de așa-zis „provizorat", lipsa unei 
perspective clare pentru încadrarea 
lucrărilor într-o perioadă viitoare 
mai îndelungată.

Pe drumul dintre Cîmpulung si 
Brașov existau niște parapete din 
șină uzată. Cu circa trei ani în 
urmă, un buldozer năzdrăvan se ia 
la luptă cu ele și le scoate pe rînd — 
de la Cîmpulung și pînă în apropiere 
de Giuvala. în urma lor, construc
torii durau parapete noi, din beton 
și oțel, călăuzind cu pitorești un
duiri semețele serpentine ale Mate- 
iașului, Rucărului și Podului Dîmbo
viței. în primăvara acestui an, a în
ceput modernizarea șoselei. Toate 
parapetele amintite (construite în 
ultimii 2—3 ani) au fost (sau vor fi) 
distruse, acoperite sau rămase fără 
funcția pentru care au fost construi
te, din cauza devierilor traseului în 
varianta nouă. în locul lor se con
struiesc însă altele.

De ce a fost nevoie de atîta mun
că, de atîtea materiale (unele foarte 
scumpe) ? Parapetele cele vechi, 
cum au rezistat mai bine de 8 de
cenii, nu mai rezistau 2—3 ani ? Sau 
undeva au fost niște fonduri care 
trebuiau cheltuite oricum, pentru a 
se raporta ca realizări ? Ca să ne 
facem o impresie cît de cît apropiată 
de valoarea pagubei, pot să subli
niez că un parapet construit și de
molat (2 m lungime) costă 134 lei. 
Deci 1 km de asemenea parapete (500 
bucăți) costă cam 67 000 lei. Cert 
este că 2—3 sute de mii lei, dacă nu 
mai mult, au fost cheltuiți inutil 
sau, cum se spune, fără cap. Pe 
mine, ca trecător obișnuit, mă doare 
sufletul, iar pentru noi ca stat, a- 
ceastă valoare se materializează în 
multe apartamente, mașini, utilaje 
etc. O asemenea situație intrigă pe 
orice cetățean de bună credință.

Uneori astfel de lucruri făcute a- 
napoda relevă o suficiență care, pur 
și simplu, uimește. în comuna Chilia 
din raionul Pitești — după cum ne 
scrie un cetățean — exista o clădire 
frumoasă și spațioasă cum nu prea 
mai sînt altele prin partea locului, 
care a fost demolată pentru a fi... 
construită în alt loc. Am sesizat des
pre aceasta Sfatul popular al regiu
nii Argeș, care ne comunică negru pe 
alb că respectivei clădiri, „întrucît 
nu era finisată, nu i se putea da 
nici o întrebuințare și era supusă 
ruinării". Cu alte cuvinte, de ce să 
finisăm și să îngrijim o construcție, 
cînd putem să o facem din nou, cu 
bani mai mulți ?

gospodar are în vedere i 
scopul cheltuielilor ne 
— observă George Bîr- 
Mangalia. La noi se in- ,

— Bunul 
întotdeauna 
care le face 
zănescu din __ .... _ __ __
vestesc fonduri mari pentru amena
jarea spațiilor verzi : nlămînii ora
șului 1 Covoarele florale, abia ter
minate, au fost „predate" însă... vite
lor ca să le pască. în fața Teatrului 
din Caracal — după cum aflăm de 
la Nicolae Bițu — s-a construit o fîn- 
tînă arteziană care a costat circa 
100 000 lei. dar neavînd ană. nu func
ționează decît... o zi-două pe an 1

Am mai putea continua. Citind si 
alte fapte care arată cît de necesare 
sînt măsurile menite să facă ordine 
și să înlăture anomaliile bizare din 
domeniul gosnodăresc-edilitar. Multi 
edili le ignoră însă, făcînd ca din 
scriptele lor să transpară bilanțuri 
trandafirii despre economii de zeci 
si sute de mii de lei. în ciuda aces
tor artificii, pagubele rămîn totuși 
pagube și este în interesul nostru, 
al tuturor, să le evităm. Gospodar’! 
treburilor obștești trebuie să știe că 
sînt inv“st.fti cu o mare răspundere 
si nimeni nu le dă dreptul să ch°l- 
tuie or’cum bani: statului. Ei au da
toria de a fructifica fiecare leu. O 
datorie de înaltă responsab”itate so
cială. care este incompatibilă cu ori
ce een de r'sină. mai mult sau mai 
puțin camuflată.

Dumitru TÎRCOB
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șenesc de partid Brașov. Deși cetă
țenii veneau des la sfat cu proble
me importante legate de neajunsurile 
în buna gospodărire a cartierelor. în 
funcționarea transportului public, în 
aprovizionarea piețelor, nimic nu se 
soluționa dacă nu venea o indicație 
de la vreun for superior. Fi
rește, nimeni nu contestă, într-o 
activitate atît de complexă ca
aceea a sfatului, orice problemă are 
contingență directă cu oamenii, cu 
interesele unuia sau altuia. Aici însă 
trebuie să 
cernămînt 
te. Există 
altele mai 
privesc o 
tele care se răsfrîng în 
număr mai mare de cetățeni. Ceea 
ce trebuie să primeze este gradul 
de importanță a problemei, carac
terul ei de generalitate.

Se pare însă că, dacă Gheorghe 
Dumitrescu a fost înlăturat din mun
că, umbra lui mai planează încă a- 
supra unor aspecte ale activității 
sfatului, mai ales în ce privește con
tactul cotidian cu cetățenii. Mi-a pri
lejuit această constatare un „test" 
asemănător celui relatat la începutul 
anchetei.

M-am prezentat la intrarea sfatu
lui pe la ora zece fără un sfert. în
trebările tovarășului de la intrare 
s-au succedat după același tipic. Re
produc dialogul : „Cine sînteti ?". 
„Mă cheamă Ionescu". „De unde ?• 
(același „de unde" inhibitor și pa
ralizant). „Din cartierul „Steagul 
Roșu". „Nu puteți intra pînă la 11 1". 
„Bine, tovarășe, dar vreau să aduc 
la cunoștința conducerii sfatului o 
problemă gravă și urgentă : azi 
noapte s-a strioat toată rețeaua de 
canalizare din cartier, pivnițele mai 
multor imobile sînt inundate. Si pe 
urmă, la ora 1 intru în schimb șl 
locuiesc departe". „Nu contează, 
pină la 11 tot nu lntrați 1“

— Cum se explică faptul că cetă
țenilor le este interzis la anumite 
ore accesul în localul sfatului, adică 
tocmai a acelei instituții care are 
menirea să asigure legătura perma
nentă cu masele de cetățeni ? — 

■ l-am întrebat pe secretarul comite
tului executiv. Dumitru Mosora.

— E necesar să asigurăm funcțio
narilor cîteva ore pe zi de lucru la 
rezolvarea treburilor curente...

Foarte just, nimic de zis... Dar, ne 
întrebăm, oare nu s-ar putea organi
za în așa fel lucrurile Incit în fie
care secție sau serviciu al sfatului, 
din mulțimea de funcționari, măcar 
unul, prin rotație, să răspundă la 
orice oră solicitărilor, întrebările», 
doleanțelor aduse la1 "tunoștintă ce
tățenilor? Nu s-ăr putea schimba ac
tuala alcătuire și destinație a „bi
rourilor de informații" — care nu 
sînt, cel mai adesea, decît simple 
eliberatoare de bonuri pentru intra
re — în adevărate oficii ale legătu
rilor cu publicul, adică „birouri de 
informație" reale, unde funcționari 
cu o bună și multilaterală pregătire, 
cu experiență în munca administra
tivă și în activitatea cu cetățenii, 
să-i ajute efectiv pe aceștia în solu
ționarea marilor și măruntelor pro
bleme cu care vin la sfat ?

Am solicitat tovarășului Nicolae 
Bujdoiu, asistent la catedra de fi
lozofie a Institutului politehnic din 
Brașov, opinia în legătură cu feno
menul discutat mai sus, privit prin 
prisma psihologiei sociale.

— Consider — ne-a declarat el — 
că o persoană investită cu o anume 
responsabilitate socială pe plan lo
cal sau national traversează, încă de 
la începutul alegerii sau numirii în 
funcție, un proces real ce conturează 
noi trăsături de caracter, consecință 
firească a locului și răspunderilor le
gate de noua poziție socială. Astfel, 
este ușor de observat o accentuare 
a conștiinței responsabilității, a da
toriei și respectului fată de colectivi
tate. La unii însă pot apărea trăsă
turi negative ca, de pildă, credința 
oarbă în puterile încredințate și, de 
aici, dorința de a se face cît mal 
cunoscuți ca persoane cu „greutate" 
în angrenajul social. în asemenea ca
zuri aceștia, după o perioadă rela
tiv scurtă de la preluarea noii ca
lități, încep să uite și apoi să ignore 
deliberat că, de fapt, ocupă acel loc 
în societate prin voința unor cetă
țeni pe care trebuie să-i reprezinte 
și să se facă ecoul solicitărilor 
O dată ajuns la conștiința că el 
centrul unui microunivers care 
buie să graviteze în jurul lui, 
cum dorește el, un asemenea 
atunci cînd rezolvă o problemă 
alta, unui cetățean sau altul, caută să 
lase impresia că i-a acordat un fa
vor, a făcut un act de mare cle
mență care, cel puțin în accepția lui, 
trebuie să oblige 
orice natură cînd, 
altceva decit să-și 
cinile pentru care 
scurt,

intervină spiritul de dis- 
și desăvîrșita obiectivita- 
probleme mai grave, iar 

ușoare. Există situații care 
persoană sau două și al- 

viața unui

lor. 
este 
tre-
așa 
om, 
sau

la afabilitate de 
de fapt, n-a făcut 
îndeplinească sar- 
este retribuit. Pe 

în asemenea cazuri persoana 
i acreditează ideea că el și 
ar putea să rezolve o do

leanță. La el nu se mai poate pă
trunde decît cu foarte mare greuta
te, ca la un om ce săvîrșește acte de 
filantropie și, in concepția lui, aces
tea nu pot fi repetate cotidian, ci ra
reori. în schimb este foarte receptiv 
la declinarea unei calități, fie ea și 
Iluzorie, dar care-i sădește convinge
rea că poate, la rîndu-i, apela cîndva 
la o persoană sus-pusă.

Cred că acest proces, discordant cu 
realitatea vieții sociale de la noi, ar 
putea fi foarte serios atenuat, sau 
chiar extirpat, dacă organele și or
ganizațiile de partid s-ar îngriji mai 
intens ca în rîndurile lucrătorilor 
din aparatul de stat, ale funcționari
lor care prin natura muncii lor au 
contact frecvent cu publicul, să se 
desfășoare o muncă educativă con
tinuă in sensul celor arătate mai sus 
și totodată ar exercita un control și 
o îndrumare mai atentă asupra felu
lui cum aceștia își îndeplinesc atri- 

Ibuțiile de mai mică sau mai mars 
răspundere cu care sînt investiți.
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Sistemul CONTRACTUAL - stimulator
al conlucrării științei cu producția

T în cadrul eforturilor pentru per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, o pondere deo
sebită revine îmbunătățirii sistemului 
de organizare, finanțare și stimulare 
a activității de cercetare științifică. 
Este deci de mare actualitate pre
vederea din proiectul Directivelor 
referitoare la extinderea activității 
unităților de cercetare pe bază de 
contracte, încheiate cu unitățile pro
ductive.

Sistemul contractual — după cum 
•rată experiența unor țări cu o eco
nomie avansată și complexă — în
deplinește un rol deosebit de eficient 
pe linia stimulării inițiativei și mo
bilizării de noi resurse, contribuind 
la intensificarea activității unităților 
de cercetare și la accelerarea pro
gresului tehnic. în condițiile noas
tre, sistemul de finanțare de la bu
get a cercetării aplicat în prezent, 
s-a vădit în multe cazuri ineficient. 
Lipsa de cointeresare a determinat 
adeseori inserarea în plan a unor 
lucrări neesențiale, Insuficient legate 
de necesitățile reale ale economiei, 
ceea ce a condus, în final, la o efi
ciență redusă a muncii științifice. Din 
acest considerent proiectul de Direc
tive prevede că pe viitor fiecare ca
tegorie de unități de cercetare va fi 
finanțată diferențiat, în funcție de 
natura cercetărilor efectuate, și de 
locul pe care-1 ocupă în rețeaua de 
cercetare, intrînd în acțiune pe scară 
largă sistemul autofinanțării pe baza 
unor contracte încheiate cu întreprin
derile productive.

La finanțarea cercetării științifice 
din fondurile bugetare urmează să 
se recurgă numai în cazul unor pro
bleme și teme de importanță deose-

Ing. Gavril MUSCA
directorul Institutului „Petrochim" Ploiești

bită pentru economia națională. Ca 
urmare, în multe institute, nemai- 
fiind decît parțial subvenționate de 
la buget, cercetarea își va spori 
caracterul realist al preocupărilor, 
va efectua investigațiile în termene 
mai scurte, întrucît eficiența muncii 
proprii va deveni hotărîtoare pentru 
însăși existența unităților de cerce
tare. Elementele timp și realitate vor 
ajunge să însemne și pentru acestea 
factori esențiali, aproape așa cum 
sânt acum pentru întreprinderile in
dustriale, ceea ce va contribui, firește, 
la crearea unei mai mari comunități 
de vederi și de interese între acești 
doi piloni ai progresului tehnic.

Consider că un efect al acestor 
măsuri va fi dispariția unei anumite 
rețineri a întreprinderilor care 
ezitau să solicite unităților de cerce
tare specializate sprijinul la rezol
varea diferitelor probleme tehnice 
sau chiar, dacă se adresau lor, nu 
acordau o suficientă atenție selecțio
nării acestora astfel că de multe ori 
rămîneau pe seama cercetării uzinale 
tocmai problemele complexe, care 
necesitau un nivel superior al cuno
ștințelor teoretice, rezervîndu-se in
stitutelor doar unele aspecte minore. 
In felul acesta nu era folosită rațio
nal nici experiența institutelor, nici 
capacitatea lor de a aborda o gamă 
mai largă de probleme, unele simi
lare chiar cu solicitări provenite de 
la alte unități productive. încheierea

de contracte cu institutele de specia
litate. în condiții de înaltă rigurozi
tate, reprezintă In fond o „prestare 
de servici**, dar la un înalt nivel 
științific, echivalind pentru întreprin
dere cu completarea propriului ei 
corp de specialiști.

Institutul „Petrochim" — Ploiești 
a fost solicitat și pînă în prezent 
de unități industriale în diverse pro
bleme tehnologice. Datorită faptului 
că aproape toate marile noastre com
binate petrochimice posedă puternice 
unități de cercetare proprii care re
zolvă „la fața locului" multe dintre 
probleme, preocupările institutului au 
fost îndreptate precumpănitor spre 
asigurarea perspectivei de dezvoltare 
a industriei de profil și doar într-o 
mică măsură spre necesitățile curente 
ale întreprinderilor. Pe viitor vom 
dezvolta substanțial sistemul relații
lor contractuale, cu beneficiari in
teresați în cercetarea științifică mai 
ales în sectorul de inginerie, în pro
bleme cum ar fi, de pildă, analiza 
tehnologică a unor instalații în ve
derea măririi capacității lor de pro
ducție. Experiența acumulată de in
stitut prin teste tehnologice privind 
anumite unități productive va fi de
sigur de folos și altor întreprinderi 
de același profil. Există deci premi
sele unei arii largi de colaborare cu 
întreprinderile pe bază de contracte. 
Posibilități de autofinanțare oferă și 
contractarea livrării unor produse

GESTIUNEA ECONOMICĂ
PROPRIE IN S.M.T.—

o măsură actuală, impusă
în ansamblul măsurilor pre

văzute în proiectul de Direc
tive ale G.C. al P.C.R. cu pri
vire la perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 
naționale, o mare însemnătate 
au și cele referitoare la ri
dicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a activității stați
unilor de mașini și tractoare. 
Sistemul experimental de or
ganizare și finanțare pe prin
cipiul gestiunii economice 
proprii, aplicat în unitatea 
noastră de la data de 1 iulie 
a.c.» pune în evidență o serie 
de rezerve care pot fi valo
rificate în scopul îmbună
tățirii permanente a activi
tății economico-financiare. 
Apreciez că principiul gestiu
nii economice proprii poate fi 
extins și perfecționat, întru
cît avem o bază tehnico-ma- 
tțrială puternic dezvoltată, 
c»re ne permite să răspun
dem cerințelor mereu cres- 
cînde ale cooperativelor agri
cole de producție ce le deser
vim, pentru executarea unor 
lucrări de mai bună calitate 
și în timpul optim. Un argu
ment concret care atestă po
sibilitatea aplicării princi
piului gestiunii economice 
proprii îl constituie înseși 
realizările noastre, ca și ale 
alVor S.M.T. privind îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Pe primele 9 luni ale anului 
am depășit volumul prevăzut 
la toate genurile de lu
crări, realizînd cîte 11,89 lei 
economii pe fiecare hectar 
a.n„ față de prețul de cost 
planificat. Au fost realizate 
venituri cu aproape 4 mili
oane lei mai mart față de 
cheltuielile efectuate.

Din analizele periodice ale 
activității de producție șl fi
nanciare efectuate de către 
colectivul de conducere 
s-au desprins o serie de 
concluzii, pe baza cărora pot 
afirma că este posibil ca în- 
tr-un termen relativ scurt să 
îmbunătățim substanțial acti
vitatea noastră. Lucrătorii 
din S.M.T.-uri știu cît ar fi 
de importantă lichidarea unor 
practici birocratice care încă 
mai sînt stimulate de unele 
organe de specialitate. De 
regulă, planurile de produc
ție ale S.M.T.-urilor sînt în
tocmite înaintea definitivării 
planurilor de producție ale 
cooperativelor agricole. A- 
ceasta a făcut ca, de mai 
mulți ani. planurile să nu 
aibă la bază decît indicatorul 
sintetic — hectar arătură 
normală — raportat la încăr
cătura pe tractor, mereu spo
rită an de an. La aceste pla
nuri de producție nu s-a luat 
în calcul elementul de bază, 
lucrările mecanizate din uni
tățile deservite, adică toc
mai scopul principal pentru 
care au fost înființate S.M.T.- 
urile. Această metodologie 
de planificare complet gre
șită a favorizat dotarea arbi
trară a unităților noastre cu 
utilaje ce nu au fost folosite

în producție, fiind apoi re
distribuite în alte regiuni. 
In același timp, o altă gamă 
de mașini agricole ne-au lip
sit și continuă să ne lipsească 
(grapele cu colți reglabili, 
greblele mecanice, presele de 
balotat paie etc).

De asemenea, folosirea a- 
cestei metodologii a frînat 
inițiativa colectivelor de 
muncă din unele S.M.T.-uri, 
creînd disproporții aprecia
bile în dozarea eforturilor 
pentru îndeplinirea planului 
de producție. Aceste fapte se 
pot exemplifica prin reali
zarea planului de producție 
pe fiecare campanie agricolă, 
în procent de 128 pînă la 164 
la sută de către unele S.M.T.- 
uri, fără a executa lucrări în 
afara cooperativelor agricole 
deservite.

Alte S.M.T.-uri însă np-șl 
aveau acoperite lucrările 
planificate prin contractele 
încheiate cu unitățile agri
cole din raza lor de activitate 
decît în proporție de 85 la 
sută. Asemenea disproporții 
de planificare determină 
„fuga după hantriM care este 
foarte dăunătoare activității 
economice a unității, în spe
cial la arăturile adîncl de 
toamnă. Arăturile adînci, 
care nu sînt totdeauna nece
sare, iar uneori nici nu se 
execută ca atare, ci doar se 
înregistrează, sînt urmate de 
plăți majorate ale salariului 
pentru lucrarea executată și 
calitatea ei. La acestea se 
adaugă justificări nereale 
privind consumul de carbu
ranți. lubrifianți șl piese, ra
portarea cheltuielilor de pro
ducție la un volum de hantrî 
calculat dar nerealizat etc. Se 
obține astfel un preț de cost 
nereal fără a se vedea va
loarea veniturilor încasate 
pe unitate de suprafață. 
Practica a demonstrat că în
tr-o zi, cu aceleași cheltuieli 
pe tractor se poate obține 
un venit dublu, fără a se 
realiza producția de hantri pe 
unitatea de suprafață. De 
aceea, consider necesar să se 
studieze oportunitatea utili
zării în continuare a acestui 
indicator sintetic departa
mental — hectar arătură nor
mală — întrucît el nu se 
reflectă în eficiența econo
mică a activității unei sta
țiuni de mașini și tractoare, 
în raport cu valoarea chel
tuielilor efectuate la mia de 
lei venituri încasate.

Apreciez, totodată, că a 
sosit timpul ca planurile de 
producție ale S.M.T. să se 
întocmească în funcție de 
condițiile concrete ale fiecă
rei unități, să se stabilească 
Indicatorii la nivelul cerințe
lor fiecărei cooperative agri
cole, adăugîndu-se perspec
tiva de extindere a lucrărilor 
mecanizate, atît în campaniile 
agricole, cît și între campa
nii. De asemenea, este nece
sar ca în planuri să se pre
vadă și deservirea altor uni
tăți neagricole, ridicînd ast

fel eficiența economică a în
tregului parc de tractoare și 
mașini agricole. Cred că noua 
încadrare pe zone a coope
rativelor agricole, în funcție 
de care se stabilesc cuantu
mul plății în natură sau în 
bani și nivelul unor tarife 
de plată, va face să dispară 
aceste deficiențe. In acest fel, 
planurile de producție ale 
unităților noastre vor avea 
drept bază extinderea și di
versificarea lucrărilor meca
nizate în raza de activitate a 
fiecărui S.M.T.

Socot că actuala formă or
ganizatorică’ a stațiunilor de 
mașini și tractoare nu mai 
este corespunzătoare și pen
tru că nu creează cadrul ne
cesar care să asigure pune
rea în valoare a potențialu
lui creator al cadrelor teh
nice și inginerești. Aceste ca
dre nu sînt cointeresate în 
sporirea randamentului ma
șinilor, iar nivelul cîștigului 
lor nu e condiționat de în
deplinirea sau neîndeplini- 
rea planului de producție. 
Nici formele organizatorice 
care s-au preconizat pînă în 
prezent nu sînt, după păre
rea mea, cele mai potrivite, 
mal ales în ce privește con
ducerea brigăzilor de trac
toare. Astfel, în unitatea 
noastră organizarea muncii în 
4 brigăzi, la a căror condu
cere sînt numiți maiștri me
canici agricoli, nu a dat cele 
mai bune rezultate. Capaci
tatea organizatorică și pro
fesională a maiștrilor este fă- 
rîmițată de unele activități 
minore ca alimentarea trac
toarelor cu combustibil, evi
dența consumurilor, justifi
carea activității zilnice a me
canizatorilor (activitatea foș
tilor pontatori). In aceste 
condiții, tehnicianul sau 
maistrul mecanic agricol 
nu-și poate pune în valoare 
cunoștințele sale. Aceasta 
face să se renunțe la executa
rea de către mecanizatorul 
însuși a lucrărilor de între
ținere zilnică a tractorului 
și a mașinilor agricole cu 
care lucrează, lăsînd pe sea
ma șefului de brigadă aceste 
operațiuni. Din aceste motive, 
personal consider că acest 
sistem organizatoric contra
vine normelor de organizare 
științifică a producției și a 
muncii. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, din mecaniza
torul actual, cu pregătire uni
laterală, trebuie să pregătim 
mecanizatorul policalificat de 
mîine, capabil să execute 
toate reparațiile la mașinile 
pe care Ie conduce. Tehni
cianul sau inginerul meca
nic trebuie să devină organi
zatorul și coordonatorul în
tregii activități de producție 
a viitoarei secții de mecani
zare și nu un mînuitor de 
hîrtii, așa cum este în pre
zent.

O altă latură negativă în 
activitatea economico-finan- 
ciară a unității noastre este 
și menținerea unui nu-

de viată
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meros personal tehnico- 
administrativ și auxiliar. 
Măsurile luate în ultimul 
timp, prin redistribuirea sar
cinilor, au făcut ca numă
rul personalului tehnico-ad- 
ministrativ să scadă cu 15 la 
sută, iar al personalului de 
atelier și auxiliar în propor
ție de 37 la sută. Reducerea 
mai substanțială a persona
lului de atelier s-a datorat 
și faptului că au fost create 
condiții mai bune de lucru 
prin organizarea reparațiilor 
în flux continuu și eșalona
rea lor pe întregul ciclu al 
anului de producție.

Reducerea personalului 
tehnico-administrativ nu se 
poate însă face într-o propor
ție mai mare atîta timp cît 
în S.M.T. se menține același 
sistem de evidență primară, 
într-un mare volum, sporit 
de la an la an. Actualul sis
tem de evidență antrenează 
un mare număr de cadre cu 
pregătire medie și superioa
ră la exercitarea controlului 
preventiv, la transcrierea ci
frelor, întocmirea de justifi
cări fără nici un efect po
zitiv asupra producției. A- 
ceste cadre sînt sustrase de 
la problemele organizării mai 
judicioase a muncii, introdu
cerea metodelor noi în pro
ducție, ridicarea calității re
parațiilor printr-un control 
competent etc. Un exemplu 
este concludent în această 
direcție : piesele de schimb 
de la o revizie tehnică a unul 
tractor se înscriu în 7 exem
plare (în trei exemplare pe 
deviz și în 4 exemplare pe 
bonurile de eliberare), iar 
obținerea vizelor de control 
preventiv și aprobare depă
șește uneori 4—5 ore, deve
nind astfel o frînă în des
fășurarea procesului de repa
rații. De aceea, propun ca 
reducerea evidenței preconi
zate să se aplice într-un ter
men mal scurt, cu toate că 
au fost deja cerute comen
zile de imprimate pe anul 
1968 în același raport de vo
lum cu cele din anul curent. 
Consider util ca noua formă 
de evidență primară din 
S.M.T. să fie în prealabil 
experimentată în cîteva uni
tăți din țară și după per
fecționarea ei sa se generali
zeze și în celelalte S.M.T.- 
uri.

Generalizarea aplicării prin
cipiului gestiunii economice 
proprii în S.M.T. va duce la 
descoperirea de noi rezerve 
de perfecționare permanentă 
a organizării științifice a 
producției și a muncii, folo
sirea mai rațională a puter
nicei baze tehnico-materiale 
de care dispunem, va con
tribui la stimularea eforturi
lor mecanizatorilor, tehnicie
nilor și inginerilor în extin
derea gamei de lucrări me
canizate în scopul dezvoltă
rii intensive și multilaterale 
a producției agricole.

îng. Boris CEAPALIS 
directorul S.M.T. Roman

experimentale obținute la stațiile 
noastre pilot în vederea definitivării 
diferitelor procese tehnologice de 
producție.

De altfel și pînă acum o parte a 
activității institutului s-a desfășurat 
în legătură cu producția. Dar, ne- 
îmbrăcînd forma juridică contrac
tuală, s-au ivit tot felul de neajun
suri. Neconsemnarea obligațiilor reci
proce într-un act juridic de genul 
contractului a dus la nefinalizarea în 
timp util a cercetărilor privind proce
sul de fabricare a epiclorhidrinei, un 
produs intermediar în producerea gli- 
cerinei sintetice, necesar economiei 
noastre în cantități de ordinul miilor 
de tone pe an. Dacă ar fi existat un 
contract cu precizarea răspunderilor 
concrete ale beneficiarului, această 
cercetare, încheiată în 1965, după 
eforturi de 3 ani, ar fi ajuns acum 
în faza elaborării soluțiilor de apli
care industrială, iar nu așa cum se 
prevede astăzi — eventual în 1968. 
Tot din cauza lipsei unor relații 
precis conturate între știință șl pro
ducție a rămas nevalorificată cerce
tarea — care a durat doi ani — pri
vind procedeul de obținere a sulfuri! 
de sodiu din gazele reziduale de la 
rafinării.

După părerea mea există două mo
tive oare frînează în prezent stabi
lirea relațiilor contractuale între 
știință și producție. Se invocă, în 
primul rînd, „motivul" că astfel de 
cercetări sînt prea costisitoare pen
tru beneficiari. Dacă se pun însă la 
cintar cheltuielile pe care le implică 
și soluțiile ce se pot obține, mai re
pede și mai competent, reiese că cos
tul cercetării efectuate pe bază de 
contract este inferior costului unor 
eforturi similare depuse în uzină. De 
fapt, numai contractul, ca instrument 
financiar, permite cunoașterea exac
tă a costului real al cercetării. Cred, 
de asemenea, că s-ar dovedi extrem 
de utilă editarea unor normative ge
nerale in care să se precizeze unele 
aspecte de amănunt ale disciplinei 
contractuale, bazele călcâiului pri
vind costul orei de cercetare, uzu
ra echipamentului de investigare, an- 
tecalculația și postcalculația valorii 
globale a cercetării etc., valabile pen
tru toate unitățile noastre de cerce
tare.

In al doilea rînd, persistă părerea 
— în unele cazuri Întemeiată — că 
cercetătorii nu posedă în suficienta 
măsură orientarea necesară specifi
cului industriei. Conducerile unități
lor de cercetare vor trebui deci, 
după părerea mea, să țină seama de 
noua conjunctură, întărind colecti
vele și prin cadre cu practică indus
trială și inițiind forme de pregă
tire corespunzătoare pentru întregul 
colectiv de cercetare.

Aplicarea pe scară largă a siste
mului contractual va influența fa
vorabil, atît dezvoltarea industriei, 
cît și a unităților de cercetare. Mă 
refer, în acest sens, la prevederea 
din proiectul Directivelor care sub
liniază posibilitatea ca o parte 
din disponibilitățile financiare ivite 
de pe urma unor cercetări ce au de
terminat reducerea importurilor să 
fie utilizate pentru dezvoltarea ba
zei materiale a unităților de cerce
tare. Consider important ca aceste 
acumulări să fie transmisibile de la 
un an la altul și iată de ce : Pen
tru a efectua investigații de înalt 
nivel este nevoie de aparate mo
derne, cu o înaltă putere de rezolu
ție, și acestea sînt în general foarte 
scumpe. In cazul cînd acumulările 
obținute într-un singur an, pe baza 
onorării contractelor încheiate de 
institut, nu ajung pentru achizițio
narea unor astfel de aparate, este bine 
ca suma respectivă să poată fi re
portată in bugetul anului următor, 
pînă se creează fondurile necesare.

Cred, de asemenea, că ar fi util ca 
in actele normative generale care vor 
reglementa stimularea cercetărilor e- 
fectuate pe bază de contract să se 
prevadă recompense atît pentru în
tregul colectiv — exprimate prin po
sibilitatea îmbunătățirii bazei mate
riale de investigare a institutului — 
cît și pentru acei membri ai săi care 
depun o activitate deosebit de utilă.

Trebuie subliniat că lărgirea siste
mului contractual va permite unită
ților de cercetare a căror bază ma
terială încă nu este la nivelul ce
rințelor actuale, să recurgă și la u- 
tilizarea aparatelor moderne cu care 
sînt dotate multe din laboratoarele 
uzinelor din unitățile beneficiare, 
creînd o simbioză între capacitatea 
tehnică a acestora și nivelul științi
fic, în general mai ridicat, al colec
tivelor de cercetare.

Pe lingă întărirea sectoarelor de 
Inginerie — primele care vor veni în 
contact masiv cu sistemul contractual 
de cercetare — cred că noua con
junctură va reclama extinderea acti
vității de analiză economică a tutu
ror fazelor de cercetare, precum șl 
introducerea pe scară largă a me
todelor moderne de programare ma
tematică, acestea permițînd o rațio
nalizare masivă a eforturilor de cer
cetare. Institutul „Petrochim", de 
pildă, și-a propus de pe acum dez
voltarea unui sector cu acest gen 
de preocupări, iar pentru familiari
zarea cu metodologia de programare 
a inițiat un curs de matematică cu 
profilul respectiv la care participă 
40 de specialiști cu studii superioare.

îmi exprim convingerea că regle
mentarea pe baze contractuale a co
laborării dintre cercetători și bene
ficiari, prevăzută în proiectul Direc
tivelor, va orienta cercetarea spre so
luționarea problemelor Importante 
și actuale, va stimula atît rezolvarea 
rapidă a cercetărilor din planul ins
titutelor, cît și aplicarea imediată a 
rezultatelor cercetării în producție, 
contribuind la valorificarea superioa
ră a resurselor economiei naționale.

■j Pentru întărirea activității de cercetare știin- 
“ țifică în întreprinderile de construcții mai 
importante, propun înființarea în cadrul acestora 
a unui sector de concepție cu următoarele atri
buții : stabilirea și rezolvarea tematicii de per
spectivă a activității întreprinderii, întocmirea 
proiectelor de organizare tehnologică a lucrări
lor pe baza celor mai înaintate metode de exe
cuție. Întreaga activitate a acestui sector să con
veargă spre scurtarea termenelor de realizare a 
investițiilor și reducerea costului lucrărilor.

Ing. Ștefan RADVAN 
director general adjunct
al întreprinderii de construcjii- 
montaje siderurgice Galați

M Mi se pare un lucru normal ca, în cadrul cen- 
tralei industriale din care va face parte uzina 

noastră, să se specializeze o întreprindere sau 
cel puțin o secție întreagă dintr-o întreprindere 
în fabricația pieselor de schimb pentru autove
hiculele aflate în circulație. în acest fel, ar

I

fi

PROPUNERI
folosite mai Judicios capacitățile de producție 
existente fără investiții suplimentare, evitîn- 
du-se, totodată, o seamă de neajunsuri in asi
gurarea pieselor de schimb.

Ing. Vasile CORNAC
dispecer șef la uzina „Autobuzul" 
București

B| Dat fiind faptul că, la Iași, Ministerul Indus- 
triei Ușoare are fabrica „Țesătura", care s-a 

modernizat și mărit cu o nouă filatură, fabrica de 
tricotaje „Moldova", fabrica „Textila roșie", iar 
acum se construiesc țesătoria de mătase și uzina 
de fibre sintetice, iar în Moldova sînt mai multe 
fabrici textile mari, să se creeze o centrală in
dustrială textilă cu sediul la Iași. în acest

fel, se va putea coordona mai bine activitatea 
de producție, aprovizionare și desfacere. Tot-' 
odată, propun să se modifice condiția de vechime 
de 3 ani în cîmpul muncii pentru candtdații șco
lilor tehnice de maiștri. Motivez propunerea 
prin faptul că în prezent sînt multe fabrici ncii 
care nu au posibilitatea să trimită la aceste școli 
numărul necesar de absolvenți de școli medii 
sau profesionale cu o vechime de trei ani în 
producție.

Nadia LAMAȘANU 
directoarea fabricii do tricotaje 
„Moldova' din lași

RS în proiectul de Directive, printre măsur-^ 
privind perfecționarea activității în sectoa 

agriculturii de stat se prevede ca, tn fiecin 
fermă, să se organizeze producția și munca după 
criterii științifice, să se asigure indici înaiți de 
folosire a bazei tehnico-materiale, să se obțină 
o eficiență economică maximă. Pentru aceasta, 
încă la Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c. 
s-a stabilit ca la conducerea fermelor să fie 
numiți oameni cu calificarea necesară și care 
să aibă experiență în producție. Așa cum arată 
experiența unității noastre, cu asemenea oameni 
pot fi duse la îndeplinire sarcinile privind spo
rirea producției și creșterea beneficiilor. în acest 
an noi obținem beneficii de 7 milioane lei față 
de 5 960 000 lei cît era prevăzut în plan. Dar, 
alături de șefii de fermă cu experiență cărora 
li se datorează mare parte din aceste realizări, 
avem la conducerea a patru ferme specialișt' 
care au terminat abia anul trecut facultatea 
sint lipsiți de experiență în pro-’ 'ț»e. 
această situație se întîlnește și 
propun să se prevadă oblir 
tr-o anumită perioadă de V 
să fie încadrate numai ' 
pregătiți, avînd experiență îi 
Consider că e posibil să se 
întrucît, în momentul d 
noastre tutelare — trusti 
există specialiști cu calific: 
în producție.

C. DUMB 
director t 
de stat C

. v. 
site 
tea
->te

întrucf 
unităț 
ca, în 
ferme1
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Controlul economi
(Urmare din pag. I)

Toate aceste măsuri, care 
se circumscriu proiectului 
de Directive, vor asigura 
fără îndoială ridicarea cali
tății și eficienței controlu
lui preventiv. Trebuie să 
fie clar că trecerea cu ve
derea a unor deficiențe, 
considerate „mici încălcări’, 
atitudinea de înțelegere și 
concesie „colegială", justifi
carea neregulilor prin așa- 
zise cauze „de ordin obiec
tiv" Sau alte asemenea ma
nifestări păgubitoare sînt 
incompatibile cu exigența 
și fermitatea care se cer 
controlului de orice fel și 
la orice nivel — mai ales 
cînd e vorba de recupera
rea daunelor materiale și 
bănești.

Chestiunile ridicate pînă 
acum sînt perfect valabile 
și în cazul controlului finan
ciar intern, care funcțio
nează în cadrul unităților 
economice. Și în acest do
meniu se consemnează încă 
situații paradoxale. Cu toate 
controalele efectuate, în 
unele întreprinderi se mențin 
aceleași deficiențe cu o per
severență demnă de o cauză 
mai bună, iar neregulile nu 
sînt sesizate la timp și, ca 
atare, nu se iau măsuri de 
intervenție, faptele rămînînd 
nesancționate. In lumina pro
iectului de Directive, aceste 
aspecte nu mai pot viețui. 
Se impune găsirea metode
lor celor mai potrivite pen
tru a se asigura efectuarea 
unor controale financiare 
interne de calitate, care să 
constituie într-adevăr un 
sprijin real în activitatea în
treprinderilor. Toți cei care 
mai risipesc avutul public, 
provoacă pagube din negli
jență și mai ales, prin de
lapidări, falsuri și alte fapte 
asemănătoare, dar și cei care 
le tolerează, dovedind mio
pie, trebuie să poarte răs

punderea potrivit legii. Am 
spus și cei care dovedesc 
miopie, întrucît în unele în
treprinderi, conducerile lor 
socotesc controlul financiar 
intern, evidența riguroasă și 
verificarea gestiunii bunuri
lor materiale și bănești ca o 
atribuție minoră. Pur și sim
plu, ele lasă aceste sarcini 
majore numai la latitudinea 
sectorului financiar-contabil 
și nu își găsesc timp sau nu 
vor să-și găsească timp să 
se ocupe îndeaproape de 
problemele și rezultatele 
controlului. Cînd se iden
tifică unele abuzuri de pro
porții, anumite condu
ceri de întreprinderi par 
complet dezorientate, avînd 
uneori chiar o atitudine de 
„explicare", incompatibilă cu 
imperativele care se pun azi 
în dirijarea activității econo
mice.

Nu am exagerat deloc. 
Aceasta este, uneori, reali
tatea. Iată de ce este deo
sebit de importantă indica
ția cuprinsă în proiectul de 
Directive cu privire la ne
cesitatea organizării contro
lului în așa fel ca acesta să 
se desfășoare permanent și 
sistematic, să manifeste în 
toate cazurile fermitate în 
tragerea la răspundere a ce
lor vinovați de încălcarea 
legilor, a disciplinei de plan 
și financiare. Controlul eco- 
nomic-financiar trebuie să 
fie însă și suplu, calitate 
ce-i permite găsirea în ori
ce împrejurare a căilor e- 
ficiente de intervenție în 
scopul respectării ordinii și 
disciplinei de plan și finan
ciare, creșterii eficienței ac
tivității economice.

De aceste imperative 
trebuie să țină mai bine 
seama inspecția bancară. 
Așezarea tuturor activități
lor producției materiale și 
a celor conexe acesteia po 
principiul gestiunii econo
mice proprii ridică în fața

organelor 1 
noi, mai cc 
rezolvarea ca 
preocupare și 
crescînde. Ev 
acum s-a reuș 
plinească atribu 
ce controlului f 
nu în toate ca: 
tica arată că pîrg 
ciar-bancare nu t 
lizate în măsura 
pentru urmărirea, 
rea și rezolvarea 
a problemelor pe ca 
dică activitatea cu. 
întreprinderilor. Acest 
ghii trebuie reactivate, 
atît mai mult cu cît în 
le locuri — chiar sub 
virea controlului bancar 
se petrec manifestări de ii 
disciplină de plan, Sau-f 
nanciară. Creșterea eficien
tei controlului bancar, în 
conformitate cu proiectul 
de Directive, presupune a- 
daptarea formelor și meto
delor de intervenție la cerin
țele vieții, renunțarea la în
tocmirea unui număr mare 
de acte de control nesem
nificative, uneori chiar 
inutile. Sesizarea deficien
țelor este importantă, dar 
nu și suficientă. Inspecția 
bancară are mari posibili
tăți să intervină efectiv 
pentru remedierea lipsuri
lor, încă din fașă, înainte 
ca ele să ia amploare.

Insă, în exercitarea con
trolului economic financiar, 
un rol de maximă însemnă
tate revine Ministerului 
Finanțelor, ale cărui atribu
ții se lărgesc, ale cărui răs
punderi cresc în cadrul 
perfecționării conducerii și 
planificării economiei na
ționale. După cum se 
știe, el coordonează întreg 
controlul economic-finan- 
ciar. Ceea ce impune apli
carea măsurilor pentru asi
gurarea unei funcționări 
ireproșabile, la toate nive
lele și în toate verigile, în

că co 
rea Iu. 
deficien 
zele car

Trecen
nor asem< 
urmărește 
ceselor oi 
control, ci n. 
analiză temeir. 
fermă, în litei 
de Directive, , 
urgent să se de 
precis atribuții! 
organe de lontrc 
și financia — , 
concentrării spre 
tiuni, operațiuni și 
unde se constată j. 
mai frecvente, coou 
mai eficiente a contre 
de către Ministerul Fin 
țelor. Avem datoria să n 
nuim pîrghiile ce ne st 
la dispoziție cu o asemene, 
măiestrie și fermitate încât 
orice risipă sau pagubă să 
devină imposibile. în ace
lași timp, să facem tot ceea 
ce este posibil ca fondurile 
materiale și bănești să ro
dească cît mai rentabil, co
respunzător obiectivelor 
prevăzute în planurile de 
dezvoltare ■ economiei na
ționale.

Vaslui. Noua fabricâ do confecții
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O colecție de larga râspîndire

MONUMENTELE PATRIEI
Colecția lansată de Editura Meri

diane, Monumentele patriei noastre, 
ji-a cîștigat merite incontestabile. Pro- 
punîndu-și să prezinte vestigiile ar
heologice, realizările arhitectonice și 
creațiile picturale ce relevă, cu aju
torul mărturiei impozante înscrise în 
piatră și în frescă, geniul creator al 
poporului nostru și continuitatea sa 
istorică, această colecție a pus la în- 
demîna cititorilor lucrări de certă va
loare. Au fost publicate succinte mo
nografii ale unor străvechi așezări și 
focare de înaltă civilizație ca Sarmi- 
zegetusa, Histria, Tomis sau Ulpia 
Traiană,, ale unor puternice bastioane 
ridicate In vremurile de restriște, cum 
au fost Cetatea Neamțului sau Cetă
țile dacice din sudul Transilvaniei, ale 
unor masive și falnice castele, ca cele 

la Hunedoara sau Bran, ale con- 
’ilor legate de viața culturală 
utului, cum au fost mînăstirile. 
i monografie, cu adevărat re- 
bilă, e consacrată „Curții de 

. In fiecare monografie textul 
> un savant sau de un specia- 
însoțit cu planșe și reprodu- 

fheindu-se cu o bibliografie 
schide drumul unei mai adincite 

cunoașteri a vestigiilor istorice și a 
culturii dezvoltate în patria noastră.

Concepute în primul rînd ca ghi
duri, toate aceste monografii sînt le
gate de un anumit gen de difuzare 
și de cerințe specifice. Devine evi- 
’ent că o asemenea concisă monogra- 
e trebuie în primul rînd să se gă- 
ască in incinta monumentului res- 
ctiv. Cartea vine astfel să comple- 
» datele lapidare înscrise pe legen- 

din „muzeu" și să răspundă la 
>ările mai generale pe care vizi- 

și le-a putut pune. In acest 
petrec lucrurile la Muzeul ar- 
c din C<1"țt'>nța unde vizita- 
hidat r’aUC' ^xk«4A axl:l« 
găseșt ,ta 

pe care C .
să

străbate sălile 
explicații în 

pentru ca 
A o mono- 
sele sînt 
izitatorul 

explica- 
tru 
au 
iu 
11 
ă

a-și 
Stîr- 
poți 
cen- 
cura 

după 
eneas- 
rapid 

utiliza

insti
ls-

dresa numai celor care vorbesc limba 
română și franceză, în timp ce mînăs
tirea Căldărușani va avea un ghid ce 
va pătrunde și în rindur" 
torilor limbii engleze;
Dintr-un Lemn, cu o dispunere arhi
tectonică atît de interesantă, a fost 
concepută a fi înfățișată într-o lucrare 
destinată celor ce vorbesc româna și 
franceza, dar mînăstirea Cetățuia a 
fost dezvăluită și celor ce vorbesc 
engleza. Pe de altă parte, aceste ghi
duri s-au epuizat destul de repede și 
cititorul care ar dori acum să-și re
constituie întreaga serie nu mai gă
sește nici în marile librării din Capi
tală îndreptare la monumentele cele 
mai importante. în proiectul de plan 
pe 1968 se prevăd o serie de noi re
editări ce i-au impus pentru a răs
punde unor asemenea cereri și, în a- 
celași timp, pentru a oferi publicului 
un text adus la zi. Credem, însă, că 
o mai judicioasă fixare a tirajului ar 
putea adeseori rezolva chestiunea, evi
dent costisitoare și puțin eficientă, a 
reeditărilor. De un interes mai gene
ral, dovadă discuția ce revine repetat 
în presă, problema tirajului ni se pare 
că este legată de o cercetare sociolo
gică, cu imediate rezultate pentru ac
tivitatea practică. Nu numai aceste 
ghiduri de largă difuzare, dar și lu
crări de strictă specialitate se epuizea
ză rapid ; se fac apoi reeditări, care 
la rîndul lor dispar curind de pe 
piață. Alteori, în schimb, noile tiraje 
rămîn în librării pentru a apuca dru
mul ce duce spre vitrina „cu preț re
dus". O investigare a profilului unor 
colecții, a fluctuației interesului citi
torilor, a influenței condiției tipogra
fice asupra acestuia și a altor factori, 
ar putea, probabil, lămuri cu mai 
mare precizie rolul tirajului In viața 
cărții și mai departe în viața intelec
tuală a societății noastre.

Interesul pe care-1 stîmește colecția 
publicată de Editura Meridiane justi
fică o asemenea cercetare, utilă și 
pentru stabilirea tirajului în cazul 
altor serii sau al altor monografii; re
zultatele cercetării s-ar înscrie, desi
gur, la capitolul organizării științifice 
a producției cărții. Aci un rol mult 
mai activ ar trebui să-l joace organele 
culturale locale și în special conduce
rile muzeelor, care din păcate se de
zinteresează de multe ori, nu colabo
rează cu rețeaua de difuzare pentru 
fixarea unor tiraje realiste.

în același timp, prestigiul colecției 
depinde de calitatea reproducerilor. 
O dată cu înlăturarea ilustrațiilor ne
clare se impune și o mai strînsă co- 
'aborare a redacției cu autorii, astfel 

"t să fie înglobate în volum repro- 
rile cele mai semnificative. Con
nie muzeelor, direct cointeresate 
iasta, au datoria să asigure fo
ilor posibilitatea de a reproduce 
ațele cele mai valoroase, în con- 
favorabile obținerii unor clișee 

jună calitate. Concomitent se 
edește necesară realizarea unor 
luri cu ilustrații în culori, de- 
ece un ghid al unei mînăs- 

ri cu pictură exterioară, de exemplu, 
u își îndeplinește decît în mică mă- 
îră menirea, atunci cînd pune la dis

poziția cititorului ilustrații în alb- 
negru, care smulg de pe chipul dese
nului palpitația vie a culorii; ilustra
ția inserată în ghidul mînăstirii Mol
dovița, reproducînd „arborele lui 
Iessei", sugerează un exercițiu caligra-

lătrunde și în rindurile cunoscă- 
; mînăstirea

fie, în loc să ofere imaginea vieții 
triumfătoare ce se înalță peste che
narele ferestrelor, pînă spre acoperiș, 
ca o revărsare a sevei ce pulsează în 
natură.

Ghiduri, în primul rînd, volumele 
cuprinse în această colecție destinată 
monumentelor patriei sînt menite să 
explice vizitatorului locul pe care fie
care constiucție și piesă de artă îl 
ocupă în civilizația română. Și sub ra
portul textului, așadar, concisa mono
grafie e strict legată de vizitarea mo
numentului. Oferind cîteva date de 
ordin istoric, subliniind particularită
țile artistice ale monumentului, ghi
dul își propune să circumscrie locul 
pe care respectiva mărturie a trecutu
lui îl ocupă în dezvoltarea unei mi
lenare culturi. Scrise într-un stil atră
gător, majoritatea ghidurilor publica
te (și am remarca, fără să epuizăm, 
desigur, pe cele consacrate mînăstiri- 
lor Dragomirna, Sucevița, Moldovița, 
bisericii Stavropoleos, catedralei Pa
triarhiei), se impun ca introduceri în 
istoria și civilizația poporului român ; 
ele explică detaliile unui monument 
vizitat și invită pe drumeț să nu oco
lească mărturia culturală ce stă în 
apropiere. Se constată, totuși, inega
lități în valoarea științifică, ceea ce 
impune odată mai mult apelul la 
specialiști în cultura antică sau me
dievală. Aspectele mai generale și 
chestiunile de amănunt rămîn în sea
ma sintezelor, din rîndul cărora Edi
tura Meridiane ne făgăduiește, în

1968, o investigare a caracteristicilor 
picturii exterioare a monumentelor 
din Moldova sau analize mai apro
fundate, ca aceea pe care ne-o va 
oferi monografia consacrată frescelor 
de la Arbore. Așa cum volumele ce 
înfățișează monumente își au pere
chea în seria ce prezintă figuri de 
cărturari, lucrările acestea sintetice 
se vor îmbina, poate, cu monografiile 
consacrate unor etape și curente ma
jore din cultura scrisă (cititorii ro
mâni, ca și cei străini, dobîndind ast
fel cărțile de care au nevoie pentru 
a cunoaște mai temeinic istoria arhi
tecturii și istoria scrisului — cu pana 
sau penelul — din patria noastră).

Ca „mici ghiduri , volumele publi
cate în colecția „Monumentele patriei 
noastre", cu complementul său „Mi
cile îndreptare", s-au Impus în rîn
dul cititorilor de la primele apariții ; 
caracterul propriu al acestei colecții 
solicită deci o rezolvare a unor ches
tiuni legate de ilustrare, de redacta
rea textului (pe care l-am vedea de 
o precizie științifică sporită, degajat 
de evocarea convențională a... pîrîului 
ce șerpuiește molcom printre colinele 
fermecătoare) și, în primul rînd, de 
difuzare. Și aceasta cu atît mai mult, 
cu cît în această serie au apărut lu
crări dintre cele mai prețioase pentru 
popularizarea monumentelor noastre 
istorice și de artă.

Moment din spectacolul „Egmont' de Goethe tn inter
pretarea colectivului Teatrului de stat din Bacâu 

(Foto : M. Cioc)
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Al. DUȚU

17,45 — Telejurnalul de seară. 18,0* — Concert festiv 
eu prilejul sărbătoririi semicentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Transmisiune de la 
palatul Congreselor — Moscova. In pauză : Filmul 
documentar „Petrolul" — producție a Studioului 
cinematografic „Al. Sahla". 21,00 — Reportaj ’67 : 
S.O.S. de pe insula mare a Brăilei. 21,30 — Reflector. 
21,45 — Dansuri pe... 16 mm. 21,50 — Omagiu lui 
Octombrie. Film artistic : „Tragedia optimistă”. Ecra
nizarea piesei Iul V. Vlșnevskl. 23,37 — Telejurnalul 
de noapte.

Pentru un studiu estetic de
sinteză asupra folclorului
Cercetarea științifici 

a folclorului a luat în 
epoca contemporană un 
avînt considerabil, fo
losind metode moder
ne și un aparat de lu
cru din ce în ce mai 
perfecționat. Si la noi, 
Institutul de etnogra
fie și folclor al Acade
miei a dat la iveală o 
serie de lucrări funda
mentale și urmărește 
realizarea și publica
rea altora noi. Intre 
timp, arhivele sale se 
îmbogățesc fără înceta
re, tinzînd să cuprindă 
documentar toate sec
toarele. într-un prim 
tablou complet al ci
vilizației populare.

Folclorul se cercetea
ză, dar se și trăiește, ca 
valență de preț a spiri
tualității noastre. întreg 
acest fenomen are loc 
îndeosebi pe linia valo
rilor și semnificațiilor 
lui estetice.

Conștiința de sine pe 
care poporul nostru o 
adînceste si în acest 
domeniu, prin investi
gația științifici a fol
clorului și prin trăirea

lui estetică, se cere in
să împinsă și mai de
parte prin elaborarea 
unor cît mai numeroa
se lucrări de estetică a 
folclorului românesc.

Neîndoios, există, ri
sipite în cercetări se
parate și în articole, 
numeroase reflecții și 
interpretări de estetică 
a folclorului, mai ales 
a celui literar. Nu este

perspectivele în acest 
sens asupra sculpturii 
noastre populare in 
lemn, a arhitecturii 
populare etc. Nu avem, 
cu atît mai mult, o pri
vire estetică de ansam
blu asupra literaturii 
orale. Poate, mi s-ar 
răspunde, 
mentul unei 
elaborări — 
cunoașterea

că mo- 
astfel de 
bazate pe 
metodică

puncte de vedere

cazul să le menționăm 
acum. Cu prilejul co
locviului Brâncuși — 
observa un cunoscut 
sculptor român — s-a 
vorbit mult de esența 
artei brăncusiene în le
gătură cu arta popu
lară ' românească. Dar. 
din păcate, prea puțin» 
sînt pînă acum lucră
rile care au definit es- 
teticește spiritul acestei 
arte populare. Lipsesc 
încă generalizările și

i
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Crossbow — cinemascop : Sala Palatului (seria 

orele 17,30 ; (seria 2142) — orele 20,30, Patria 
» ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Festival (completare Sub sem- 
prletenll româno-bulgare) — 8,15 ; 10 45 ; 13,15 ; 

5.
I — cinemascop : Republica (completare Fetița cu 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

nătorll : Capitol (completare Tămăduire) — 9 ; 11,15 ; 
; 18,15 ; 20,30.

idiot la Paris — cinemascop : Melodia — 9 ; 11,15 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, Gloria (completare Găteala capului)
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20 30, Tomls (completare Fer
ica e rotundă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Ihad J iarinarul : Luceafărul (completare Perfecțiunea •

dă) ' I ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, București (com- 
re > na românească — / ’

1,15', .30 ; 16,30 ; 18,45
universului) — 9,30 ;

rovlar — 9 ; 11,15 ; 13,30 , io,io , io , av.to, oaveisiu. — ,
,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 (la ultimele două cinematografe 
ompletarea Fetița cu chibrituri).

4 Sfidarea : Central — 9 ; 15 ; 18 ; 21.
• Cu mîinlle pe oraș : Central — 12.
• Deputatul de Baltica : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 ; 21.
• Prostănacul — cinemascop : Victoria (completare Fetița 
cu chibrituri) — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, Grlvița — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, Aurora (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

— Apls Melifica Carpatina) — 
21, Modern (completare Arhltec- 
11,30 ; 14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, 
15,45 ; 18 ; 20,45, Excelsior — 10 ;

• Amprenta : Lumina (completare Ziua recoltei 1967) — 
0.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști 1 : Doina (completare Piatra 
și viața) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cheile cerului : Union (completare Găteala capului) — 
16 : 18,15 ; 20,30.
• In golful urșilor albi — Sub semnul trainicei prietenii ro- 
mâno-bulgare — Intîlnlrea : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• Cine călărește un tigru : Gluleștl (completare Dacă aș fi 
știut 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Rahova — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : Dacia — 
8,15—20,45 tn continuare. Drumul Sării (completare Expresul 
de noapte) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Pasărea Phbnix — cinemascop : Buzeștl — 14,30 ; 17 ; 20, 
Volga — 9—14,30 în continuare ; 17,30 ; 20,30.
Î, Testamentul incașului — cinemascop : Bucegl — 0 ; 11,15 ; 

3,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Flamura — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Nlcolae Kirculescu), 
Floreasca (completare Tămăduire) — 9 ; 11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : Unirea (comple
tare Se răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Bunicul, Kylijan și eu : Vitan (completare Filoxera) — 14,30. 
• Dragoste la zero grade : Vitan — 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Agonie șl extaz — cinemascop : Miorița — 8,45 ; 11,30 ; 
14,30 ; 17,30 ; 20,30, Arta — 9—14,30 tn continuare ; 17,30 ; 20,30 
(Ia ambele completarea Permanențe).
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Popular — 16 ; 19,30.
• Fantomas se dezlănțuie — cinemascop : Munca (comple
tare Maxim Gaspar) — 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Moșilor (com
pletare Expresul de noapte) — 16 ; 20,30.
• French cancan : Moșilor — 18,15.
• Singur pe lume : Ferentari (completare De unde vin copiii 7) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Colentlna 
(completare Romanțe) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 1

a folclorului furnizate 
de cît mai multe inter
pretări estetice parția
le si determinate — nu 
a sosit încă. Dar pro
cesul natural de anali
ză si sinteză reclamat 
de cercetarea cu folos 
a oricărui domeniu al 
culturii, 
necesar la 
s-ar găsi 
respectivă.

Folclorul 
produs spiritual cu un 
caracter tipic expre
siv. Datorită acestei 
proprietăți structurale, 
el se prezintă în tota
litatea lui ca un obi
ect natural al esteticii. 
Firește, trebuie făcute 
și unele discriminări. 
In sînul expresivului 
integral al faptelor fol
clorice, se pot identifi
ca produsele de artă 
populară propriu-zisă, 
muzica, dansul, versul, 
ornamentistlca etc. Mai 
mult decît atît: pro
dusele folclorice, orica
re ar fi ele, au o spe
cifică tendință de a se 
„autonomiza" perma
nent și pretutindeni în 
structuri de tip artistic. 
O poezie ca „Plugușo- 
rul", de exemplu, poate 
trăi în realitatea soci
ală desprinsă de func
ția ei originară pe ca
re o servește numai în 
anumite împrejurări ; 
accentul ei s-a depla
sat considerabil spre o 
creație de sugestie si 
delectare, valabilă ari
cind și în orice circum
stanță. Mare parte din 
conținutul imaginilor 
ei a rămas incompre
hensibil din punctul de 
vedere al necesităților 
primordiale cărora le-a 
corespuns. In aceeași

este absolut 
orice stadiu 

cercetarea

este un

măsură, sensul și for
ma ei au căpătat o dez
voltare mai liberă și 
mai generală. Același 
lucru se poate spune 
despre multe alte pro
duse de tradiție ale po
porului. am putea spu
ne, ipotetic, despra 
toate.

Se poate deci vorbi 
de trei planuri princi
pale într-o considerare 
estetică de ansamblu a 
folclorului: 1) există
estetica expresivului 
integral al faptelor fol
clorice ; 2) apoi estetica 
procesului de autono
mizare ; 3) și în fi
ne. estetica artisticului 
popular propriu-zis. 
Toate aceste aspecte se 
îmbină de la sine în 
cercetarea unui com
plex sau altul de pro
duse.

In încadrarea gene
rală a folclorului sub 
semnul estetic ar ur
ma să se țină seama de 
o serie de lucruri spe
cifice ; de pildă, fap
tul că fiecare domeniu 
artistic (poezie, muzi
că, dans etc.) se poa
te prezenta in context 
cu elemente ale celor
lalte domenii — cum 
sînt unele reprezen
tări rituale sau teatrale, 
— formînd structuri sin
cretice reprezentative 
de amploare, ce urmea
ză a fi evaluate și de 
sine stătător, pe același 
drum de la artistic 
spre expresiv.

Una din greutățile 
principale ale cercetă
rii estetice de ansam
blu a folclorului provi
ne din faptul că ea 
trebuie să se refere la 
situația produselor fol- 
cloric-etnografice la un 
moment dat, adică la o 
evoci dată, pentru un 
același loc. Produsul 
folcloric nu este o plăs
muire de sine stătătoa
re. consemnată unde
va. ci este un fapt so
cial viu în desfășura
re. care se cunoaște pe 
cale directă. într-unul 
din momentele sale de 
evoluție. Numai în chip 
auxiliar considerația 
estetică poate fi făcu
tă sau completată pe 
date istoriografice și, 
în general, pe căi de 
documentare indirectă.

In fine, întregul pa
trimoniu estetic al fol-

clorului. In orice ipos
tază a lui, trebuie con
statat în mod critic, 
bineînțeles în primul 
rînd sub unchiul nive
lului de valoare mal 
deosebită a produselor. 
Aceasta inseamnă ci 
un studiu estetic 
de sinteză asupra fol
clorului românesc tre
buie să determine va
loarea de simbol și pe 
cea de armonie și for
mă pe care o conțin 
faptele folclorice. Nu 
se poate cerceta sen
sul estetic al folcloru
lui numai pe substanța 
lui simbolistică, pen
tru că atunci s-ar fact 
o pură etnologie 
ric-speculativă. 
logică, filozofică

Determinînd însă 
găția de simbol și 
gestie a faptelor 
clorice — prin pătrun
derea în natura lor, 
care este aceea de a 
exprima. experiența 
sufletească îndelungă 
a poporului — această 
operație trebuie, ne
apărat, îmbinată cu 
relevarea perfecțiunii 
formei pe care produ
sul folcloric o îmbracă, 
în virtutea șlefuirii și 
rodajului îndelung al 
gustului artistic popu
lar și al intuiției reali
tății, prin acea tipică 
poporului „creație prin 
variație".

încoronarea unui a- 
semenea studiu de sin
teză estetică a folclo
rului urmează să fie 
dată de o interpretare 
comparatistă a lui, de
terminînd nivelul spe
cific de valoare pe ca
re îl posedă folclorul 
românesc.

Prin atmosfera labo
rioasă pe care o trăiește 
cultura română în epo
ca prezentă, prin sarci
nile excepționale care îi 
revin — in primul 
rînd aceea de a pune 
în valoare pe plan na
tional si universal rea
litățile românești — 
momentul 
re. fie și 
formă, a' 
estetic de 
pra folclorului 
nai, se poate spune că 
a sosit.

isto-» 
socio- 

etc. 
bo- 
su- 
fol-

de elabora- 
într-o primă 
unui studiu 
sinteză asu- 

națio-

Dragoș VRÎNCEANU

(Urmare din pag. I)

prietenul celor mai ves
tiți învățați ai Europei, 
minte aleasă și generoasă. 
Aici a găsit adăpost dem
nitatea zbuciumată a lui 
Șincai. iar în urmă cu două 
veacuri muzica era făcu
tă de cineva din familia 
Haydn. Aici au apărut ver
surile lui Eminescu. într-o 
revistă al cărui nume sem
nifică pentru noi conștiin
ța națională. Oriunde te-ai 
afla, lingă palatul baroc 
sau în fata casei lui Iosif 
Vulcan, istoria este pre
zentă. Orașul din marginea 
tării este bogat în mărtu
rii ale vieții noastre isto
rice si trebuie remarcată 
grija conducătorilor săi ac
tuali de a le sublinia și a 
le scoate în evidentă. Is
toria mai veche se leagă 
de cea prezentă, si multe 
case modeste au fost locuri 
în care mersul ei era an
ticipat de minți luminate. 
Memento-urile activității 
ilegale a partidului sînt 
numeroase, dovedind încă 
o dată dinamismul acestor 
locuri. Dacă treci pe sub 
coloanele palatului episco-

pal sau pe străzile cartie
relor muncitorești, ti se 
impune aceeași considera
ție respectuoasă a efortului 
istoric.

★
Sub impresia secolelor 

de istorie orădeană ne-am 
convins de continuitatea 
vieții academice pe aceste 
locuri. Tradițiile învăță- 
mîntului umanist si ale a- 
cademiilor de drept sînt 
duse mai departe la 
Institutul pedagogic, în
ființat în anii noștri, ale 
cărui prime două promoții 
de absolvenți se află în 
școlile de pe plaiurile Cri- 
șurilor. Toamna a risipit, 
ca în fiecare an, o efer
vescentă tinerească în să
lile de activitate didactică, 
în căminele si cantinele 
sale. Tineretul care gîndeș- 
te. care învață, care se dis
trează. care face planuri, a- 
cesta este tineretul care 
poate fi înttlnit aici!

Vorbind mai sus de cas
tani, mă gindeam la splen
doarea magnoliilor de la 
Institutul pedagogic, la ar
borele japonez, și-mi spu
neam că. dacă vrei să cu
noști Oradea, trebuie să le

vezi. Si să fii înconjurat 
de acești studenți preocu
pați. să te lași purtat de 
efluviile vieții lor încreză
toare si pasionate.

ir
Ne-am îndreptat spre 

cartierul Zonei de Vest 
într-un tramvai de pe 
vremea bunicii, anacronic

la uzina de alumină erau 
două, unul după altul, și 
ni s-a atras atenția că al
tădată întîrzie foarte mult. 
Organizarea circulației lor 
ar trebui să fie mai rațio
nală. cu siguranță.

Cartierul Zonei de Vest 
a însemnat însă o răscum
părare a mersului cu tram-

încolo am putut să le văd 
școala nouă, intrată în fo
losință abia de doi ani. 
Culorile ei stenice mi-au 
umplut ochii care le con- 
templaseră de multe ori, 
dar niciodată nu întele- 
seseră atît de bine mesa
jul lor optimist.

tul creator a fost astăzi 
amplificat, dar totul se fa
ce integrat în viața pro
fundă a orașului. Cartierul 
Zonei de Vest se află în 
prelungirea Oradei, oferind 
turistului intrat în tară pe 
șoseaua care-l străbate un 
bun sosit călduros si primi
tor. Dincolo de el. în afară.

Peisaj arădean
și leneș, cu opriri foarte 
dese si taifasuri la inter
secții, ca într-un film de 
început de secol. Călătoria 
noastră devenise un agre
ment pitoresc, pînă cînd 
ne-am dat seama că în fe
lul acesta sute de oameni 
ai muncii se duc la insti
tuțiile lor, că problema 
transportului în comun în 
orașul Oradea a mai fost 
dezbătută de către presa 
locală și centrală. Nu se 
poate face chiar nimic ? A- 
utobuzele cure ne-au dus

paiul bunicii. Cîți copii am 
văzut acolo ! Parcă întreg 
cartierul fusese ocupat de 
copii. Totul mi s-a părut 
un zîmbet imens al inocen
tei jucăușe. Nici unul nu 
era încruntat, nici unul 
nu-i privea pe ceilalți. 
Parcă erau antrenați cu 
toții în același joc frene
tic si sănătos. Era la 
acești copii un paro
xism al sănătății lor, o 
inconștiență și o frumusețe 
cum n-am mai întîlnit 
niciodată. Cîțiva pași mai

Cartierul este în expan
siune. In toate părțile se 
construiește. Blocuri imen
se, lungi, blocuri turn. își 
înalță cofrajele. Copiii de 
aici cresc cu ochii pe ver
ticală. Ei își umplu spiri
tul de ascensiunea schele
lor dimprejur. Există o e- 
ducație mai bună ? In 0- 
rașul acesta vechi, cu clă
diri ce poartă amprenta se
colelor trecute. blocurile 
noi atrag imediat atenția și 
transmit privitorului un 
sens al continuității. Efor-

se află contururile uzinei de 
alumină si cofrajele șan
tierului unei noi fabrici. 
Prin aceste obiective im
portante ale economiei 
noastre naționale, orașul 
este faimos în întreaga ța
ră. Vorbele sînt puține aici, 
totul este munca. Am cu
noscut un inginer îngîndu- 
rat și am plecat într-o sea
ră împreună. Luminile o- 
rașului deveneau tot mai 
puternice și tînărul de trei
zeci de ani nu observa ni
mic. L-am întrebat dacă

nu e obosit si mi-a răs
puns că nu are timp să fie.

★
Teribil de aglomerată 

este șoseaua orădeană în 
partea de vest a orașului '. 
Mașini de toate tipuri
le gonesc pe asfalt că
tre destinația lor, lăsînd 
privitorului nostalgia vie
ții agitate, consumate pozi
tiv și direct. Această șo
sea. este însăși viața 
orădeană actuală. Qu 
putină perspicacitate poți 
să evaluezi mulțimea șan
tierelor care o impînzesc, 
urmărind numărul mare 
de basculante care își eta
lează zgomotos metalele pe 
toate drumurile ; microbu
zele te pot edifica asupra 
muncitorilor care se în
dreaptă spre fabrici, de a- 
semenea autobuzele arhi
pline de la ora schimbului. 
Autoturismele străine îți 
pot vorbi despre amploarea 
tot mai mare a celor care
ne vizitează tara și intră 
la noi pe la Oradea. 
Viața actuală a aces
tui oraș este prodigioa
să și neliniștită, lumea a- 
leargă. muncește, se zbate, 
caută, se frămîntă. Pe so
sea, mașini și iar mașini.

Premiera la Opera 

de Stat din Cluj 

„Regina 
dunăreană"

de M. ANDREESCU - SKELEITI

Compozitorul Mihail Andreescu-Skeletti, scriind opera 
„Regina dunăreană" după poemul eminescian „Strigoii", 
a preluat teme, dar o dată cu ele o întreagă 
lume poetică înspre care era atras prin sensibi
litatea sa, prin formația sa de muzician și om de cul
tură. Regăsim în operă orientarea pe care și-a însușit-o 
tînărul compozitor în timpul studiilor sale pariziene cu 
Paul Dukas, Bourgault-Ducoudray, Ch. M. Widor, dar 
totodată ambianța estetică a culturii românești în primele 
decenii ale secolului XX. Wagnerianismul promova în 
Franța opere de inspirație legendară, dar era biruit de 
noua atmosferă creată prin „Pelleas" de Debussy. In țara 
noastră, scrierile lui Vasile Pîrvan, depășind cercurile 
specialiștilor, devin un fenomen al întregii culturi româ
nești înaintate, polarizînd preocupările înspre antichi
tatea Europei răsăritene. D. Cuclin dădea opera „Traian 
șl Dochia", Enescu termina marele său „Oedlp", în tlița» 
ce M. Andreescu-Skeletti se oprea la poemul lui M. En 1- 
nescu.

Maria, regina dunăreană, devine Sarmlza în opera ms- 
zicală, simbolizînd voința de libertate a poporului <fln 
vechea cetate a munților ca și caracterul robust, semeț 
și aprig al femeilor dace. In mijlocul poporului său, ea 
înfruntă pe avarii conduși de Arald, cuceritorul lumii în
tregi, cucerit la rîndu-i de frumusețea reginei.

Cele două coordonate, cea a apărării gliei strămoșești șl 
cea a legilor firii, a dragostei atotputernice, cuprind un 
spațiu de profundă umanitate în care se desfășoară mitul 
poemului. Legenda dominată, de natura romantică a gin- 
dirii eminesciene cuprinde elemente ce nu sînt străine 
nici de simbolica wagneriană. Tot așa după cum credințe 
folclorică a strigoilor este proiectată în mitologia antică 
desprinsă de orice superstiție și văzută de poet In tradiția 
scrierilor morale ale culturii noastre feudale.

Opera a fost realizată înainte de 1930 cu libretul alcătuit 
de compozitor șl refăcut de acesta în ultimii ani al vieții 
pa baza noilor cercetări lstorico-arheologice. El men
ține viziunea eminesciană care, bazată pe o genială intui
ție, va fi confirmată de cunoașterea contemporană a lu
mii dacice.

Expresia muzicală a legendei în operă se află la • 
intonație ce nu putea fi folclorică propriu-zisă, dar men
ține un climat melodic ce evocă nuanțat atmosfera arhaică. 
Intonația implică melodie recitată — doinită ca și cân
tările artei bizantine. Pe alocuri se resimte filonul wag
nerian al cîntecului ca și paleta orchestrei impresioniste.

Realizarea spectacolului „Regina dunăreană" în Inter
pretarea colectivului Operei de Stat din Cluj pune în lu
mină cu multă expresivitate valorile lucrării. în rolurile 
principale s-au impus Mariana Stoica și Th. Anastasiu. In
terpretarea Sarmizei s-a bucurat de o prezență scenică 
nuanțată, sprijinită de o execuție reală plină de sensibi
litate. Tenorul, în rolul regelui Arald, a susținut cu pres
tanță un rol dificil prin monologurile care domină unele 
tablouri. El a știut să păstreze un stil unitar și în mo
mentele în care melodia de atmosferă franceză implica 
accente wagneriene. O mai accentuată unificare timbrală 
ar fi subliniat calitățile interpretării. în celelalte roluri 
s-au impus Margareta Fînățeanu (Bolda), Sorin Karas (Ke- 
baldo). Ion Trifu și Dan Serbac în cei doi sfetnici, apoi 
Titus Pauliuc (Bătrînul avar), Margareta Rădulescu (Vo
cea trecutului) șl C. Toma în rolul Magului.

Regia spectacolului, semnată de Iile Balea, a imprimat 
un climat bealist spectacolului, fără reconstituire istorică 
dar cu o veridicitate umană ce nu neglijează informația 
științifică asupra epocii. O problemă deschisă rămîne 
poate cea a dinamismului scenic, nu în momentele de an
samblu, realizate adecvat, ci în cele solistice, unde me
ditația și frămîntarea trebuie să-și găsească modalități mal 
vii de manifestare.

în unitatea spectacolului scenografia lui Silviu Bogdan 
a adus decoruri de o expresivă simplitate a imaginii. Am 
remarcat îndeosebi panoul permanent care sugera cu mă
iestrie peisajul carpatin, măreț, abrupt, evocînd pe ver
ticale abisul. Costumele au apelat cu discreție la garde
roba operistică a epocii antice, fără să uite elementul 
local folcloric sau bizantin. Poate costumul „fantasmei", 
în prima sa apariție, aducea un element naturalist în de
zacord cu decorul.

Corurile, conduse de Kurt Mild, au sunat omogen, efi
cient, în ciuda unor dificultăți, rezultate din planurile re
gistrelor externe ale vocilor. Baletul semnat de G. Taub- 
Darvaș a creat momente coregrafice expresive. Conduce
rea muzicală semnată de Anatol Chisadji a adus un aport 
substanțial în realizarea spectacolului, prin armonizarea 
ansamblului.

După „De la Matei Vodă citire" de Ion Nona Otescu, 
noua premieră a Operei de Stat din Cluj merită aplau
dată și pentru strădaniile colectivului clujean de a pro
mova repertoriul românesc.

Romeo GHIRCOIAȘIU

teatre
• Opera română : Boema — 19,30 « Teatrul de stat 

de operetă : Secretul Iul Marco Polo — 19,30 a Teatrul 
național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Marla 
Stuart — 19,30, (sala Studio) : Dinu Păturică — 19,20 
• Teatrul de Comedie : Capul de rățoi — 20 e Teatrul 
„Lucia Sturdză Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Un tramvai numit dorință — 20, (sala 
din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Sfintul Mitica Blajina
— 20 • Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Lenin — 16,30, Patimi — 19,30, (sala Studio) : Cînd 
luna este albastră — 20 « Teatrul Gluleștl (în sala 
Teatrului evreiesc de stat) : Martorii se suprimă — 
19,30 • Teatrul „Barbu Delavrancea" : Viforul — 
19,30 • Teatrul „Țăndărică" : Doctorul Aumădoare
— 17 • Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Scandal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30 • Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala tinereții
— 20.

încă din antichitate, O- 
radea este legată de băile 
din apropiere. Efectul lor 
miraculos le-a dus vestea 
și prețuirea lor a fost sta
tornică în tot cursul is
toriei. Secretul acestor ape 
calde se află In adîncurile 
unui pămînt bogat și dar
nic. Erele geologice au 
decantat în străfunduri 
minerale, bogății de po
veste. Lingă Oradea tîș- 
nesc ape tămăduitoare si 
cresc lotuși, flori rare și 
minunate. Cupa lor as
cunde cine știe ce explica
ție a prezentei pe aceste 
meleaguri! Floarea e- 
xotică închide în si
ne misterul dărniciei. Ine
fabilul petalelor sale con
ține un limbai secret, prin 
care poți cv.noaște princi
piile adînci ale naturii 
noastre sufletești : echili
brul si aenerozitatea.

Da, pentru a cunoaște 
Oradea trebuie să vezi lo
tușii de la băile din apro
piere, să încerci să desci
frezi mesajul de frumuse
țe al acestor flori minu
nate.

★
Orașele au fost adeseori 

cîntate de poeți. Unora li

s-a lăudat vigoarea, carac
terul teluric sau, dimpotri
vă, mulțimea vegetației «i 
frumusețea monumentelor. 
Ar trebui să 3punem ci 
așezările omenești seamă
nă, în general, dar că fie
care posedă totuși viața sa 
proprie. Oradea este unul 
din multele orașe româ
nești în care trăiesc oa
meni la fel cu ceilalți de 
la noi. care lucrează, se ve
selesc și se supără, au sa
tisfacțiile si necazurile lor. 
Orașul este, într-un fel, mai 
mult decît ei. Spiritul său 
este deasupra lor, bătrin, 
alcătuit din straturi isto
rice multiple. Numai pre
zenta suverană a Crișulul 
ne aduce aminte că așeză
rile sînt și ele schimbătoa
re, că înfloresc și apoi de
cad. că iarăși se pot ridi
ca. împlinind o altă tine
rețe. Oradea cunoaște as
tăzi o tinerețe matură, i» 
care memoria celor de de
mult este asemănătoare cu 
undele acestea, purtătoare 
de imagini.
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Primirea de către tovarășul Gheorghe Radulescu
a ministrului economiei
"l ""‘ ' 'r

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a pri
mit joi pe dl. Hassan Abbas Zaki, 
ministrul economiei și comerțului 
exterior din Republica Arabă Uni
tă, care participă la lucrările celei 
de-a II-<a sesiuni a comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare.

și comerțului exterior
LII.

ba întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, precum ți 
Mohamed Fahmy Hamad, amba
sadorul R.A.U. la București.

(Agerpres)

Decret privind stabilirea datei alegerii 
unui deputat in Marea Adunare Națională

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 14 ianuarie 1968 
pentru alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională, în lo

cul rămas vacant în circumscripția 
electorală nr. 7 oraș Focșani, din 
regiunea Galați.

PENTRU RESTABILIREA IIBERTAJILOR 
DEMOCRATICE ÎN INDONEZIA 

Mitinguri de protest in Capitală
în sala Institutului român pen

tru relațiile culturale cu străinăta
tea a avut loc, joi după-amiază, o 
întrunire de solidaritate cu forțele 
progresiste și democratice din In
donezia, desfășurată sub auspiciile 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Au participat reprezentanți ai 
vieții publice, ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință, artă și 
cultură, un numeros public.

întrunirea a fost deschisă de ge
neral-colonel în rezervă D. Dămă- 
ceanu, vicepreședinte al bigii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Au luat apoi cuvîn- 
tul prof. dr. docent Stanciu Stoian, 
secretar general al bigii, și prof, 
univ. Tudor R. Popescu. Ei au 
subliniat că în rîndurile oame
nilor muncii din țara noastră, 
ale opiniei publice progresiste mon
diale stîrnește o legitimă revoltă 
continuarea represiunilor antide
mocratice îndreptate împotriva ce
il mai buni fii ai poporului indo
nezian, a căror activitate este în
chinată slujirii intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, cau
zei independenței patriei, democra
ției, păcii și progresului social. A- 
ceste acțiuni constituie o încălcare 
flagrantă și brutală a drepturilor 
fundamentale ale omului, biga 
română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa — au ară
tat ^n încheiere vorbitorii — 
protestează hotărît în legătură cu 
măsurile represive, arbitrare, la 
care sînt supuse elementele patrio
tice și progresiste, conducători ai 
sindicatelor, membrii Partidului 
Comunist din Indonezia și cere în

cetarea valului de teroare anti
populară, restabilirea și respecta
rea libertăților democratice, a drep
turilor fundamentale ale omului în 
Indonezia.

*
Un mare număr de tineri mun

citori, studenți și elevi din Capita
lă s-au întrunit joi după-amiază 
într-un miting de protest față de 
represiunile îndreptate împotriva 
forțelor progresiste și democratice 
din Indonezia, ba miting au _ luat 
parte și studenți străini care înva
ță în țara noastră.

Au luat cuvîntul, Vasile Moraru, 
prim-secretar al Comitetului U.T.C. 
al Centrului universitar București, 
muncitoarea Marilena Mogoș, de 
la Fabrica de confecții și tri
cota je-București, studentul Iulian 
Ștefan, de la Academia de stu
dii economice, și eleva Const- 
mari Săndulescu, de la biceul 
nr. 33. Vorbitorii au condamnat 
cu hotărîre intensificarea măsu
rilor represive împotriva patrio- 
ților din Indonezia și și-au ex
primat convingerea că lupta dreap
tă a forțelor progresiste și demo
cratice din această tară nu va pu
tea fi înfrîntă.

în încheierea mitingului, par- 
ticipanții au adoptat o moțiune de 
protest prin care se cere ca viața 
patrioților indonezieni să fie sal
vată. să fie respectate drepturile și 
libertățile fundamentale ale po
porului ihdonezian, să înceteze te
roarea și crimele împotriva patrio- 
ților și luptătorilor pentru li
bertatea Indoneziei.

(Agerpres)

SPORT

volei Din nou sub așteptări...
ISTANBUL (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). — După o 
pauză de două zile, sala „Spor Sa- 
ray“ din Istanbul, cu tribune cuprin- 
zînd aproximativ 6 000 de locuri, a 
intrat din nou în actualitate ; cele 
opt echipe masculine rămase în lup
ta pentru titlu au compărut ieri în 
etapa inaugurală a turneului final. 
La această fază decisivă este prezen
tă întreaga elită a voleiului interna
țional. Nu lipsesc nici campionii 
mondiali — cehoslovacii, nici cam
pionii olimpici — sovieticii, nici 
campionii europeni — românii.

Ținîna' cont de evoluțiile din preli
minarii ale finalistelor si. bineînțe
les, de cărțile lor de vizită, specia
liștii au păreri foarte contradictorii 
în privința șanselor la titlu. Ceho
slovacia ? Posibil. U.R.S.S., Româ
nia ? Probabil. Dar Polonia. Ungaria, 
R.D.G. ? Nimic nu-1 exclus. Miercuri, 
cu ocazia unei excursii în grup de-a 
lungul Bosforului, ziariștii străini au 
făcut, în timpul unui popas, o sta
tistică a pronosticurilor pentru fie
care finalistă. Potrivit acesteia, echi
pa României ar obține patru victo
rii (cu Iugoslavia. R.D. Germană. 
Ungaria, Italia) si două înfrîngeri 
(cu U.R.S.S. și Cehoslovacia), clasîn- 
du-se, deci, pe locurile 3—4. Dar, ca 
aproape întotdeauna, anticipările nu 
exclud surprizele. Mai mult ca orl- 
cînd, chiar si în comparație cu edi
ția de anul trecut a ..mondialelor" 
(extrem de echillibrată). la actualele 
campionate europene se poate sus
ține că nici o surpriză nu este ex
clusă...

în primele partide de ieri, echipele 
R. D. Germane șl Cehoslovaciei 
le-au învins cu același scor, 3—0, pe 
cele ale Italiei șl, respectiv. Iugo

slaviei. Rezultate normale. Totuși, 
jocul campionilor mondiali n-a en
tuziasmat, iugoslavii conducînd deta
șat în primul și al treilea set.

Și acum despre partida România- 
U.R.S.S., considerată „vedeta" pro
gramului inaugural. Cu multă părere 
de rău trebuie să consemnăm că vo
leibaliștii noștri, învinși în acești , 
meci ou 3—1 (15—6 ; 15—8 ; 5—15 ; 4
15—7), continuă să manifeste o for
mă slabă. După evoluția lor de a- 
seară. orice scuză este de prisos. Nu 
se putea spera la o victorie, atîta 
timp cit atacul a acționat anemic, 
blocajul a fost ca un... șvaițer, cei 
mai mulți jucători au surprins din 
nou prin lipsa de vigoare (ce-i carac
teriza altădată în meciurile gre
le...). Adversarii au acționat în forță, 
reușita datorîndu-se în special per
manentei schimbări a trăgătorilor, 
dar și blocajului dezordonat al volei
baliștilor noștri. Este adevărat, în 
setul al treilea ei au luptat ceva mai 
bine, atrăgîndu-și puternice aplauze, 
dar în setul următor (și ultimul! 
n-am putut remarca la ei aproape 
nimic pozitiv. Ora tîrzie nu ne per
mite să facem acum alte considerații. 
Lăsînd acest lucru pe altă dată, rea
mintim că voleibaliștii noștri întîl- 
nesc astăzi, tot la Istanbul, echipa 
Cehoslovaciei.

De la Izmir, ni se anunță cîteva re
zultate din turneul final feminin • 
Olanda-Izrael 3—0 ; Cehoslovacia- 
Bulgarla 3—0. In „turneul de conso
lare" de la Ankara, echipa noastră 
feminină a învins-o în numai 26 de 
minute pe cea a Belgiei, cu scorul de 
3—0 (15—0, 15—0, 15—3).

Ion DUMITRII!

EXAMENUL STUDENȚESC
(Urmare din pag. I) 

conducerii facultăților". 
După părerea mea, a- 
cest mod de a privi lu
crurile nu este compa
tibil cu stilul universi
tar de lucru, neglijează 
cu iotul tradiții și expe
riențe didactice univer
sitare valoroase, de la 
noi și de pretutindeni. 
Lucrările scrise prelun
gesc stilul de muncă 
din învătămîntul liceal 
în universitate, ceea ce 
evident nu este de do
rit și nu corespunde 
sarcinilor pe care a- 
cesta le are în pregă
tirea studenților. Nu
mai unele lucrări de 
seminar ar fi justificate 
în scris, ușurînd munca 
studentului care trebuia

să întocmească lucrarea 
mai întins teoretic și 
cît mai documentat. Mult 
mai echitabile mi sa 
par examenele bilanf, 
orale, atîf teoretice cît 
și practice, care să ur
mărească stabilirea
comportamentului stu
dentului fafa de proble
mele științifice, stocul 
și profunzimea cunoștin
țelor acumulate, permi- 
(înd examinatorului, prin 
confruntare personală, 
directă cu studentul, 
cunoașterea și determi
narea profilului spiri
tual al acestuia. Aceste 
examene bilanț, pe lin
gă confinutul lor con
cret, ar putea fi între
gite cu dosarul de șco
laritate al celui exami
nat, care să-i reflecte

cît mai fidel participa
rea la întreaga activi
tate universitară din- 
fr-un semestru sau an 
de studiu. In acest fel 
se va elimina „hazardul" 
atîf de des invocat de 
studenfi, vom crea cli
matul propice confrun
tării creatoare între 
profesor și student, for
mării spirituale înalte a 
fînărului intelectual. Pen
tru că numai în con
fruntare directă cu dis
cipolii săi, pedagogul 
de valoare, dascălul, 
omul de știință se poate 
face mai bine, mai adînc 
înțeles, poate influenta 
pozitiv personalitatea în 
formare a tinerilor prin 
exemplul și etica sa 
profesională, umană.

Întîlnire cu cosmonautul
Pavel Popovici

Ieri seară, la sediul Uniunii Ziariș
tilor, cosmonautul sovietic Pavel Po
povici, care de cîteva zile se află în 
țara noastră, a avut o întîlnire cu re
prezentanți ai presei din Capitală. A 
rost de fapt și o întîlnire între colegi de 
breaslă, deoarece cosmonautul sovietic 
nr. 4 este — așa cum a ținut să men
ționeze încă de la început — și un pa
sionat reporter, corespondent al mai 
multor ziare și autor al unei cărți în 
curs de apariție, „Decolez dimineața".

întâlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă plăcută, caldă, cordială. Nu
meroasele întrebări au oferit oas
petelui prilejul unei treceri în revistă 
a celor mai variate aspecte legate de 
pregătirea și activitatea cosmonauților, 
de rezultatele și perspectivele de vii
tor ale pătrunderii tot mai profunde a 
omului în spațiul sideral.

— Nu este ușor să fii cosmonautI 
— a mărturisit Pavel Popovici — re- 
liefînd pe lingă frumusețile acestei 
noi profesiuni și calitățile fizice, de 
voință, intelectuale pe care trebuie să 
le întrunească temerarii traseelor cos
mice.

La întrebarea pusă de un redactor 
al ziarului nostru în legătură cu adap
tarea omului la condițiile zborului 
cosmic, cosmonautul Pavel Popovici a 
remarcat că dacă în ceea ce privește 
zborurile în spațiul circumterestru o- 
mului i-au fost create în mare condiții 
de activitate, nu același lucru se 
poate spune încă despre zborurile de 
îungă durată. In momentul de față se 
depun eforturi pentru rezolvarea unor 
mari probleme ale viitorului cosmo
nauticii : asigurarea oxigenului, a apei, 
a hranei etc. Probabil că în viitoarele 
zboruri cosmice de lungă durată omul 
va putea să evite efectele nedorite ale 
imponderabilității prelungite prin 
crearea unei gravitații artificiale.

— O aparatură specială va imprima 
navei cosmice o mișcare permanentă 
de rotire în jurul propriei sale axe. 
Se urmărește crearea în navă a unui 
ciclu închis biologic asemănător celui 
de pe Pămînt.

Vorbind despre succesele recente 
obținute de cosmonautica sovietică, 
Pavel Popovici a relevat însemnăta
tea tehnico-științifică deosebită a rea
lizării joncțiunii automate a celor doi 
sateliți artificiali ai Pămîntului — 
Cosmos 186 și Cosmos 188.

— Este un pas important în direc
ția plasării în Cosmos a unor uriașe 
stațiuni interplanetare, laboratoare 
cosmice, ce vor constitui totodată

baze de pornire a navelor spre astre 
tot mai îndepărtate.

In legătură cu vizita sa în țara 
noastră, cu întâlnirile și discuțiile pur
tate cu oameni de știință și reprezen
tanți ai opiniei publice din România 
cosmonautul a relevat căldura și dra
gostea cu care este întâmpinat, expre
sie a prieteniei frățești care leagă cele 
două popoare.

Teodor CAZACU

Cosmonautul sovietic Pavel Po
povici, cu soția, au vizitat joi di
mineața Expoziția industrial-co- 
mercială a U.R.S.S. din București, 
unde s-au întîlnit cu specialiști, oa
meni ai muncii și tineri din Ca
pitală.

V. M. Lepeoșkin, directorul ex
poziției sovietice, a salutat pre
zența cosmonautului . în mijlocul 
vizitatorilor. Pavel Popovici a re
latat celor prezenți desfășurarea u- 
nor faze importante ale zborului 
său în Cosmos. El a răspuns apoi 
întrebărilor puse de specialiști și 
public.

(Agerpres)

Manifestări consacrate

semicentenarului Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

Vizitele delegației Asocia
ției de prietenie sovieto- 

română
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-română, condusă de Ivan 
Grigorovici Kovali, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Țădjică, 
care se află în țara noastră, a so
sit joi la Craiova. Oaspeții au fost 
întîmpinați de Constantin Drăgo- 
iescu, secretar al Comitetului re
gional Oltenia al P.C.R., Ioana 
Stancoveanu, vicepreședinte al Con
siliului regional ARLUS, și Atana- 
sie Popescu, secretarul Consiliului.

Membrii delegației au făcut o vi
zită la Comitetul regional Oltenia 
al P.C.R., la Muzeul regional și 
Muzeul de artă.

*
în cadrul ciclului „Din istoria 

României", joi după-amiază a avut 
loc conferința cu tema „Socialis
mul și comunismul în gîndirea fi
lozofică contemporană", organizată 
de Muzeul de istorie a Partidului

Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, in co
laborare cu Societatea de științe 
istorice și filologice.

în fața unui numeros public a 
vorbit prof. univ. Tudor Bugnariu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Emisiune filatelica
Cu prilej Al semicentenaru

lui Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Ministerul Poș
telor și Telecomunicațiilor a 
pus în circulație o emisiune 
filatelică dedicată lui V. I. 
Lenin.

Marca reprezintă portretul 
lui V. I. Lenin pe un fundal 
roșu încadrat de următorul 
text : „1917—1967, a 50-a ani
versare".

(Agerpres)

După cum s-a anunțat în ziarul nostru de ieri, Co
mitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. a apro
bat un proiect de rezoluție prezentat de S.U.A. și de 
alte (ări, prin care Coreea de sud este invitată să 
participe la dezbaterea punctului intitulat „problema 
coreeană". în același timp, invitarea unui reprezentant 
al R.P.D. Coreene este subordonată unor condiții inac
ceptabile pentru un stat suveran și independent. Votul 
discriminatoriu din Comitetul politic readuce in actua
litate o problemă ce preocupă poporul coreean și care 
îngrijorează opinia publică iubitoare de pace de pre
tutindeni.

Sînt mai bine de 20 de 
ani de cînd pămîntul Co
reei a fost împărțit arbitrar 
în două, ca urmare a ocu
pării sudului de către tru
pele americane. în această 
perioadă cele două părți 
ale tării au evoluat pe căi 
opuse. în timp ce în nord, 
poporul liber și stăpîn pe 
soarta sa a înaintat conti
nuu pe calea progresului e- 
conomic și social, Coreea 
de sud a fost transformată 
într-o semi-colonle, într-o 
bază militară menită să 
servească planurilor agre
sive ale S.U.A. în Asia. în 
presa internațională, ima
ginea Coreei de sud a de
venit sinonimă cu priva
țiunea de drepturi si liber
tăți democratice, mizerie, 
somai, înapoiere econo
mică.

In urma semnării așa-nu- 
mitelor acorduri adminis
trative între Seul și Was
hington stationarea trupe
lor americane la sud de 
paralela 38 a fost perma
nentizată. Totodată. Co
reea de sud se înarmea
ză continuu. Ajutoarele a- 
mericane pentru moderni
zarea armatei sud-coreene, 
cu un efectiv de 700 000 de 
oameni, nu prididesc. Bom

bardiere de tipul „F-5 a", 
rachete „Matador", „Nike 
Hercules", „Onest John", 
ca și alte tipuri de arma
ment modern, sînt instalate 
la numeroasele baze mili
tare cu care este împînzit 
teritoriul sud-coreean.

Conștientă de faptul că 
fără sprijinul baionetelor 
străine ar fi rapic' în
lăturată de furia populară, 
junta de la Seul se grăbește 
să satisfacă orice cerere 
din partea Washingtonului. 
Pînă în prezent, 45 de mii 
de mercenari sud-coreeni 
au fost trimiși în Vietna
mul de sud în sprijinul ac
țiunilor S.U.A. care încear
că să îngenuncheze eroicul 
popor vietnamez.

S-au înmulțit, totodată, 
provocările la adresa 
R.P.D. Coreene. Forțele de 
ocupație. împreună cu 
trupele marionetelor de 
la Seul, lansează atacuri 
armate în diferite nunc- 
te ale zonei dem'litari- 
zate. iar navele lor pătrund 
tot mai des în apele terito
riale ale R.P.D. Coreene, 
deschizînd focul asupra te
ritoriului nord-coreean. 
Aceste provocări, care au 
luat o amploare crescîndă 
în ultimele luni, stîrnesc 
indignarea și îngrijorarea

Cronica
zilei

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCA 
LA AMBASADA

R. S. CEHOSLOVACE

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. S. Cehoslovace, Karel Komarek, 
a organizat joi după-amiază în 
saloanele ambasadei, o întîlnire 
prietenească cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației de acti
viști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Jan Foj- 
tik, membru supleant al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Rude Pravo“.

Au luat parte tovarășii Sion Bu
jor, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voicu, redactor-șef al revis
tei „Lupta de clasă", Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Valeriu Pop, redactor- 
șef adjunct al ziarului „Scînteia", 
activiști ai C.C. al P.C.R., redactori- 
șefi ai unor ziare centrale.

★
Joi delegația de oameni de afa

ceri din Danemarca, condusă de 
M. Mouritzen, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț din această țară, 
a avut întrevederi cu Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și Victor Ionescu, preșe
dintele Camerei de Comerț. Au par
ticipat conducători ai unor între
prinderi românești de comerț exte
rior, precum și R. W. Hansen, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

Seara, în cinstea oaspeților da
nezi, R. W. Hansen a oferit o recep
ție în saloanele ambasadei. Au par
ticipat Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Va
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
conducători ai unor întreprinderi 
românești de comerț exterior.

★
In cursul aceleiași zile, membrii 

delegației Camerei de Comerț din 
Karaci (Pakistan), precum și grupul 
de oameni de afaceri din Italia, au 
avut întrevederi cu Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț.

(Agerpres)

Consfătuirea 
națională de fizica 
și tehnica plasmei

Sub auspiciile Academiei, Minis
terului . învățămîntului și Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, joi au început în Capitală 
lucrările primei Consfătuiri națio
nale de fizica și tehnica plasmei. 
Participă academicieni, cercetători 
științifici din institutele Academiei 
și institute departamentale, profe
sori universitari, ingineri și alți spe
cialiști din unități industriale și de 
proiectare. Tmp de trei zile, parti- 
cipanții vor trece în revistă reali
zările obținute în domeniul fizicii 
și tehnicii plasmei, preocupările ac
tuale ale cercetătorilor, perspecti
vele aplicațiilor în diferite ramuri 
ale industriei.

In cuvîntul de deschidere, acad. 
Eugen Bădărău, președintele comi
tetului de organizare a Consfătuirii, 
a făcut un istoric al cercetărilor în 
domeniul plasmei și a relevat ma
rea amploare pe care acestea au 
cunoscut-o în ultimele decenii. 
După ce a amintit aplicațiile de 
mare interes ale plasmei în teh
nică — tăierea și sudarea metale
lor, acoperiri metalice, în reacții 
chimice etc. — vorbitorul a relevat 
contribuția oamenilor de știință 
români la cercetarea plasmei, apli
cațiile actuale ale acesteia în țara 
noastră. Au fost subliniate, de a- 
semenea, perspectivele mari ce se 
deschid în domeniul aplicativ, prin
tre care transformarea directă a 
energiei termice în energie elec
trică, prin intermediul plasmei.

(Agerpres)

opiniei publice iubitoare 
de pace. în recentul memo
randum al guvernului 
R.P.D. Coreene, se arată că 
ele sînt îndreptate spre 
dezlănțuirea unui război în 
Coreea.

Pentru a-și menține pozi
ția în Coreea de sud, ca 
una din trambulinele de a- 
gresiune în Asia, Statele 
Unite aveau nevoie de o 
„bază juridică". Din aceas
tă necesitate a Washingto
nului s-a născut, în urmă 
cu 17 ani, așa-numita „Co-

viața internațională_____

Interviul acordat de Waldeck Rochet 
ziarului „France Soir“

PARIS 2 (Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite) i 
— într-un interviu acordat ziarului 
„France Soir“, secretarul general 
al Partidului Comunist Francez, 
Waldeck Rochet, a spus că, „dacă 
partidele stîngii se vor uni pe baza 
unui program comun de progres 
social și de pace și vor face să 
triumfe aceste idei în alegeri, este 
normal și de dorit ca toate aceste 
partide să participe la guvern pen
tru aplicarea programului. în ce 
ne privește, noi sîntem gata să ne 
asumăm toate responsabilitățile". 
Vorbitorul a relevat că deși ac
tuala constituție nu este satisfăcă
toare, P.C.F. nu face din abolirea 
ei o condiție pentru încheierea 
unui acord cu celelalte partide ale 
stîngii. „Cerem însă, a spus el. ca 
un minimum, abrogarea articolelor 
care prevăd acordarea unor puteri 
personale președintelui".

Waldeck Rochet a formulat po
ziția P.C.F. față de Piața comună 
în termenii următori: „Am fost 
contra acestui organism atunci 
cînd a fost creat și nu ne-am 
schimbat părerea în legătură cu a-

eeastă problemă. Dar acum decla
răm : el există și trebuie să ținem 
seama de acest fapt. Cu toate aces
tea, deoarece Piața comună este 
dominată astăzi de carteluri și 
trusturi, noi propunem celorlalte 
partide ale stîngii să luptăm îm
preună pentru ca instituțiile care 
conduc C.E.E. să-și piardă caracte
rul lor tehnocratic, să fie demo
cratizate, astfel ca interesele mun
citorilor, ca și interesele naționale, 
să fie apărate".

Referindu-se la diversele pro
iecte de integrare vest-europeană, 
secretarul general al P.C.F. a de
clarat : „Noi nu sîntem partizanii 
unui guvern supranational pe pla
nul celor șase țări ale Micii Euro
pe, care ar avea drept consecință 
lichidarea independenței noastre 
naționale". Waldeck Rochet a 
subliniat în încheiere că P.C.F. se 
pronunță „pentru o cooperare eco
nomică și politică din ce în ce mai 
dezvoltată între toate țările Euro
pei, fără discriminare, pentru li
chidarea simultană a blocurilor 
militare — pactul Atlanticului de 
nord și Tratatul de la Varșovia".

siiiiiiuiiiiTE iiii'iiu cu mm
POPOARELOR Dili COLONIILE PDUIUGHIlE

Intervenția reprezentantului român 
în Comitetul nr. 4 al O. N. U.

NEW YORK 2. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite: în Comitetul nr. 4 
(pentru teritoriile sub tutelă și ne
autonome) al Adunării Generale se 
examinează punctul intitulat „pro
blema teritoriilor administrate de 
Portugalia".

Luînd cuvîntul pe marginea a- 
cestui punct, reprezentantul ro
mân, ambasadorul Cornel Burtică, 
a relevat aspectele grave pe care 
le prezintă situația din coloniile 
portugheze, prin menținerea în îna
poiere a milioane de oameni. Vor
bitorul a argumentat că încercările 
autorităților de la Lisabona de a 
demonstra existența unei na
țiuni portugheze „multicontinen- 
tale", „multirasiale" sînt menite să 
acopere adevăratele intenții ale 
colonialiștilor, de a se împotrivi a- 
firmării și consolidării conștiinței 
naționale africane.

Pentru a-și ascunde politica sa 
colonială. Portugalia falsifică o no
țiune pe care istoria a elucidat-o 
de mult timp : națiunea, a spus de
legatul țării noastre.

în zilele noastre, a arătat el în 
continuare, națiunea se afirmă ca 
o forță motrice de seamă a dezvol
tării social-istorice, ea este chema
tă să joace încă mult timp un rol 
important în progresul societății o- 
menești.

Ceea ce ni se prezintă drept „na
țiunea portugheză multicontinenta- 
lă“ este o falsificare a realității și 
un factor de frînă al procesului ire
versibil de emancipare, care se 
desfășoară în prezent în colonii. în 
coloniile portugheze se dezvoltă în- 
tr-adevăr o viață națională, dar a- 
ceasta este cea care se identifică 
cu cerințele obiective ale evoluției 
societății și anume tendințele spre 
afirmare a unor națiuni africane 
de sine stătătoare în Angola, Mo- 
zambic și Guineea zis portugheză.

România, promovînd cu consec
vență politica sa de sprijinire a 
dreptului inalienabil și imprescrip
tibil al popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, se solidarizează în 
întregime cu lupta popoarelor din 
teritoriile de sub administrație 
portugheză pentru înlăturarea do
minației străine, pentru închegarea 
lor ca națiuni de sine stătătoare,

care să poată păși pe calea dezvol
tării libere de orice amestec din 
afară, a subliniat vorbitorul.

în acest spirit, delegația română 
își va aduce întreaga contribuție 
la adoptarea de către O.N.U. a 
unor măsuri eficace de natură să 
pună capăt dominației coloniale, 
portugheze în Africa spre folosul 
popoarelor interesate, al cauzei 
progresului și al păcii în lume.

PARIS

Vizita unor specialiști 
români in domeniul 
transportului feroviar

PARIS 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu transmite: 
între 23 octombrie și 2 noiembrie, 
la invitația lui Jean Chamant, mi
nistrul francez al transporturilor, 
Florian Dănălache, ministrul căilor 
ferate din România, împreună cu 
un grup de specialiști, a făcut o 
vizită în Franța.

în cursul vizitei au avut loc în
trevederi cu ministrul transportu
rilor, cu membri ai conducerii So
cietății naționale a căilor ferate din 
Franța (S.N.C.F.), cu conducători ai 
Uniunii internaționale a Căilor Fe
rate, cu reprezentanți ai Federației 
industriilor feroviare din Franța și 
ai Societății Sofrerail (societatea 
mixtă de studii și proiectări fero
viare). Specialiștii din România 
s-au interesat de organizarea căi
lor ferate franceze, de tehnica fo
losită în transporturile feroviare. El 
au luat cunoștință de ultimele rea
lizări în domeniul traficului fero
viar de mare viteză, au vizitat șan
tiere de reînnoire a căilor ferate, 
centrale de comandă automată etc.

Joi seara, ministrul căilor ferate, 
Florian Dănălache, și grupul de 
specialiști s-au înapoiat în Capi
tală.

nei permanente stări de 
tensiune în această zonă. 
Ca urmare a uneltirilor im
perialiste, șl în acest an, pe 
agenda Adunării Generale 
a O.N.U. a fost înscrisă 
prezentarea raportului sus- 
amintitei comisii ilegale și, 
implicit .discutarea așa-nu- 
mitei „probleme coreene".

Este un adevăr incontes
tabil că rezolvarea proble
mei coreene constă în re
stabilirea unității naționa
le a acestei țări temporar 
dezmembrate. Poporul co

că problema reunificării 
Coreei nu este și nu poa
te fi de competența Orga
nizației Națiunilor Unite. 
Tara noastră — arăta re
prezentantul român în Co
mitetul Politic al Adunării 
Generale — consideră că 
prezența problemei coreene 
pe ordinea de zi a Adună
rii Generale este în contra
dicție flagrantă cu princi
piile fundamentale ale 
Cartei.

Ceea ce contravine însă 
și mai mult spiritului O.N.U.

UNIFICAREA PATRIEI-DEZIDERAI
MAJOR Al POPORULUI COREEAN

misie O.N.U. pentru unifi
carea și refacerea Coreei". 
An de an, Ia cererea re
prezentantului S.U.A., ra
portul acestei comisii este 
adus în discuția Națiunilor 
Unite. Violînd flagrant 
Carta O.N.U. și principiile 
fundamentale ale dreptului 
internațional cu privire la 
inadmisibilitatea amestecu
lui în treburile interne ale 
statelor, această comisie s-a 
făcut întotdeauna ecoul di
plomației americane, inte
resată în menținerea cu 
orice chip a regimului dic
tatorial de la Seul și a u-

reean este singurul în mă
sură să stabilească căile 
reunificării sale naționa
le, și nimănui nu-i este 
îngăduit să atenteze la 
dreptul lui sacru de a-și o- 
rîndui viitorul potrivit pro
priei sale voințe. Pentru a- 
ceasta se impune retrage
rea trupelor americane, 
care sub drapelul O.N.U. 
ocupă Coreea de sud, înce
tarea amestecului în trebu
rile interne ale poporului 
coreean. După cum au sub
liniat în repetate rîndurl 
autoritățile R.P.D. Coreene, 
din aceste principii reies»

este faptul că cercurile im
perialiste, incluzînd pe or
dinea de zi a Adunării Ge
nerale așa-numita „proble
mă coreeană" susțin pre
zența la dezbateri numai a 
reprezentantului Coreei de 
sud, în timp ce fac tot fe
lul de obstrucții invitării 
reprezentantului R.P.D. Co
reene. Or, este evident că 
această dezbatere ar putea 
căpăta o anumită semnifi
cație numai cu condiția in
vitării ambelor părți, fără 
nici un fel de condiții.

Este cunoscut că în de
cursul anilor guvernul

R. P.D. Coreene a prezentat 
numeroase propuneri prac
tice, cu scopul de a faci
lita opera de apropiere a 
celor două părți ale țării 
în vederea unificării. Aces
te propuneri sînt sprijini
te de numeroase țări iubi
toare de pace de pe toa
te continentele. In acest 
cadru se înscriu și propu
nerile făcute în cadrul Co
mitetului politic al Adună
rii Generale de un șir de 
state, între care și Româ
nia, și care vizează lichida
rea, în termen de două luni, 
a mandatului așa-numitel 
Comisii O.N.U., retragerea 
trupelor străine din Coreea 
de sud, înlăturarea așa-zi- 
sei probleme coreene din 
dezbaterea O.N.U. Rezolva
rea favorabilă a acestor de
ziderate ar fi de natură să 
lichideze amestecul străin 
în treburile interne ale po
porului coreean, să permită 
acestuia să rezolve proble
ma unității naționale.

în decursul anilor, Româ
nia a sprijinit pe multipla 
planuri, inclusiv în divers» 
organizații internaționale, 
și în special la O.N.U., 
cererile R.P.D. Coreene ca
S. U.A. să-și retragă trupele 
din Coreea de sud. Toto
dată, țara noastră a con
damnat și condamnă acțiu
nile provocatoare împotri
va R.P.D. Coreene, stat su
veran și independent. Ro
mânia a sprijinit și sprijină 
cu consecvență poziția jus
tă a guvernului R.P.D. Co
reene cu privire la unifi
carea țării — această nă
zuință fierbinte a întregu
lui popor coreean.

Radu BOGDAN



viața internațională
Tratatul de neproliferare 
trebuie să asigure condiții 
egale de pace și securitate 

pentru toate statele
CUVlNTAREA CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

IN COMITETUL CELOR 18
GENEVA 2. — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmi
te:: In ședința de joi, 2 noiembrie, 
a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, în cadrul căreia au 
continuat dezbaterile cu privire la 
proiectul de tratat pentru nedise- 
minarea armei nucleare, a luat cu- 
vîhtul conducătorul delegației ro
mâne, ambasadorul Nicolae Eco- 
bescu. După ce a subliniat că tra
tatul de neproliferare a armelor 
micleare nu poate avea alt obiec
tiv decît acela de a asigura con
diții egale de pace și securitate 
pentru toate statele, reprezentantul 
tării noastre a spus, printre alte
le: „Dintr-o asemenea preocupare, 
izvorăște propunerea conținută în 
documentul de lucru prezentat de 
delegația’ română, potrivit căreia 
părțile care posedă arme nucleare 
»e vor obliga în mod solemn că 
niciodată și în nici o împrejurare 
nu vor folosi armele nucleare și 
nu vor amenința cu folosirea a- 
ceștor arme împotriva statelor care 
nu posedă arme nucleare și care 
se angajează să nu producă și să 
nu dobîndească arme nucleare".

Aderînd la un tratat de nepro
liferare, fiecare țară nenucleară are 
nu numai dreptul dar și o înaltă 
datorie față de propriul popor să 
vegheze ca angajamentul de 
neînarmare atomică pe care și-l 
la să nu aibă ca efect, în nici un 
caz, diminuarea securității sale, ci, 
dimpotrivă, întărirea acestei secu
rități- Asumîndu-și o asemenea o- 
bligație, este cu totul îndreptățit 
ca statele neposesoare de arme nu
cleare să primească garanții cores
punzătoare că nu vor fi victime 
ale atacului nuclear sau ale ame
nințării nucleare. Un asemenea an
gajament ar avea pentru țările ce 
nu posedă arma nucleară valoarea 
unei întreite paveze : juridică, po
litică și morală.

Referindu-se la propunerea con
ținută în documentul de lucru pre
zentat de delegația română la 19 
octombrie referitoare la obligația 
puterilor nucleare de a întreprin
de măsuri concrete de dezarmare, 
vorbitorul a arătat că acest lu
cru este cu totul logic, deoarece 
garanția supremă de asigurare a 
păcii și de înlăturare a amenin
țării nucleare rămîne, fără putință 
de tăgadă, încetarea fabricării ar
melor atomice, distrugerea mijloa
celor materiale de ducere a războ
iului — armamentele nucleare și 
vehiculele de transportare a lor la 
țintă. In acest context, a spus el, 
am dori să subliniem importanta 
deosebită pe care ar avea-o în
făptuirea pînă la capăt, integrală, 
a conceptului de neproliferare a 
armelor nucleare. Aceasta cere în 
mod imperios să se realizeze, ca 
unul din primii pași în domeniul 
dezarmării, retragerea tuturor ar
mamentelor atomice de pe terito
riul altor state, lichidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine și 
retragerea trupelor în limitele 
granițelor naționale.

Ambasadorul român a arătat 
în continuare că folosirea paș
nică a energiei nucleare, în cele 
mai variate domenii de activitate, 
a devenit o pîrghie indispensabilă 
a avîntului general, economic și 
social al oricărei țări.

Vorbitorul a prezentat numeroa
se exemple din care rezultă deca
lajul care separă din punct de ve
dere economic țările în curs de 
dezvoltare de țările puternic in-

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ ÎN JURUL
SITUAȚIEI DIN ORIENTUL APROPIAT
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CAIRO 2 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram" din Cairo publică în 
numărul de joi o știre a corespon
dentului său din New York, în 
care se arată că „delegația U.R.S.S. 
și delegația Statelor Unite la 
O.N.U. s-au întîlnit miercuri, pen
tru a încerca să găsească o solu
ționare a crizei din Orientul Apro
piat". „Delegațiile arabe așteaptă 
un eventual rezultat din partea a- 
cestei întîlniri" — adaugă „Al Ah
ram".

Ziarul arată din nou că delega
țiile arabe „nu vor accepta nici un 
proiect de rezoluție care nu va 
specifica faptul că trupele izraelie- 
ne trebuie să fie retrase de pe te
ritoriile ocupate".

După cum anunță agenția U.P.I. 
în prezent au loc consultări în ve
derea convocării unei noi confe
rințe arabe la nivel înalt care să 
examineze criza din Orientul A- 
propiat. In acest sens, ziarul „Al 
Gumhuria" citat de agenția U.P.I.. 
scrie că au loc convorbiri între se
cretarul general al Ligii Arabe, 
Hassouna și miniștrii arabi ai afa- 

dustrializate, precum și decalajul 
științific și tehnic între aceste țări, 
disproporțiile în consumul de ener
gie, în special decalajul în dome
niul folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice. O primă cerință 
fundamentală, determinată de a- 
ceastă stare de lucruri — a spus el 
— este aceea că tratatul de nedi- 
seminare să nu zăgăzuiască acce
sul țărilor nenucleare la folosirea 
pașnică a energiei nucleare. Orice 
îngrădire a posibilităților de utili
zare în scopuri pașnice a energiei 
nucleare ar condamna aceste țări 
la o gravă rămînere în urmă din 
punct de vedere industrial și știin
țific, ar știrbi dreptul inalienabil 
al fiecărui popor de a beneficia 
din plin de marile cuceriri ale ci
vilizației moderne. Dimpotrivă, 
prin prevederile sale, tratatul de 
neproliferare trebuie să asigure 
drepturi și posibilități nelimitate, 
pentru toate țările, pe bază de ega
litate și fără nici o discriminare, 
de a face cercetări în acest dome
niu, de a folosi realizările științei 
și tehnologiei nucleare în scopul 
dezvoltării lor pașnice. Ambasado
rul român a declarat că propune
rea țării noastre în acest domeniu 
dă expresie principiului egalității 
în drepturi a tuturor statelor, a 
cărui respectare scrupuloasă se 
impune ca o condiție fundamentală 
în ansamblul relațiilor internațio
nale.

Rațiuni similare — a declarat 
vorbitorul — motivează și noul pa
ragraf pe care îl propunem să fie 
inclus în preambulul tratatului. 
Esența acestuia constă în afirma
rea clară — fără echivoc a drep
tului deplin al tuturor statelor, 
atît cele posesoare, cît și cele nepo
sesoare de arme nucleare, de a 
efectua cercetări asupra aplicații
lor pașnice ale energiei nucleare 
și de a utiliza energia nucleară în 
scopuri pașnice, atît în prezent cît 
și în viitor, pe bază de egalitate și 
fără nici o discriminare.

AMENDAMENTE PROPUSE 
DE DELEGATUL NIGERIEI

în ședința Comitetului celor 18 
state a luat, de asemenea, cuvîntul 
șeful delegației Nigeriei, Sulekolo, 
care a propus o serie de amenda
mente la proiectul tratatului de ne
proliferare. Astfel, referindu-se la 
articolele 1, 2 și 4 ale proiectului, 
el a propus următorul amenda
ment : „Fiecare stat semnatar 
al tratatului își ia obligația să 
coopereze direct sau prin in
termediul Agenției internaționale 
pentru energia atomică (A.I.E.A.), 
în mod sincer și potrivit resurselor 
sale tehnologice și materiale, cu 
orice alt stat sau grup de state 
semnatare ale acestui tratat, pe 
ptanul dezvoltării și progresului 
tehnologiei nucleare in jscopuri 
pașnice și al tuturor schimburilor 
posibile de informații științifice și 
tehnologice cu privire la folosirea 
pașnică a energiei nucleare. State
le nucleare semnatare ale acestui 
tratat vor pune la dispoziția tutu
ror statelor nenucleare, prin inter
mediul A.I.E.A., informații științi
fice și tehnologice complete, re- 

cerilor externe. După cum se știe, 
șefii de state au căzut de acord în 
timpul reuniunii de la Khartum 
din septembrie a.c. să convoace o 
altă conferință la nivel înalt la 
Bagdad, probabil în cursul lunii 
noiembrie.

★
LONDRA 2 (Agerpres). — In

tr-un interviu televizat, regele Hus
sein al Iordaniei, care se afiă în 
vizită la Londra, a vorbit despre 
posibilitatea unei soluționări paș
nice a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Regele a spus că „va în
cerca totul pentru a ajunge la o 
reglementare pașnică". El a aver
tizat, însă, asupra situației actuale 
„foarte dificile și potențial explo
zive". Regele Hussein a adăugat: 
„Nu-i urăsc pe evrei și consider că 
noi putem trăi alături. Am ajuns 
la situația actuală ca urmare a 
unei tragedii, dar se poate obține 
o reglementare, cu ajutorul restu
lui lumii, pe o cale care poate a- 
duce pacea în regiunea noastră și 
o șansă pentru toți de a trăi în 
pace și a-și clădi un viitor mai 
bun".

Vietnamul de sud

SE EXTIND SI SE CONSOLIDEAZĂ
REGIUNILE ELIBERATE

HANOI 2 (Agerpres). — Intr-una 
din regiunile eliberate din Vietna
mul de sud a avut loc între 20 și 
23 octombrie o ședință lărgită a 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, anunță un co
municat transmis de agenția de 
presă „Eliberarea1*. Președintele 
Prezidiului, Nguyen Huu Tho, a 
prezentat un raport privind si
tuația generală din Vietnamul de 
sud din iarna anului 1966 și pri
măvara anului 1967.

Este neîndoielnic că în războiul 
de agresiune împotriva Vietnamu
lui de sud imperialiștii S.U.A. în- 
tîmpină mari dificultăți în țară și 
peste hotare. Inițiind acțiuni ofensi
ve, forțele armate patriotice din 
Vietnamul de sud și poporul au 
obținut numeroase succese militare

O declarație 
a guvernului
R. P. Chineze

PEKIN 2 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Populare Chineze a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă cu hotărîre bombardarea 
în repetate rînduri de către impe
rialiștii S.U.A. a orașului Hanoi. 
Guvernul și poporul chinez, se a- 
rată în declarație, sprijină cu hotă
rîre declarația din 31 octombrie a 
guvernului R. D. Vietnam.

In declarație se subliniază tot
odată că în ciuda afirmațiilor cu 
privire la intenția de a organiza 
tratative de pace, Statele Unite in
tensifică războiul de agresiune îm
potriva R. D. Vietnam și bombar
damentele asupra capitalei aces
teia, Hanoi.

Guvernul și poporul chinez con
sideră că este o datorie a lor in- 
ternaționalistă să sprijine și să a- 
corde ajutor poporului vietnamez 
în lupta lui împotriva agresiunii
S. U.A., pentru eliberare națională, 
se spune în declarația guvernului 
R. P. Chineze.

zultate în urma cercetărilor științi
fice cu privire la aplicarea pașni
că a energiei nucleare. Statele nu
cleare vor asigura, de asemenea, 
oamenilor de știință din statele ne • 
nucleare semnatare ale tratatului 
posibilitatea de a colabora cu oa
menii lor de știință în domeniul e- 
nergiei nucleare, în scopul micșo
rării decalajului tehnologic în a- 
cest domeniu".

In legătură cu problema modificării 
tratatului, șeful delegației Nigeriei 
și-a exprimat sprijinul față de prin
cipiul pe care reprezentantul Româ
niei l-a expus în fața Comitetului în 
propunerile sale privind îmbunătăți
rea proiectului de tratat.

Delegația nigeriană a propus, pe de 
altă parte, un text suplimentar la ar
ticolul cu privire la dreptul de retra
gere din tratatul de neproliferare, în 
care se arată că în exercitarea suve
ranității sale naționale, fiecare stat 
semnatar va avea dreptul de a se re
trage, în cazul în care va considera 
că obiectivele tratatului nu sînt res
pectate.

întrevederi 

ale președintelui 

Adunării 

Generale a O.N.U.

NEW YORK 2. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Președintele sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U., Corne- 
liu Mănescu, s-a întîlnit joi cu 
V. V. Kuznețov. prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, șe
ful delegației sovietice, și cu Mah
moud Mestiri, reprezentantul per
manent al Tunisiei, cu care a dis
cutat probleme privind desfășura
rea lucrărilor actualei sesiuni.

In aceeași zi, el a primit vizita 
unei delegații parlamentare brita
nice, condusă de A. H. Albu, depu
tat din partea Partidului laburist. 
Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă probleme ale sesiunii 
O.N.U. și alte probleme interna
ționale. 

și politice, au lichidat, decimat și 
dezintegrat o mare parte a forțe
lor armate aparținînd aliaților 
S.U.A. și au coordonat îndeaproape 
acțiunile cu mișcarea populară 
pentru a distruge „satele strate
gice".

Regiunile eliberate s-au consoli
dat și s-au extins. In orașele și re
giunile controlate de dușmani miș
carea populară pentru restabilirea 
drepturilor democratice și naționa
le s-a dezvoltat și mai mult. Pro
gramul politia al F.N.E. a obținut 
aprobarea și sprijinul maselor iargi 
din țară și de peste hotare. In ca
drul ședinței au fost examinate pla
nurile viitoare și au fost elaborate 
sarcinile oare stau în fața po
porului sud-vietnamez și forțelor 
sale armate.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. P. MONGOLE

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al
R. P. Mongole a dat publicității o 
declarație împotriva intensificării 
bombardamentelor aviației ameri
cane asupra cartierelor populate 
ale orașului Hanoi. In declarație 
se protestează împotriva utilizării 
mijloacelor de ucidere în masă, a- 
rătîndu-se că, în ciuda acestora, 
agresorii nu vor putea obține vic
toria în războiul dus în Vietnam. 
„Poporul mongol și guvernul R. P. 
Mongole — se spune în încheiere — 
sprijină pe deplin declarația gu
vernului R. D. Vietnam din 31 oc
tombrie 1967, care cere guvernului
S. U.A. să înceteze bombardamen
tele asupra Vietnamului de nord, 
să retragă trupele americane pre
cum și ale statelor aliate ale S.U.A. 
din Vietnamul de sud și să creeze, 
în baza acordurilor de la Geneva 
din anul 1954, posibilitatea ca po
porul vietnamez să-și hotărască 
singur soarta".

Festivitățile 
de la Alger

ALGER 2. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Delegația română, condusă de Ale
xandru Boabă, ministrul petrolului, 
care la invitația guvernului alge- 
rian ia parte la festivitățile prile
juite de cea de-a 13-a aniversare 
a începerii luptei de eliberare a 
poporului algerian, a depus joi di
mineața o coroană de flori la mor- 
mîntul eroilor algerieni de la Ci
mitirul El Alia din Alger.

agențiile de presă transmit:
• ELEMENTE DE TENSIUNE ÎN CIPRU • ÎNCHEIEREA 
„EXPOZIȚIEI ROMÂNIEI" LA TOKIO © O HOTĂRÎRE 
A GUVERNULUI IRANIAN

Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, aflat într-o vizită de zece 
zile în R. S. Cehoslovacă, a avut joi o 
întrevedere cu ministrul afacerilor ex
terne, Vaclav David, cu care a făcut 
un schimb de păreri asupra unor pro
bleme legate de extinderea colabo
rării culturale dintre cele două țări. 
In aceeași zi, Pompiliu Macovei cu 
soția au părăsit Praga, îndreptîndu-se 
spre patrie.

„Expoziția României" 
din Tokio, organizată de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste Româ
nia în colaborare cu Organizația ja
poneză pentru promovarea comerțu
lui exterior (JETRO) s-a închis joi. 
Expoziția a fost vizitată de un număr 
mare de persoane care au apreciat 
produsele românești.

Iranul își va spori pro
ducția de petrol.Iranul 3 făcut 
cunoscut delegației consorțiului inter
național al petrolului hotărîrea sa de 
a mări cu 20 la sută extracția de petrol 
în cursul celui de-al patrulea plan cin
cinal. Potrivit declarației primului mi
nistru al țării, Amir Abbas Hoveyda, 
din cele 6,3 miliarde dolari, necesari 
Iranului pentru finanțarea planului cin
cinal, 5,9 miliarde vor trebui acoperite 
din veniturile provenite din exploata
rea petrolului.

Primul ministru al Tur
ciei, Suleyman Demirel, 1 
declarat că guvernul său a făcut un

Venind din Angola 
Două coloane 
de mercenari 
au pătruns 
în Congo

In timp ce grupul de mercenari 
din orașul Bukavu primește se
rioase lovituri, cercurile colonialiste 
au pus la cale un nou complot. 

Președintele statului Congo (Kinsha
sa), Joseph Mobutu, a confirmat joi 
într-o declarație făcută unui repre
zentant al agenției France Presse 
că două coloane de mercenari 
înarmați au pătruns pe teritoriul 
congolez în regiunea Katanga, ve
nind din Angola. Generalul Mo
butu a calificat intrarea celor două 
coloane de mercenari pe teritoriul 
țării sale drept un act de agresiune 
al Portugaliei împotriva Congo-ului. 
Șeful statului congolez a spus că 
Consiliul de Securitate va fi infor
mat în legătură cu această „agre
siune".

SCHIMBURILOR 
COMERCIALE ÎNTRE 
R. D. G. SI R. f. G.

1

Revista de comerț exterior „Rynki 
Zagraniczne" din R. P. Polonă, ocu- 
pîndu-se de schimburile comerciale 
dintre Republica Democrată Germană 
pe de o parte, Republica Federală 
a Germaniei și Berlinul occidental pe 
de altă parte, scrie, într-un număr 
recent, că ele înregistrează în 
ultimii ani o creștere însemnată, 
„în anul 1965 schimburile comerciale 
ale R.D.G. cu R.F.G. și Berlinul oc
cidental s-au ridicat la 2 297 milioane 
mărci valută, față de 2167 milioane 
mărci în anul precedent, din care ex
portul R.D.G. s-a ridicat la 1 222 mi
lioane mărci (în 1964 a fost de 1 107 
milioane mărci), iar importul acestei 
țări s-a ridicat la 1 075 milioane mărci 
(în 1964 — 1 059 milioane mărci).

într-un ritm și mai rapid au crescut 
schimburile în anul trecut. Volumul 
comerțului R.D.G. cu R.F.G. și Ber
linul occidental a crescut față de anul 
1965 cu 20 la sută, ridicîndu-se la 
2 757 milioane mărci valută, ceea ce 
constituie 10,2 la sută din totalul co
merțului exterior al Republicii Demo
crate Germane. Aceasta depășește în 
măsură însemnată creșterea ritmului 
schimburilor comerciale ale R.D.G. 
cu alte țări.

Un rol mare în accelerarea schim
burilor comerciale inter-germane îl 
are lichidarea unei serii de îngrădiri 
vest-germane care frînau comerțul în
tre cele două state germane", scrie 
revista poloneză.

demers pe lîngă guvernul cipriot ce- 
rîndu-i să dispună eliberarea lui Rauf 
Denktash, președintele Camerei co
munității turce din Cipru, care a fost 
arestat marți în insulă. Denktash, exilat 
în Turcia în 1964, s-a reîntors clan
destin la 21 octombrie în Cipru. Din 
surse demne de încredere, scrie France 
Presse, la Ankara s-a aflat că preșe
dintele Makarios a făcut cunoscut pre
mierului turc că viața lui Denktash nu 
se află în pericol. Cu toate acestea, 
situația în Cipru a înregistrat o anu
mită încordare în ultimele zile. Cele 
două comunități au trecut la consoli
darea fortificațiilor lor în apropierea 
„liniei verzi", care separă cele două 
sectoare din Nicosia.

George Brown în conflict 
CU presa. Numeroase ziare brita
nice au cerut joi dimineața demisia 
ministrului de externe al Angliei, 
George Brown. Proastele relații ale a- 
cestuia cu presa londoneză, în special 
cu presa conservatoare, au atins, se 
pare, punctul culminant miercuri, cînd 
ministrul a adus critici severe unor 
ziare pentru modul în care au reflectat 
anumite declarații ale personalităților 
de frunte din Foreign Office.

Tratative economice iu- 
goslavo-olandeze. Tn capitala 
Iugoslaviei au început tratative cn 
privire la încheierea unui acord de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică între Iugoslavia și Olanda. 
Referindu-se la relațiile economice 
dintre cele două țări, agenția Taniug 
arată că forma de bază a colaborării

In urma experienței efectuate cu sateliții 

„Cosmos-186" și „Cosmos-188"

Noi perspective în crearea 
unor mari stații cosmice

MOSCOVA 2 (Agerpres). — A- 
genția TASS relatează că joi a luat 
sfîrșit un program vast de cerce
tări efectuate cu ajutorul sateliților 
artificiali ai Pămîntului cu echi
pament special — „Cosmos-186" si 
„Cosmos-188".

Scopul principal al programului 
a constat în verificarea ideilor ști
ințifice și soluțiilor practice cafe 
permit efectuarea joncțiunii auto
mate a doi sateliți.

Programul a prevăzut plasarea 
pe orbită a satelitului „Cosmos^. 
186", efectuarea de către acesta a 
unui zbor autonom de 72 de ore 
înscrierea pe o orbită apropiată a 
unui al doilea satelit — „Cosmos 
188", apropierea lor, realizarea 
joncțiunii automate, zborul comun 
pe orbită și apoi decuplarea auto
mată a celor doi sateliți.

Satelitul „Cosmos-136“ a fost 
lansat la 27 octombrie'și a efectuat 
manevrele prevăzute. Toate siste
mele satelitului, inclusiv instalația 
de calcul aflată la bord, au func
ționat normal. La 30 octombrie a 
fost înscris pe orbită „Cosmos-188*' 
în vederea joncțiunii automate cu 
„Cosmos-186".

După cum au arătat informațiile 
obținute în urma descifrării mă
surătorilor telemetrice și studierii 
emisiunilor de televiziune, „prin-

Represiuni antidemocratice 
in Sudan

Agent.ia France Presse a anunțat 
zilele trecute că poliția sudaneză 
a arestat pe secretarul administra
tiv al Partidului Comunist din Su
dan, Mahowia Ibrahim. Poliția a 
efectuat, de asemenea, percheziții 
la domiciliile conducătorilor Parti
dului Comunist din Sudan, a su
pus la interogatorii pe secretarul 
general al C.C. al P. C. dih Sudan, 
Abdel Haleg Mahgub, pe fostul 
ministru. Ahmed Soleimah și alți 
conducători ai partidului. După 
cum rezultă din comentariile zia
relor și agențiilor de presă, acțiu
nile poliției, sudaneze, îndreptate 
împotriva comuniștilor și a celor
lalte forțe democratice din țară, au 
un caracter provocator.

Forțele de dreapta din Sudan 
desfășoară de mai multă vreme o 
campanie împotriva partidului co
munist. La sfîrșitul anului 1965 ele 
au impus adoptarea legii prin care 
a fost interzisă activitatea P. C. 
din Sudan. Această acțiune a stâr
nit vii proteste în rîndurile tutu
ror forțelor progresiste din țară.

reciproce o constituie schimburile co
merciale, a căror valoare s-a cifrat 
anul trecut la 40 milioane dolari. In 
cadrul actualelor tratative se va căuta 
extinderea relațiilor economice.

Convorbiri între delegații 
Ole P.C.F. Și P.S.U.G. 1" comu
nicatul dat publicității cu prilejul vizi
tei în Republica Democrată Germană, 
la invitația C.C. al P.S.U.G., a unei de
legații a C.C. al Partidului Comunist 
Francez, condusa de Francois Billoux, 

Transatlanticul englez „Queen Mary" a părăsit marți portul englez Sout
hampton pentru ultima călătorie pe care o va face înainte de a fi transfor

mat la Long Beach (California — SUA.) într-un muzeu și hotel plutitor

derea’* prin radio a satelitului „pa
siv" „Cosmos-188" s-a desfășurat 
conform programului. Apropierea 
și acostaju) au fost efectuate cu 8- 
jutorul unor instalații-motoare de 
putere redusă.

întregul complex de aparate ra- 
dio-tehnice, instalații de calcul și 
sisteme automate aflate la bordul 
celor doi sateliți au funcționat co
respunzător în cursul întregului 
zbor, al realizării joncțiunii și de
cuplării.

După decuplare și aducerea pe 
Pămînt a satelitului .,Cosmos-186", 
experimentarea satelitului „pasiv" 
„Cosmos-188" a continuat încă 48 
de ore. După închiderea progra
mului prevăzut, acesta din urmă 
s-a înapoiat pe Pămînt.

Rezultatele experienței au con
firmat justețea ideilor științifice și 
soluțiilor practice pentru asigura
rea joncțiunii automate a unor sa
teliți aflați pe orbită.

Agenția TASS apreciază că abeas- 
tă experiență deschide noi per
spective în crearea unor mari'sta
ții cosmice științifice. S-a demon
strat în practică faptul că la nive
lul actual de dezvoltare a tehnicii 
este posibilă montarea automată pe 
orbită a unor aparate cosmice fără 
prezenta omului la bord.

Curtea Supremă a apreciat ca ne
constituțională legea potrivit căreia 
P. C. din Sudan a fost pus în ile
galitate. In același timp, atacurile 
cercurilor reacționare n-au fost în 
stare să stăvilească influența cres- 
cîndă a P. C. din Sudan asupra 
maselor largi populare. La alege
rile suplimentare pentru Adunarea 
Constituantă din mai a.c. candida
tul partidului comunist, a dăriit 
activitate continua să fie în mod 
oficial interzisă, a repurtat o vic
torie impresionantă asupra forțe
lor de dreapta și a fost ales depu
tat în parlament.

Recentele acțiuni împotriva unor 
membri ai conducerii P. C. din 
Sudan arată că reacțiunea nu a re
nunțat la intenția ei de a împiedica 
activitatea partidului comunist. Ea 
recurge la orice mijloace în încer
carea de a discredita P. C. din Su 
dan. In prezent forțele de dreapî 
încearcă să adopte o nouă consti
tuție permanentă în care să incli 
dă articole care să interzică acti
vitatea partidului comunist.

membru al Biroului Politic, se arătă 
că în cursul întrevederilor ce au avut 
loc delegațiile celor două partide au 
procedat la un schimb de informații 
asupra politicii P. C. Francez și 
P.S.U.G. în îndeplinirea sarcinilor lor, 
asupra unor probleme actuale ale si
tuației internaționale.

Un decret regal publicat joi 
la Atena, relatează agenția rteuter, con
feră noi împuterniciri colonelului Geor
gios Papadopoulos, ministru fără porto
foliu în actualul guvern grec. In baza 
acestui decret, toate proiectele de lege 
elaborate de alți membri ai cabinetului 
grec vor trebui să fie supuse spre a- 
probare colonelului Papadopoulos, îna
inte de a fi prezentate primului minis
tru Kolias și regelui Constantin. Tot
odată, Papadopoulos preia o serie de 
funcții guvernamentale pe plan local, 
care pînă acum intrau în atribuțiile 
primului ministru.
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