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Sîntem în to
iul lucrărilor a- 
gricole de toam
nă. întrucît s-au 
suprapus în- 
sămînțările eu 
recoltatul cul
turilor, în a- 
ceste zile tre
buie să se exe
cute un mare 
volum de mun
că. Printr-o te
meinică orga
nizare a activi
tății în aceas
tă campanie, 
multe între
prinderi agri
cole de stat și 
cooperative a- 
gricole au reu
șit șă însămîn- 
ț.jze mari su
prafețe cu grîu 
și alte culturi 
și să recolteze 
mare parte din 
terenurile. cul- 

. tivite cu po
rumb, floarea- 
soarelui, sfeclă 
de zahăr și car
tofi de toamnă.

Din datele centralizate ieri la 
Consiliul Superior al Agriculturii 

... rezultă că, pînă la această dată, 
/loarea-soarelui a fost recoltată de 
pe 99' la sută din suprafețele cul
tivate ; sfecla de zahăr — 43 la 
sută; porumbul — 53 la sută ; 
cartofii de toamnă — 49 la șută ; 
orezul — 5.1 la sută, iar strugurii 
-- 94 Ia sută. în multe județe se 
constată rămîneri serioase în urmă 
la executarea acestor lucrări. De 
asemenea se constată că a întîr-
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'constanța

ziat mult și semănatul cerealelor 
de toamnă. Pînă la această dată, 
grîul și secara s-au semănat în 
proporție de 55 la sută, iar 
— 91 la sută. Aceste cifre 
dii ascund însă diferențe 
de la un județ la altul, de 
lipițațe la alta. în jucjețele ... . ..... .. . , ..... ...
mița, Constanța, Galați, Ilfov, Te-.--. Neamț- s-an semănat -<50 -la -sută 
leorman s-au semănat cele mal 
mari suprafețe cu grîu și secară, 
procentul realizărilor fiind de 
93—80 la sută. în alte județe, cum

orzul 
me 

mari 
la o 
Ialo-

sînt Mureș, Harghita, Sibiu, Co
văsită, Caraș-Severin, Cluj, Ma
ramureș, Brașov, s-au realizat su-, 
prafețe mici, sub 20 la sută din 
prevederi. Continuă să existe di
ferențe între județe apropiate și 
cu condiții naturale și climatice 
asemănătoare. Dacă în. județul

Un întreg noian de treburi gos
podărești, între care cumpărăturile 
stau pe primul loc, consumă încă, la 
ora actuală, o bună parte din timpul 
liber al oamenilor. Se pune întreba
rea : nu se pot găsi căi și mijloace 
de reducere a acestor consumuri 
neraționale de timp ?

Specialiștii din comerț ne-au făcut 
dovada că au cunoștință de multiple 
și variate forme moderne, rapide de 
deservire care, în unele cazuri, îl 
scutesc cu totul pe cumpărător de 
pierdere de timp și efort.

— Alături da. formele curente de 
desfacere, ale așa-zisului comerț cla
sic, în care cumpărătorul este acela 
ce merge la magazin, încep să se 
încetățenească și forme noi, moderne 
în care de data aceasta magazinul 
este acela ce se deplasează ia cum
părător, ne-a declarat tov. Gh. Teo- 
dorașcu, directorul Direcției organi
zării comerțului din M.C.I. Mărfu
rile comandate prin telefon sau scri
soare ajung acasă la cumpărător la 
ora fixată. Este interesantă și re
marca interlocutorului privind felul 
cum aceste forme de desfacere, me- . 
nite să economisească timpul cum
părătorului, sporesc și eficiența eco
nomică a activității comerciale, în
trucît duc la descongestionarea ma
gazinelor, la reducerea cheltuielilor 
de transport, marfa fiind transpor
tată direct de la fabrică la cumpă
rător sau, indirect, numai prin in
termediul depozitului. Aceste forme 
sînt : casele de comenzi, bucătăriile 
de bloc, birourile de expediție la

domiciliu a obiectelor voluminoase, 
ca și a cărților, discului sau piese
lor de schimb.

Ce a făcut. însă, practic, comerțul 
pentru extinderea formelor moderne 
care contribuie la eliminarea consu
murilor neraționale de 
dicarea pe o treaptă 
deservirii populației ?

Mihai

timp, la ri- 
superioară a

IONESCU

(Continuare în pag. a VII-a)

Imaginea este unică. Doar 
aici o poți întîlni, la locul 
creației. Și. nu în fiecare 
zi. Cel mult o dată la șase 
săptămîni. Giganții au pro
pria lor lege : se smulg cu 
mare greutate din pămîn- 
tul oțelăriilor.

Să reconstituim momen
tele genezei. Uzina de ma
șini grele primește o co
mandă fermă și urgentă : 
să toarne piese de mare 
tehnicitate și gabarit pen
tru turboagregatele puter
nice ale Sistemului hidro
energetic și de navigație de 
la Porțile de Fier. Fiind 
vorba de o chestiune cu 
totul deosebită, de mare
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Excelentei Sale FRANCISCO MACIAS
Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

SANTA-ISABEL
Cu prilejul proclamării independenței Republicii Guineea 

Ecuatorială, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre felicitări cordiale împreună cu cele mai 
bune urări de progres, pace, și prosperitate poporului țării dum
neavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

din suprafețele prevăzute â fi cul
tivate cu grîu și secară, în jude
țul Bacău procentul realizărilor re
prezintă numai 27 la sută. De a- 
semenea, în județul Suceava s-au 
semănat 53 la sută din suprafe
țele respective, în timp ce în ju
dețul vecin — Botoșani — numai 
25 la sută. O mare diferență există 
și între județele vecine Bistrița- 
Năsăud și Mureș, în acesta din 
urmă procentul realizărilor la se
mănat fiind de numai 9 la suta. 
Sînt și alte exemple de acest fel 
care demonstrează cu prisosință 
că în multe locuri condițiile bune 
de lucru nu au fost folosite chib
zuit, pierzîndu-se timp prețios. Si
tuația respectivă este determinată 
și de unele defecțiuni organizato
rice, de tărăgănarea unor lucrări 
de eliberare a terenului și execu
tare a arăturilor.

Timpul este foarte înaintat și 
orice zi pierdută poate avea ur
mări negative asupra recoltei vii
toare De aceea se impune folo
sirea din plin a tuturor forțelor 
și mijloacelor de lucru pentru ca 
semănatul grîului și al celorlalte 
culturi de toamnă să se termine 
cît mai grabnic. Organele și or
ganizațiile de partid sînt chemate 
să întreprindă măsuri organizato
rice și politice în vederea antre
nării oamenilor muncii din agri
cultură la grăbirea semănatului și 
recoltatului.

★
Cifrele înscrise pe harta de mai 

sus reprezintă procentul realizării 
planului la semănatul grîului și 
secarei în județul respectiv.

A te considera cu orice preț 
original e tot una cu a îi lip
sit de originalitate. Firește, ni
meni nu va putea admite că, 
de la Homer încoace, nimic 
nou nu s-a mai spus. Un poet 
talentat va veni indiscutabil 
cu ceva deosebit, fie și numai 
datorită faptului că viețuiește 
și își desfășoară activitatea 
de creație într-o epocă dată, 
diferită de oricare alta. De
pinde numai în ce măsură el 
este sensibil la noul ce i se 
oferă, în ce măsură asimilea
ză datele timpului său. Atunci 
cînd un scriitor cu o bună 
cultură caută sensul vremii 
în care trăiește și creează, el 
va deveni vollens-nollens cel 
puțin un căutător original, 
dacă nu un descoperitor de 
comori. Nici 
Shakespeare, 
sau Caragiale 
fel.

Cunoașterea 
imperativ la 
făcîndu-se ecoul epocii sale, 
răspunde prin tot ce are mai 
valoros. Dăruirea de sine, au
tenticitatea emoțiilor, modul 
în care acestea sînt transmi
se vor însemna tot atîtea suc
cese ale talentului său. Poe
tul cunoaște și transmite, se 
exprimă într-un limbaj ima
gistic, simbolic. Un limbaj, ci
frat pe cate să nu-1 poată 
dezlega decît cîțlva „inițiați" 
nu va putea conține însă e- 
sențialitatea spre care tinde 
actul de creație. Nu va nutea 
emoționa, ci va produce în 
cel mai bun caz o nedumeri- . 
re. în această direcție, versul 
unor poeți rămîne fără acope
rire poetică. Ei preferă teri
bilismul criptic adevăratei 
poezii, pornind de la eroarea 
că poezia modernă prin pro
blematica ei filozofică se cere 
a fi absconsă, dacă nu 
obscură. Dincolo de jocul sec 
de cuvinte nu se află nici o 
fată-morgană, ci poate o de
bilă idee presupus filozofică 
prezentată de la coadă la 
cap, răstălmăcită stîngaci.

Asemenea fenomene se în
registrează în unele 
și-n unele lucrări în 
Din dorința de a epata cu ori
ce chip sau chiar din lipsa u- 
nor autentice emoții, unii au
tori caută originalitatea în silui-

Dante, nici 
nici Eminescu 
n-au făcut alt-

lumii este un 
care scriitorul,

cazuri 
proză.

N. V. TURCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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răspundere, se creează un 
comandament tehnic alcă
tuit din prestigioși ingi
neri din uzină și de la In
stitutul de cercetări teh
nologice pentru construcția 
de mașini. Și astfel încep 
pregătirile turnării acelor 
coloși de oțel care aveau să 
confirme rolul de primă 
mînă al acestei mari uzine 
bucureștene în sectorul 
construcțiilor de mașini.

Principalele forțe tehni
ce erau concentrate la pre
gătirea turnării primului 
butuc rotor al turbinei de 
178 MW. Stabilirea meto
dei optime de turnare, pre- 
zentînd cel mai mare grad 
de dificultate, polariza dez
baterile din comandamen
tul tehnic. Cuptoarele din 
oțelăria uzinei puteau fur
niza, într-o șarjă îngemă-

mată, maximum 130 tone 
oțel lichid. Pentru butucul 
colosal al rotorului tre
buiau... 200 tone ! De unde 
să se ia restul de 70 de 
tone ? ,

S-au analizat cu de-a- 
mănuntul două soluții. Pri
mo : să se aducă oțel li
chid de la alte uzine bucu- 
reștene. Transportat în con
diții speciale, ar putea a- 
junge la timp. Dar dacă nu 
va ajunge ? Și apoi, com
poziția chimică a oțelului 
„împrumutat" ar putea să 
difere — și în acest caz 
totul este inutil. Secundo : 
uzina să se bazeze exclusiv 
pe forțe proprii și să toar
ne butucul rotorului din 
două serii de șarje. Cu alte 
cuvinte, să toarne o șarjă 
și să se mențină, cu orice 
chip, starea lichidă a oțe-

Vineri după-amiază a avut loc, 
Ia Ateneiil Român, adunarea festi
vă organizată cu prilejul aniversă
rii a 100 de afli de la înființarea 
Asociației generale a muncitorilor 
din Timișoara și a 75 de ani de 
la crearea Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii: . Chiyu Stoica, membru 
al Comițetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
U.G.S.R., Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Dumitru Coliu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Gheorghe 
Stoica, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Constan
tin Pîrvulescu, președintele Comi
siei centrale de revizie a C.C. al 
P.C.R., Icn Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Vasilichi. 
membru al C.C. al P.C.R., membru 
al Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști din România, Anton 
Brei'tenhofer, membru al C.C. al 
P.C.R., acad. Petre Constantinescu- 
lași, prof. Banyai Ladislau, scriito
rul Eugen Jebeleanu, Constantin

Trandafirescu, Ion Turcu și Pavel 
Bojan — vechi membri ai Partidu
lui Comunist Român — Dumitru 
Anton, muncitor la uzinele „Tim
puri noi".

In sală erau prezenți membri ai 
C.C. al P C.R. și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării revolu
ționare și democratice, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți ai 
vieții cultural-științifice, oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa.

Despre semnificația celor două 
evenimente — momente importan
te în glorioasa luptă a clasei noas
tre muncitoare pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate și progres, 
pentru cauza socialismului în Ro
mânia și în lumea întreagă — a 
vorbit tovarășul Gheorghe Stoica.

Expunerea a fost urmărită cu 
viu interes și subliniată în repeta
te rînduri cu aplauze.

(Agerpres)

în pagina a 2-a, cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Stoica.

ION GHEOROHE M/WRER
r

A ȘEFULUI REPREZEMȚEI PERMANENTE
A F. N. E. DIN VIEINAML DE SOD

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază într-o vi
zită protocolară de prezentare pe 
Nguyen Duc Van, șef al reprezen
tanței permanente a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul

de sud în Republica Socialistă 
România,

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

încercări de „a scrie
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lului din formă pînă ce va 
fi pregătită în cuptoare a 
doua șarjă. Această idee, 
deosebit de ingenioasă și 
de îndrăzneață, cu riscu
rile ei incontestabile 
asemenea butuc de 
costă, brut-turnat, un 
lion și jumătate lei), a 
totuși îmbrățișată de 
mandamentuL. tehnic, 
vadă că inginerii 
știu să îndrăznească.

între timp. în solul halei 
turnătoriei se săpase o 
groapă enormă în care oa
menii modelau forma butu
cului rotor de turbină. Pa
siunea se împletea cu neli
niștea. Nici unul din mun
citorii maistrului Mano- 
lache — nici chiar pricepu
tul Gheorghe Ormuz — nu 
mai turnase în viața lui o 
piesă de 200 de tone. Părea

(un 
rotor 

mi- 
fost 
co- 

Do-
noștri

de domeniul fanteziei. Dar, 
la urma urmelor, dacă în 
urmă cu doi ani nici nu e- 
xisța o uzină de mașini 
grele — și acum există — 
de ce n-ar fi posibilă și a- 
ceastă autodepășire în teh- 

• nică- și timp 1. Faptul că 
una dintre cele mai noi u- 
zine, creație a acestui cin
cinal, avea sarcina să în
ceapă turnarea primelor 
piese pentru cel mai mare 
șantier energetic al țării, 
cum este cel de la Porțile 
de Fier ale Dunării — con
ferea colectivului o răspun
dere cu totul deosebită.

în preziua turnării pri
mului gigant, toti cei ce a- 
veau legătură cu acest eve
niment au rămas în uzină. 
S-a făcut o probă în gol, 
„o repetiție generală", fie
care colectiv și om ocupînd 
un loc dinainte stabilit în 
tehnologia pregătirii și tur
nării. Directorul general 
al uzinei, Tiberiu Grecu, și 
toți ceilalți ingineri din co
mandamentul tehnic aștep
tau înfrigurați materiali
zarea ideii. Atrași de pre
miera tehnică, veniseră să 
asiste și specialiști din 
cîteva ministere.

Ștefan ZIDĂRIJĂ

(Continuare in pag. a III-»»)

Costin C. KIRIȚESCU
doctor in economie j

în primele zile ale lui octombrie 
s-au desfășurat lucrările sesiunii a- 
nuale a Fondului Monetar Interna
țional. Comentatorii au remarcat 
atmosfera surprinzător de calmă, 
lipsa de antren a dezbaterilor, fap
tul că monologurile miniștrilor de 
finanțe ai țărilor membre au fost 
debitate în fața unei săli pe ju
mătate goale din hotelul Sheraton 
Park din Washington. Să fie a- 
cesta un semn că gravele probleme 
financiare care au agitat spiritele 
în Occident în ultimele luni au 
fost soluționate cu bine, că siste
mul valutar interoccidental funcțio
nează acum ca un mecanism de 
ceasornic ? Lucrurile nu stau deloc 
așa.

Temele puse în discuție la se
siunea de acum cîteva zile au fost 
trei la număr: problema aurului, 
drepturile speciale de tragere și 
stabilizarea prețurilor la materiile 
prime ale țărilor în curs de dez
voltare.

Cu privire la aur, adunarea de 
la Washington nu a luat nici o ho- 
tărîre. Este știut că în martie a- 
nul acesta, în. intenția de a se pune 
capăt crizei aurului, marile puteri 
financiare capitaliste au decis crea
rea a două piețe paralele, dintre 
care una destinată exclusiv tranzac
țiilor între .. autoritățile monetare 
(băncile centrale), la cursul oficial 
de 35 dolari uncia ;. iar alta, piața 
liberă, urmînd să satisfacă cererile 
particularilor și ale industriei. Ia 
prețul care va rezulta din jocul 
cererii și ofertei. Autorităților mo

netare Ii s-a interzis să cumpere 
aur de pe piața liberă.

Lăsînd la o parte absurditatea e- 
conomică a două prețuri pentru 
una și aceeași marfă, soluția din 
martie a ignorat o serie de situații 
care nu pot rămîne prea multă 
vreme nerezolvate. în primul rînd, 
rezervele metalice ale băncilor de 
emisiune din Occident s-au mic
șorat mult în timpul crizei acute 
prin care a trecut sistemul valu
tar capitalist în 1967—1968. Cum se 
vor completa aceste rezerve, dacă 
băncile de emisiune nu au voie să 
cumpere aur de la ofertanți ? în 
al doilea rînd, în, Republica Sud- 
Africană — principalul producător 
de aur al lumii capitaliste — s-au 
acumulat între timp mari cantităti 
de aur nou produs. Unde se vor 
plasa aceste cantități, dacă sistemul 
valutar este forțat să nu le accep
te, iar pe piața liberă producătorii 
nu se gîndesc să apară, de teama 
unei prăbușiri a prețului 7

în aceste privințe, printre mem
brii Fondului Monetar Internațio
nal există puncte de vedere di
vergente. Ministrul finanțelor al 
Statelor Unite, Fowler, susține că 
aurul nou produs trebuie dirijat 
exclusiv spre piața liberă, pentru 
a presa asupra prețului, a-1 aduce 
la nivelul oficial sau chiar sub el 
(pe piața liberă prețul a fluctuat 
în jurul a 38 de dolari uncia) și

(Continuare în pag. a VIII-a) |

Telegramă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă exprimăm dv. și, prin dv., poporului frate român mulțumiri cor
diale pentru felicitările călduroase, adresate cu prilejul sărbătorii național» 
a poporului coreean, cea de-a XX-a aniversare a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, exprimîndu-ne încreuerea că relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite între popoarele țărilor noastre se vor con
solida și dezvolta și mai mult, pe baza principiilor marxism-leninismuluî 
și internaționalismului proletar, în lupta împotriva imperialismului, în 
frunte cu imperialismul american, pentru triumful cauzei comune a so
cialismului.

Vă dorim dv. și poporului frate român noi succese în lupta pentru 
construirea socialismului în țara dv.

KIM IR SEN ȚOI EN GHEN
Secretar general Președintele

al Comitetului Central Prezidiului Adunării Populara
al Partidului Muncii din Coreea Supreme

Președintele a Republicii Populare Democrat»
Cabinetului de Miniștri Coreene
al Republicii Populare 

Democrate Coreene
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DIN MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ REVOLUȚIONARĂ DIN ROMÂNIA 

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Stoica
Tovarăși,
Sărbătorim anul acesta centene- 

rul Asociației generale a munci
torilor din Timișoara, cea dinții 
organizație muncitorească cu sco
puri politice din patria noastră, 
și împlinirea a trei sferturi de 
veac de la constituirea primului 
partid propriu al proletariatului 
român — Partidul Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, 
evenimente remarcabile din isto
ria clasei muncitoare, a forțelor 
progresiste ale poporului.

Aniversînd aceste două eveni
mente, evocăm cu legitimă mîn- 
drie minunatele tradiții ale miș
cării noastre muncitorești, ale lup
tei sale pline de sacrificii împo
triva exploatării și asupririi, pen
tru transformarea revoluționară a 
societății românești pe drumul so
cialismului.

O istorie de peste un secol stă 
grăitoare mărturie că, de timpuriu, 
proletariatul român și mișcarea sa 
revoluționară, situîndu-se pe po
ziții corespunzătoare cerințelor 
obiective ale dezvoltării sociale, 
s-au manifestat ca purtătoare de 
nădejde ale aspirațiilor spre pro
gres, spre eliberare socială și na
țională ale poporului muncitor. 
Maturizîndu-se permanent din 
punct de vedere politic, sorbind 
din izvorul viu al învățăturii revo
luționare a marxismului, mișcarea 
muncitorească a luat atitudine mi
litantă față de problemele vitale 
ale țării, a imprimat un conținut 
superior, dinamism și combativi
tate luptelor purtate de forțele 
progresiste și democratice, împo
triva rînduielilor burghezo-moșie- 
rești, exercitînd o puternică in
fluență asupra întregului curs al 
dezvoltării României moderne.

Adînc ancorată în solul realită
ților românești, mișcarea noastră 
muncitorească, înțelegînd că țelu
rile luptei pentru libertate și drep
tate socială sînt proprii proletaria
tului de pretutindeni, a fost încă 
de la apariția sa solidară cu oa
menii muncii din celelalte țări, 
afirmîndu-se ca un detașament ac
tiv al mișcării muncitorești inter
naționale.

Această împletire firească între 
patriotism și internaționalism s-a 
manifestat ca o trăsătură esențială 
a istoriei mișcării revoluționare 
din țara noastră, găsindu-și o stră
lucită întruchipare în activitatea 
Partidului Comunist Român, sub a 
cărui conducere înțeleaptă a fost 
înfăptuit visul celor mai cuteză
tori dintre înaintașii noștri — tri
umful socialismului pe pămîntul 
României.

Tovarăși,
Dezvoltarea forțelor de produc

ție și extinderea relațiilor capita
liste, stimulate în a doua jumătate 
a secolului trecut de evenimente 
istorice cruciale — Unirea Moldo
vei cu Țara Românească și cuce
rirea independenței de stat — au 
determinat prefaceri esențiale în 
structura economică și socială a 
patriei noastre. în procesul dez
voltării industriei capitaliste a luat 
naștere, a crescut numericește și 
s-a dezvoltat ca clasă de sine stă
tătoare proletariatul — care, prin 
locul său în producție, prin na
tura sa de clasă, reprezintă forța 
socială cea mai înaintată a socie
tății.

Asupra formării și dezvoltării 
clasei muncitoare, a mișcării sale 
revoluționare au influențat puter
nic împrejurările istorice în care 
avea loc acest proces, caracterizate 
prin persistența unor puternice ră
mășițe feudale și subjugarea țării 
de către marile puteri străine. în
delungata stăpînire otomană și 
habsburgică, războaiele purtate de 
marile imperii vecine pe teritoriul 
țărilor române, au frînat progresul 
social-economic, au determinat ră- 
mînerea României în urmă față de 
alte țări. Masele muncitoare erau 
supuse dublei asupriri sociale și 
naționale. Afirmîndu-se în aseme
nea condiții, mișcarea revoluțio
nară a proletariatului s-a desfășu
rat în strînsă legătură cu lupta ge
nerală a poporului nostru pentru 
înlăturarea jugului dominației stră
ine și realizarea statului național 
unitar și independent.

împletirea relațiilor de produc
ție capitaliste cu menținerea ră
mășițelor feudale, exploatarea 
crîncenă, lipsa de drepturi și li
bertăți democratice, asuprirea na
țională în teritoriile aflate sub 
ocupație străină aveau repercu
siuni grave asupra situației mase
lor muncitoare. Trăsăturile sum
bre ale tabloului stării economice 
și sociale a proletariatului român 
s-au accentuat mai mult prin pă
trunderea capitalului internațional 
în industria României care spolia 
bogățiile țării, munca poporului, 
aservea țara intereselor puterilor 
imperialiste. Condițiile specifice 
ale evoluției capitalismului în 
România au determinat adîncirea 
contradicțiilor sociale dintre pro
letariat și burghezie.

Tradițiile luptelor duse de gene
rațiile anterioare împotriva silni
ciei claselor exploatatoare, a împi
lării străine, pentru dreptul po
porului nostru de a trăi liber și 
neatîrnat, au favorizat organizarea 
proletariatului și creșterea combati
vității sale de clasă. Steagul de 
luptă al proletariatului a concen
trat în cutele sale, alături de idea
lul socialismului, năzuințele țărăni
mii oropsite, luminate prin veacuri 
de flăcările marilor răscoale țără
nești care au învolburat întreaga 
perioadă feudală, ca și revendică
rile neîmplinite ale revoluțiilor de 
la 1821 și 1848, care au împurpurat 
zorii epocii moderne a României, 
în inima sa largă și generoasă, 
clasa muncitoare a încorporat în
tregul eroism și spirit de abnegație 
al miilor și miilor de martirizați 
— țărani iobagi sau liberi, tîrgo- 

veți, meșteșugari sau cărturari — 
care au înnobilat cu lupta și jertfa 
lor cronica istoriei patriei noastre.

Conținutul patriotic, democratic, 
umanist al culturii, trăsăturile re
voluționare și tendințele materia
liste ale gîndirii progresiste, ilustra
te de personalități proeminente ca 
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălni- 
ceanu, George Barițiu, C. A. Ro- 
setti, Cezar Bolliac, Eftimie Murgu 
și alții, au constituit —- la rîndul 
lor — acel climat cultural, științi
fic și ideologic care a favorizat 
procesul dezvoltării conștiinței de 
sine a proletariatului român, răs- 
pîndirea și asimilarea ideilor so
cialismului științific. Nemuritoarea 
învățătură a lui Marx și Engels, 
care a început să rodească pe acest 
teren social și spiritual fertil, a 
devenit o călăuză scumpă a repre
zentanților înaintați ai muncitori
mii din România.

O importanță deosebită a avut 
strădania militanților socialiști de 
a aborda, în lumina socialismu
lui științific, probleme nodale ale 
evoluției sociale și politice a Româ
niei, ale mișcării muncitorești.

Pe baza experienței proprii și a 
fraților de clasă din alte țări, par
tea cea mai înaintată a proletaria
tului român și-a format convin
gerea că succesul luptei muncito
rilor este legat de unirea eforturi
lor și organizarea rîndurilor, operă 
înfăptuită treptat, corespunzător 
dezvoltării muncitorimii, creșterii 
conștiinței sale de clasă. De la a- 
sociațiile profesionale de ajutor 
mutual — între care asociația lu
crătorilor tipografi din București, 
formată în 1858 — s-a ajuns în 
scurtă vreme la constituirea de 
organizații cu caracter politic, ba
zate pe principiul luptei de clasă. 
Același curs firesc de dezvoltare 
cunoștea mișcarea muncitorească 
din Transilvania, afirmîndu-se tot 
mai puternic în luptele pentru e- 
manciparea socială și națională a 
populației din acest străvechi teri
toriu românesc. Se formează orga
nizațiile profesionale, între care o 
importantă contribuție la apărarea 
intereselor muncitorilor a adus aso
ciația creată la Brașov în 1846.

Prima organizație de clasă, cu 
țeluri politice, a fost Asociația ge
nerală a muncitorilor din Timișoa
ra, înființată la 1.1 octombrie 1868, 
— dovadă emoționantă a vechimii 
mișcării noastre muncitorești. A- 
cum 100 de ani, Timișoara, con- 
centrînd un important număr de 
fabrici, se remarca drept unul din
tre centrele principale ale Transil
vaniei, aproape un sfert din cei 
32 000 de locuitori ai orașului bă- 
riățean fiind muncitori. în pofida 
ingerințelor autorităților, aduna
rea de constituire a asociației timi
șorene a numărat printre membrii 
fondatori 300 de muncitori, numă
rul lor crescînd în decurs de nu
mai cîteva luni de peste trei ori.

încă din faza inițială, asociația 
a militat pentru apărarea și pro
movarea intereselor muncitorimii. 
„...Din partea statului — declara 
un membru al ei — nu putem aș
tepta să se îngrijească de bună
starea clasei muncitoare... munci
torul își poate făuri un viitor nu
mai prin forțele sale proprii". Pro
gramul organizației punea pe pri
mul plan lupta politică pentru li
bertăți și drepturi democratice — 
votul universal și direct în alege
rile parlamentare, județene, oră
șenești și comunale; dreptul neli
mitat de asociere, întrunire și 
cuvînt; libertatea presei ; eligibili
tatea funcționarilor publici; re
glementarea echitabilă a impozite
lor ; desființarea tuturor ordinelor 
clericale și folosirea averilor bise
ricești în scopuri educative ; înar
marea generală a poporului; con
stituirea unui stat independent ba
zat pe principiul egalității în drep
turi a tuturor .naționalităților.

Aceste prevederi programatice 
evidențiază că situația Transilva
niei, de provincie aflată sub stă
pînire străină, determina muncito
rimea să îmbine lupta pentru re
vendicări sociale cu lupta pentru 
emanciparea națională.

Prin obiectivele majore ce și le 
propunea, muncitorimea timișorea
nă se situa pe pozițiile cele mai 
avansate ale timpului și, în pofida 
unor limite inerente — militînd 
pentru îmbunătățirea stării mate
riale și politice, pentru eliberarea 
tuturor exploataților și asupriților. 
indiferent de naționalitate — a reu
șit să cointereseze în luptă impor
tante forțe sociale.

Un mare merit al acestei organi
zații politice, în care activau înfră
țiți români, maghiari, germani, 
sîrbi și alte naționalități, îl con
stituie orientarea spre socialismul 
științific, orientare accentuată după 
afilierea la Internaționala I con
dusă de Karl Marx și Friedrich 
Engels. Fruntașii asociației, cum au 
fost Carol Farcaș, muncitor meta
lurgist din Reșița, și Gheorghe Un- 
gureanu, muncitor croitor din Ti
mișoara, cunoscuți ca militanți 
activi ai Internaționalei, au avut 
strînse legături cu conducătorii 
acesteia, precum și cu conducă
tori ai diferitelor secții din alte 
țări. în spiritul lozincilor marxiste, 
Asociația muncitorească de la Ti
mișoara a promovat activ legături 
cu organizații muncitorești din alte 
țări, și-a trimis reprezentanți la 
Congresul Internaționalei I din 
septembrie 1872, susținînd propu
nerile socialiștilor revoluționari în 
frunte cu Marx și Engels. Alarma
te, autoritățile reacționare con
statau că „organizațiile munci
torești cunoscute sub denumi
rea de Asociația generală a 
muncitorilor din orașele Timișoara, 
Arad, Sibiu, Brașov, Reșița, Anina, 
Orăștie... s-au declarat a fi interna
ționaliste..., ele aparțin celor ce ur
mează Internaționala I“.

Relevînd în fața Oamenilor mun
cii din Timișoara legăturile inter

naționaliste ale mișcării noastre 
muncitorești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „aici s-au pus 
bazele Asociației muncitorilor care 
a unit lucrători de diferite na
ționalități din Timișoara și care, 
încă de la început,, a acționat în 
strînsă legătură cu Internaționala 
I, în spiritul solidarității interna
ționale cu oamenii muncii de pre
tutindeni. Conducătorii acestei aso
ciații, ca de altfel și conducătorii 
altor asociații muncitorești din țara 
noastră, au avut legături cu con
ducătorii Internaționalei I, cu 
Marx, cu Engels. De la acești mari 
gînditori și militanți revoluționari 
noi am învățat că trebuie să lup
tăm pentru unirea oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
pentru egalitatea în drepturi a tu
turor popoarelor, a tuturor națiu
nilor lumii".

Intensificarea valului reacționar 
în întreaga Europă, după înăbu
șirea Comunei din Paris, s-a răs- 
frînt și asupra Asociației generale 
a muncitorilor din Timișoara, care 
a fost dizolvată în 1872. Dar ecoul 
activității desfășurate nu s-a stins 
o dată cu ea, ci s-a răsfrînt bine
făcător în opera de organizare a 
rîndurilor clasei muncitoare, în- 
scriindu-și astfel numele la loc de 
cinste în istoria mișcării revoluțio
nare din România.

Tovarăși,

în condițiile adîncirii procesului 
de dezvoltare capitalistă a țării, în 
ultimele, decenii ale secolului al 
XIX-lea, organizarea proletariatu
lui român capătă forme tot mai 
înalte. Concomitent cu asociațiile 
profesionale iau ființă cercurile 
socialiste care depășesc treptat 
concepțiile general-democratice și 
se situează pe pozițiile marxis
mului.

La răspîndirea marxismului și-au 
adus o contribuție substanțială nu
meroase publicații de prestigiu, 
printre care revistele „Contempora
nul", „Revista socială", ziarele 
„Drepturile omului" și „Munca". O 
activitate teoretică laborioasă, bine 
cunoscută și peste hotare, a desfă
șurat Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, unul din cei mai proemi- 
nenți gînditori socialiști ai țării 
noastre din veacul trecut, care a 
elaborat primul program de re
vendicări general-democratice al 
mișcării socialiste din România și 
a adus contribuții de preț la abor
darea, în lumina teoriei revolu
ționare a clasei muncitoare, a unor 
probleme fundamentale ale dezvol
tării societății românești, j ,

Orientarea spre marxism a miș
cării socialiste din România s-a 
bucurat de o înaltă prețuire pe 
plan european. Luînd cunoștință 
de unele lucrări ale fruntașilor 
mișcării de la noi, Friedrich 
Engels aprecia în scrisoarea adre
sată în 1888 lui loan Nădejde: 
„...Spre marea mea satisfacție, din 
citirea lucrărilor dumneavoastră 
am putut să mă conving că socia
liștii din țara dumneavoastră ac
ceptă în programul lor principiile 
fundamentale ale teoriei care a 
reușit să grupeze într-un singur 
detașament de luptă majoritatea 
covîrșitoare a socialiștilor din Eu
ropa și America — teorie creată 
de defunctul meu prieten, Karl 
Marx".

Stadiul atins de mișcarea mun
citorească în pragul ultimului de
ceniu al secolului trecut a ridicat 
cu acuitate cerința făuririi unității 
de acțiune a cercurilor muncito
rești și socialiste, a creării unui 
partid unic muncitoresc. încă în 
1885, cotidianul socialist „Dreptu
rile omului" lansa cuvîntul de or
dine : „Partidul muncitoresc — 
iată ținta imediată a socialiștilor !“ 
Constituirea, la Congresul din 
1893, a Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, a 
însemnat realizarea acestui dezi
derat, marcînd un moment de în
semnătate istorică în dezvoltarea 
mișcării muncitorești și a luptelor 
sociale din țara noastră. Congresul 
a fost un eveniment cu ade
vărat. mișcător nu numai prin 
hotărîrea exprimată de delegații 
prezenți, ci și prin larga ade
ziune a maselor muncitoare din 
întreaga țară, întovărășite în 
entuziasmul lor de căldura sa
luturilor încurajatoare ale par
tidelor și organizațiilor revoluțio
nare din principalele țări ale bă- 
trînului continent european.

Programul adoptat de primul 
Congres al P.S.D.M.R. sublinia ro
lul istoric al clasei muncitoare și 
sarcina social-democrației „de a 
organiza proletariatul, de a orga
niza poporul muncitor" în văderea 
emancipării lor sociale. Pentru 
prima dată în istoria României, un 
document programatic al clasei 
muncitoare proclama necesitatea 
luptei pentru „desființarea pro
prietății private asupra mijloacelor 
de producție și prefacerea lor în 
proprietate socială", „distrugerea 
societății burgheze și întemeierea 
societății socialiste" — expresie a 
unei înaintate conștiințe de clasă 
luminate de ideile socialismului 
marxist.

Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din România a con
centrat atenția opiniei publice pro
gresiste asupra unor probleme vi
tale privind progresul țării, s-a 
pronunțat pentru industrializare 
ca bază a progresului economic și 
social, a militat pentru rezolvarea 
democratică a problemei agrare, 
pentru un regim democratic care 
să asigure maselor libertăți și 
drepturi fundamentale cetățenești, 
a proclamat principiul egalității 
între poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, a susținut le
gitimitatea aspirațiilor desăvîrșirii 
statului național unitar român 
Sub conducerea P.S.D.M.R., luptele 
proletariatului căpătau un ca
racter mai organizat, mai conști

ent, crescînd în intensitate și am
ploare. Ideile înaintate ale mișcării 
socialiste, activitatea ei în slujba 
progresului țării au contribuit la 
crearea unei largi opinii democra
tice, au influențat viața științifică 
și culturală, creația multor scri
itori și artiști, apropiind-o de nă
zuințele maselor muncitoare.

Una din trăsăturile definitorii 
ale mișcării noastre muncitorești, 
o constituie dezvoltarea legăturilor 
de solidaritate frățească cu prole
tariatul din alte țări, participarea 
la mișcarea muncitorească interna
țională. Mulți militanți români 
între care Mircea Roșetti, Gheorghe 
Panu, Vasile Conta, Zamfir Ar
bore au activat în rîndurile Inter
naționalei I, iar alții, cum au fost 
Dimitrie Dobrescu, Ion Cernătescu, 
Constantin Haralambie au înfrun
tat gloanțele reacțiunii pe barica
dele Comunei din Paris. Cluburile 
noastre muncitorești au participat 
la înființarea și la activitatea In
ternaționalei a Il-a. „Adînc pă
trunsă de solidaritatea, interna
țională a tuturor popoarelor mun
citoare, social-democrația română 
va îndeplini toate îndatoriri
le ce urmează din această soli
daritate", se declara solemn în 
programul Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din Româ
nia. Trainice și fecunde sentimente 
de solidaritate frățească, rapor
turi de întrajutorare reci
procă multilaterală s-au dezvoltat 
între mișcările revoluționare din 
România și din țările vecine : Ru
sia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, ca și 
între organizațiile proletariatului 
din țara noastră și din Franța, Ger
mania, Italia, Polonia, Austria, 
Spania și alte țări.

Este cunoscut, tovarăși, că după 
o existență de șase ani, partidul 
social-democrat a fost vremelnic 
dezorganizat, ca urmare a acțiunii 
trădătoare a elementelor reformis
te, din conducere, care au trecut în 
rîndurile partidului liberal. Tră
darea săvîrșită de așa-zișii „ge
neroși" a constituit o grea lovitură 
pentru proletariat, dar ea nu a 
putut să paralizeze mișcarea mun
citorească. Partea înaintată a pro
letariatului a continuat lupta, miș
carea muncitorească nu a încetat 
nici o clipă, infirmînd încă o dată 
teoriile reacționare care decretau 
socialismul în România drept o 
„plantă exotică". Activitatea aso
ciațiilor profesionale, a cluburilor 
și cercurilor muncitorești, a presei 
socialiste, a cuprins din ce în ce 
mai mulți muncitori, care în 1905 
au trecut hotărît la acțiunea de 
reorganizare a proletariatului; nos- 
'.truj în cadrul mișcării'■ Sindicale-

Un moment important în perioa
da de reorganizare a forțelor revo
luționare ale proletariatului român 
l-a constituit puternica solidaritate 
cu revoluția populară din Rusia, 
din anul 1905, viguroasă ridicare la 
luptă împotriva absolutismului ța
rist, pentru libertate. In rîndurile 
muncitorilor români au găsit toată 
căldura și susținerea marinarii 
răsculați de pe crucișătorul rus 
„Potemkin". Valul de simpatie față 
de răsculați din partea poporului 
nostru a contribuit substanțial la 
fixarea atitudinii guvernului ro
mân, care nu ;a acceptat cererea 
guvernului țarului' de extrădare a 
pot.emkiniștilor. însuși Lenin apre
cia că : „aceasta, desigur, era și de 
așteptat de la guvernul unei națiuni 
care se respectă". Solidaritatea cu 
marinarii revoluționari de pe „Po
temkin" a rămas în istorie ca o 
grăitoare expresie a tradițiilor in
ternaționaliste de care a fost ani
mată clasa noastră muncitoare.

Militanți revoluționari ca loan 
C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, 
Mihail Gh. Bujor, Alecu Con- 
stantinescu, Vasile Anagnoste și 
alții, sprijinindu-se pe partea 
înaintată a proletariatului, au reușit 
să reorganizeze mișcarea sindicală, 
iar în 1910 să refacă partidul so
cialist. Preluînd moștenirea înain
tașilor, Partidul Social-Democrat, 
în ciuda inconsecvențelor politico- 
ideologice și a practicilor specifice 
Internaționalei a II-a, s-a aflat în 
miezul luptelor revendicative eco
nomice și politice, al acțiunilor 
muncitorești antirăzboinice, a par
ticipat activ la organizarea Confe
rinței de Ia Zimmerwald, în cadrul 
căreia s-a situat pe poziții înaintate 
de luptă împotriva războiului impe
rialist. In focul marilor bătălii de 
clasă din acea vreme, clasa mun
citoare s-a afirmat ca o adevărată 
forță revoluționară, capabilă să 
conducă destinele întregului popor.

In mișcarea socialistă, poporul 
nostru a avut un ardent susținător 
al luptei pentru realizarea statului 
național unitar, luptă încununată 
de izbîndă acum cincizeci de ani, 
cînd s-a înfăptuit Unirea Transil
vaniei cu România — operă a ma
selor largi din întreaga țară, a în
tregului nostru popor. împlinirea 
acestei aspirații seculare a poporu
lui nostru răspundea unei necesități 
legice a dezvoltării societății româ
nești. Caracterul obiectiv, istori
cește justificat, al unui asemenea 
proces era subliniat de Lenin, care, 
în ianuarie 1917, arăta că „...foarte 
mulți români și sîrbi (în raport cu 
numărul total al românilor și sîr- 
bilor) locuiesc în afara granițelor 
statului „lor", că în general „con
strucția de stat" în direcția burghe- 
zo-națională nu s-a terminat în 
Balcani".

O influență puternică a exercitat 
asupra mișcării revoluționare ro
mânești victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a dat 
o puternică lovitură sistemului im
perialist, deschizînd o eră nouă în 
istoria universală, era trecerii ome
nirii de la capitalism la socialism. 
Cuprinse în avîntul revoluționar 
generat de ascuțirea fără precedent 
a contradicțiilor regimului burghe- 
zo-moșieresc și de consecințele de
zastruoase ale războiului, masele 
populare din țara noastră, ca și din 
celelalte țări ale lumii, au avut în 

ideile lui Octombrie, ale lui Lenin, 
un îndemn însuflețitor. Imbinînd 
lupta pentru propriile revendicări 
sociale și politice cu chemarea pro
letariatului mondial — „Jos mîinile 
de pe Rusia poporul muncitor și 
mișcarea socialistă din România 
și-au manifestat cu înflăcărare so
lidaritatea cu frații de clasă din 
marea țară vecină, mulți munci
tori, țărani și intelectuali români 
participînd cu arma în mînă la 
apărarea primului stat socialist 
din lume, înscriind o pagină nepie
ritoare a prieteniei româno-sovie- 
tice.

Un moment de cea mai mare 
importanță istorică în procesul dez
voltării ascendente a mișcării mun
citorești revoluționare din patria 
noastră l-a constituit crearea Par
tidului Comunist Român — avan
garda marxist-leninistă a proleta
riatului, neînfricat luptător pentru 
cauza socialismului, a propășirii 
României. Constituirea partidului 
comunist reprezintă rezultatul fi
resc al dezvoltării societății. în a- 
ceastă epocă, continuarea pe un 
plan superior a operei pionierilor 
care în veacul trecut au lucrat la 
organizarea mișcării muncitorești, 
a luptei neînduplecate duse de a- 
ripa revoluționară a mișcării socia
liste împotriva oportunismului, 
pentru triumful ideologiei marxlst- 
leniniste. Continuînd lupta de 
veacuri pentru eliberarea socială și 
națională, cele mai bune tradiții 
ale mișcării muncitorești și socia
liste, Partidul Comunist Român, de 
la nașterea sa, și-a legat stains des
tinele de cele , ale proletariatului și 
ale întregului nostru popor mun
citor, afirmîndu-se în același timp 
ca un detașament aotiv al marii 
mișcări comuniste, democratice și 
progresiste pe plan internațional.

In perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, partidul nostru, co
munist, situîndu-se în fruntea 
luptei pentru revendicările clasei 
muncitoare și ale tuturor maselor 
exploatate, s-a manifestat în ace
lași timp viguros cu prilejul mari
lor bătălii de clasă ale proletaria
tului internațional, al amplelor ac
țiuni antifasciste și antirăzboinice. 
Comuniștii români au militat con
secvent pentru prietenia cu Uniu
nea Sovietică, au sprijinit cu arma 
în mînă forțele republicane spa
niole, au fost solidari cu lupta re
voluționară din China, cu lupta 
dreaptă a poporului abisinian îm
potriva agresiunii fasciștilor ita
lieni, au fost alături de popoarele 
Austriei, Iugoslaviei, Greciei și ale 
celorlalte țări cotropite de hitleriști, 
au ajutat popoarele Cehoslovaciei 
și Poloniei., victime ale războiplui 
mondial dezlănțuit de Germania 
nazistă, au dat grele jertfe în lupta 
împotriva hitlerismului, împotriva 
războiului antisovietic, în detașa
mentele de partizani din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Franța, 
Belgia.

în luptele purtate împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, a 
fascismului și războiului hitlerist. 
în focul insurecției armate, în bă
tăliile de pe frontul antihitlerist, 
alături de glorioasa armată sovie
tică, comuniștii s-au situat în frun
tea maselor populare, au înscris 
glorioase fapte de eroism și abne
gație revoluționară.

O mare importanță pentru succe
sul luptei revoluționare a avut li
chidarea scindării mișcării munci
torești, sciziune care a adus mari 
daune clasei muncitoare, forțelor 
progresiste. Realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc, în aprilie 1944, 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat, acțiunea 
clasei muncitoare de pe o singură 
platformă au constituit un element 
ce a accelerat unirea forțelor inte
resate în răsturnarea regimului 
fascist, a contribuit în mare mă
sură la succesul insurecției armate 
din august 1944, a dinamizat și a 
cimentat forțele democratice în 
cursul revoluției populare.

Sub' conducerea comuniștilor, 
poporul român a deschis o eră nouă 
a istoriei sale — era socialismului 
și comunismului. Pe drumul revolu
ției populare, al construirii socia
lismului, și-a găsit deplina realizare, 
cea măi înaltă aspirație a poporului 
român — dreptul de a fi .unicul stă- 
pîn al vieții sale și al patriei.

Incununînd un îndelungat proces 
istoric, unificarea organizatorică și 
politică a celor două partide ale 
clasei muncitoare, pe baza de ne
clintit a ideologiei marxist-leni- 
nisțe, a constituit un eveniment cru
cial în dezvoltarea mișcării noastre 
muncitorești, în viața, politică a ță
rii, întărind capacitatea de luptă 
a întregului popor.

Complexitatea procesului de dez
voltare, și maturizare a orîriduîrii 
socialiste a reliefat, ca o cerință 
legică, creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului comunist.

Partidul comunist a dobîndit ro
lul conducător pe care-1 deține 
astăzi în societatea noastră prin 
lupta sa necurmată, grea și plină 
de sacrificii, dusă de-a lungul a 
aproape cinci decenii, prin activi
tatea neobosită pusă în întregime 
în slujba clasei muncitoare, a în
tregului popor și a patriei, prin 
devotamentul său neclintit față 
de principiile marxism-leninismu- 
lui și cauza socialismului, Politica 
partidului, întemeiată pe aplica
rea creatoare a adevărurilor ge
nerale ale marxism-leninismului la 
condițiile țării noastre, înfăptuită 
cu nestrămutată încredere de mun
citorime, țărănime, intelectualitate, 
de toți.oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, a asigurat li
chidarea exploatării omului de 
către om, triumful definitiv al so
cialismului, minunată transpunere 
în realitate a visului atîtor gene
rații de revoluționari proletari.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la rezultatele importante 
obținute în înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al IX-lea 

și Conferința Națională a partidu
lui de industrializare socialistă, de 
dezvoltare a agriculturii, de ridi
care a nivelului de trai al poporu
lui, de dezvoltare a științei și cul
turii, a democrației socialiste.

întregul nostru popor își mani
festă cu nețărmurită încredere ata
șamentul față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, unitatea sa în jurul parti
dului, a Comitetului său Central 
în frunte cu secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă
rîrea nestrămutată de a munci cu 
abnegație pentru a dezvolta con
strucția socialismului, a asigura 
progresul susținut al patriei.

Tovarăși,
Drumul ascendent parcurs de-a 

lungul unui secol evidențiază fap
tul că mișcarea noastră muncito
rească, Partidul Comunist Român 
își au rădăcinile adînc împlîntate 
în viața și lupta clasei noastre 
muncitoare, își trag seva și vigoa
rea din legăturile indisolubile cu 
masele celor ce muncesc, din sluji
rea cu devotament a intereselor po
porului, ale patriei. Acest drum is
toric demonstrează cu putere că re
voluția proletară este produsul le
gic al dezvoltării lăuntrice a fiecă
rei țări, al realităților interne, că 
victoria acestei revoluții, construi
rea socialismului și comunismului, 
pot fi asigurate numai prin lupta 
dusă în fiecare țară de masele 
populare, în frunte cu clasa mun
citoare și partidul ei marxist-leni- 
nist. Forța și viabilitatea orînduirii 
socialiste' izvorăsc din faptul că ea 
este aleasă în mod liber de po
porul țării respective, reprezintă 
expresia voinței fiecărui popor, a 
intereselor sale vitale, că oamenii 
muncii sînt cei care făuresc noua 
societate și beneficiază de rezulta
tele activității lor constructive.

Perioada de un secol parcursă de 
mișcarea noastră muncitorească 
este străbătută ca un fir roșu de 
solidaritatea internaționalistă care 
a animat în tot acest răstimp miș
carea noastră muncitorească și par
tidul ei revoluționar. Pentru noi, 
pentru partidul nostru, simpatia și 
sprijinul de care he-am bucurat din 
partea clasei muncitoare internațio
nale și a mișcării comuniste și 
muncitorești din întreaga lume au 
constituit un puternic izvor de îm
bărbătare, un imbold în lupta dusă 
împotriva exploatatorilor, împotri
va fascismului, pentru victoria re
voluției populare, pentru construi
rea societății socialiste. La rîndul 
lor, mișcarea noastră muncitoreas
că, Partidul Comunist Român, por
nind de la înalta responsabilitate 
ce revine fiecărui detașament al 
mișcării comuniste și muncitorești 
pentru cauza socialismului și păcii 
în lume, și-au manifestat solidari
tatea cu partidele comuniste și 
muncitorești frățești, cu forțele re
voluționare din celelalte țări, au e- 
ducat și educă clasa muncitoare, 
întregul popor în spiritul interna
ționalismului proletar, al solidari
tății cu toate popoarele care luptă 
pentru libertate.

Noi avem profunda convingere 
că, făurind socialismul în țara noas
tră, ne îndeplinim o datorie națio
nală și în același timp internațio
nală, deoarece cu cit este mai pu
ternică fiecare țară socialistă, cu 
atît este mai puternic sistemul 
mondial socialist, cu atît sînt slu
jite mai bine interesele mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, lupta forțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni, cauza progre
sului și a păcii. După cum mișca
rea noastră muncitorească s-a dez
voltat de-a lungul întregii sale is
torii în strînsă legătură cu mișca
rea muncitorească internațională, 
tot astfel construirea socialismului 
în România are loc în condițiile co
laborării frățești cu toate țările so
cialiste, beneficiază de sprijinul și 
simpatia internaționalistă a parti
delor comuniste, a oamenilor mun
cii din celelalte țări.

Prietenia frățească și alianța 
trainică cu țările socialiste con
stituie elementul central al poli
ticii externe a partidului și gu
vernului, linia fundamentală a po
liticii noastre externe. Cu Uniu
nea Sovietică, cu celelalte țări so
cialiste ne unesc legături trainice, 
izvorîte din comunitatea orîndui
rii social-economice, din interese
le și țelurile comune care animă 
popoarele noastre în opera de e- 
dificare a socialismului și comu
nismului, din ideologia marxist- 
leninistă — baza teoretică unică 
a luptei pentru triumful socialis
mului. .Partidul, și guvernul au 
militat și vor milita și de acum 
înainte cu consecvență pentru în
tărirea acestei prietenii, pentru 
dezvoltarea colaborării și coope
rării multilaterale pe tărîm po
litic, economic, științific, tehnic, 
cultural, avînd ferma convingere 
că unitatea țărilor socialiste pre
zintă o uriașă însemnătate pentru 
construirea cu succes a noii orîn- 
duiri sociale, pentru întărirea po
zițiilor socialismului și salvgarda
rea păcii în lume, pentru zădăr
nicirea politicii agresive a impe
rialismului.

Ca detașament activ al marii 
mișcări mondiale a comuniștilor, 
partidul nostru este legat prin 
strînse relații de solidaritate in
ternaționalistă de clasa muncitoa
re și partidele comuniste și mun
citorești din întreaga lume. înde
lungatele tradiții de unitate și 
colaborare frățească cu forțele re
voluționare ale proletariatului de 
pretutindeni își găsesc astăzi con
tinuarea în dezvoltarea legături
lor Partidului Comunist Român cu 
celelalte partide comuniste și mun
citorești, pe baza marxism-leni
nismului, a principiilor indepen
denței și dreptului imprescriptibil 

al fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, pro
gramul de luptă și de activitate. 
Convinși că ceea ce unește parti
dele comuniste este incomparabil 
mai important decît orice deose
bire de păreri, considerăm că toc
mai aceste principii reprezintă 
fuhdamentul' pe care se pot dez
volta raporturile frățești și încre
derea . între . partide, coeziunea 
mișcării comuniste — puternică 
forță a contemporaneității.

în condițiile actuale, cînd ță
rile socialiste, mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională 
trec prin . momente grele, grija 
pentru statornicirea unui climat 
de încredere și respect reciproc 
între statele comunității socialiste, 
între partidele frățești, constituie 
o înaltă îndatorire internaționalis
tă, un imperativ ăl cauzei uni
tății și coeziunii. Mai mult ca 
oricînd internaționalismul proletar 
cere în zilele noastre, ca în re
lațiile dintre țările socialiste, din
tre partidele comuniste și mun
citorești să se pornească de la 
marea diversitate de condiții eco
nomice, sociale, politice în care 
activează partidele frățești, de la 
sarcinile și preocupările diferite 
impuse de aceste condiții, de la 
dreptul fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător politica, de 
la. respectarea independenței fie
căruia, de la neamestecul în tre
burile interne, egalitatea în drep
turi și respectul reciproc.

După cum colaborarea și coo
perarea multilaterală dintre toate 
țările socialiste sînt menite să 
accelereze propășirea fiecărei țări 
în parte, înaintarea ei pe calea 
socialismului, tot astfel colabora
rea dintre partidele comuniste și 
muncitorești este chemată să con
tribuie la întărirea fiecărui parti"’, 
marxist-leninist al clasei munci
toare, la consolidarea unității 
forțelor democratice și progresis
te. Viața arată că unitatea mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale este condiționată da 
unitatea fiecărui' detașament â,l 
său, de trăinicia rîndurilor sale, 
de forța sa politică și organizato
rică. Interesele vitale ale mișcării 
comuniste și muncitorești, cerin
țele unității internaționale a co
muniștilor, a clasei muncitoare, 
impun ca în relațiile reciproce’ 
dintre partidele frățești să nu set 
promoveze acțiuni care ar putea 
duce la slăbirea unității politico- 
organizatorice a vreunui partid, a 
capacității lui. de. .. luptă. în a- 
ceasta .se. manifestă o înaltă res
ponsabilitate internaționalistă a 
fiecărui partid față de mișcarea 
comunistă mondială, căci slăbirea 
unității, a capacității organizato
rice, de luptă a vreunui partid 
frățesc ar dăuna atît intereselor 
clasei muncitoare din țara respec
tivă, cît și intereselor mișcării co
muniste și muncitorești în ansam
blul său, cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume.

In acest spirit, Partidul Comu
nist Român, fidel internaționalis
mului socialist, trecutului glorios 
de luptă al mișcării noastre mun
citorești, este hotărît să acționeze 
în așa fel încît să contribuie la 
depășirea cît mai rapidă a greu
tăților prin care trec relațiile din
tre țările, socialiste, dintre parti
dele comuniste, la întărirea uni
tății sistemului mondial socialist 
și a mișcării comuniste interna
ționale.

Pornind de la importanța hotărî- 
toare pe care o are astăzi unitatea 
tuturor forțelor antiimperial iste, ne 
manifestăm întreaga solidaritate cu 
mișcările de eliberare națională și 
noile state independente, cu lupta 
lor împotriva imperialismului și a 
neocolonialismului, pentru dobîn- 
direa independenței, pentru dezvol
tarea economică de sine stătătoare 
și progres social. Și în viitor parti
dul nostru, poporul nostru munci
tor vor face totul pentru lărgirea 
și intensificarea legăturilor de soli
daritate cu organizațiile democra
tice și progresiste din alte țâri, cu 
popoarele care luptă împotriva im
perialismului, a neocolonialismu
lui, cu forțele înaintate ale lumii 
contemporane, în interesul cauzei 
păcii, libertății și progresului so
cial.

în același timp, ținînd seama că 
în lume există state cu altă orîn- 
duire decît aceea din țara noastră, 
noi dezvoltăm relații de colaborare 
economică, politică, tehnică, știin
țifică cu toate popoarele. Dezvol
tarea colaborării multilaterale cu 
toate țările, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică, permite 
poporului nostru să participe activ 
la diviziunea mondială a, muncii, 
la schimburile de valori materiale 
și spirituale ale lumii, să-și aducă 
contribuția la cauza apropierii și 
înțelegerii între toate popoarele 
lumii. Viața arată că extinderea 
colaborării și întărirea prieteniei 
între toate popoarele constituie un 
factor esențial pentru crearea unui 
nou climat pe arena internațională, 
pentru unirea eforturilor tuturor 
popoarelor în vederea împiedicării 
cercurilor agresive imperialiste de 
a dezlăhțui un nou război mondial. 
Avem convingerea că, dezvoltînd 
relațiile cu celelalte state, ne înde
plinim o îndatorire internațională 
ce revine fiecărui popor construc
tor al socialismului, fiecărui stat 
iubitor de pace.

în munca și lupta pentru de- 
săvîrșirea socialismului pe pă
mîntul României, pentru afirmarea 
activă a țării ca membră a siste
mului socialist mondial, a partidu
lui nostru ca detașament, al mișcă
rii comuniste internaționale, avem 
în tradițiile revoluționare, pe care 
le cinstim astăzi, o inepuizabilă 
sursă generatoare de energie și 
avînt
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CARE JUSTIFICA UN
ANGAJAMENT FERM
în urmă cu aproape o jumătate 

de an, ziarul nostru a publicat un 
interviu cu ing. Iosif Giriti, secretar 
al Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R., privind accelerarea lucră
rilor pe șantierele de investiții. Zilele 
acestea ne-am adresat din nou ace
luiași interlocutor, pentru a vedea 
cum a evoluat situația pe șantierele 
de investiții din județ și ce trebuie 
întreprins, în continuare, pentru ca 
în lunile care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului să se îmbunătățească 
substanțial activitatea șantierelor 
maramureșene.

— Pornindu-se de Ia indicațiile 
conducerii partidului, care subliniază 
că investițiile prevăzute îh 1968 sînt 
decisive pentru realizarea obiective
lor actualului nostru plan cincinal, 
o plenară ținută în primul trimestru 
a.c. a comitetului județean Mara
mureș al P.C.R., — ne-a spus tovară
șul inginer Iosif Giriti — a cerut 
tuturor constructorilor și factorilor 
cu responsabilități în acest sector, 
tuturor organelor și organizațiilor de 
partid și de stat să depună toate 
eforturile, să organizeze în așa fel

> munca, încit sarcinile șantierelor, în 
totalitatea lor, să fie îndeplinite, 
realizîndu-se totodată numai lucrări 
de bună calitate și la termenele fi
xate. Pentru a realiza în practică a- 
ceste deziderate, comitetul județean 
de partid a atras atenția, încă din 
primul trimestru al anului, că este 

‘nevoie ca organizațiile de partid de 
■pe șantiere să exercite, în deplină 
cunoștință de cauză, dreptul de con
trol prin analize temeinice, operative 
și nu prin studii de durată, inope
rante, care să se prelungească săptă- 
țrțîni și litrii. rie.Ăil.Oț 
ț. Un asemenea stil de niuncă,’dina
mic și exigent, și-a însușit și comi
tetul județean de partid în relațiile 
cu șantierele. Atît organul de partid 
județean, cît și comitetele municipale 
și orășenești de partid au urmărit 
constant și au analizat, în plenare 
și ședințe de birou, stadiul, evoluția 
ritmului și calitatea lucrărilor de in
vestiții. De altfel. în acest an, fiecare 
membru al biroului comitetului ju
dețean de partid răspunde de activi
tatea de pe un șantier de construcții- 
montaj, aceasta constituind garanția 
unor intervenții operative, fructuoase, 
în perioada care a trecut, noi am 
mai fost sprijiniți îndeaproape 
de către o brigadă a Comitetului Cen
tral al partidului. Punînd în prac
tică indicațiile și valorificînd spri
jinul substanțial primit, am reușit să 
asigurăm o 
crărilor de 
tiv aflat în

Convorbire
cu ing. Iosif GIR.ITI 

secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.K.

de peste 6 milioane lei — nici pînă 
în prezent nu sînt contractate. Orga
nizațiile de partid din aceste între
prinderi beneficiare de investiții au 
îndatorirea expresă de a mobiliza co
lectivele de constructori să dinami
zeze ritmul lucrărilor și să tragă la 
răspundere pe acei beneficiari care 
se complac în situația de a tot amîna 
înviorarea activității șantierelor.

imperativ

desfășurare ritmică a lu- 
investiții la fiecare obiec- 
construcție.
rezultate s-au materiali- 
intervenții organizatorice

— In ce
zat aceste 
pe șantierele de investiții ?

— După datele ce le posedăm, în 
cele trei trimestre care au trecut din 
acest an realizările concrete ale ac
tivității de investiții din județ sînt 
incomparabil mai bune decît în a- 
ceeași perioadă a anului anterior. 
Practic, sarcinile planului de in
vestiții s-au îndeplinit în proporție 
de 76,5 la sută, iar la partea de con
strucții-montaj de 77,3 la sută. Te
ritorial, situația se prezintă in felul 
următor : realizări peste medie au 
obținut orașul Baia Sprie și munici
piul Baia Mare la construcții-mon
taj, iar rezultate satisfăcătoare — 
fără a se epuiza rezervele interne ale 
șantierelor- — municipiul Sighetul 
Marmației, orașele Cavnic, Borșa și 
Vișeu. Față de prima parte a anu
lui, se poate aprecia că beneficiarii 
noilor obiective de investiții, cît și 
unitățile de construcții au înțeles 
să-și unifice eforturile, să renunțe la 
practica de a da vina unii pe alții 
pentru un impas sau o defi
ciență — dezvoltînd o colaborare 
fructuoasă pe șantiere. Dintre 
constructori, în mod deosebit s-au re
marcat în îndeplinirea sarcinilor de 
investiții grupul de șantiere nr. 1 
Baia Mare, I.C.M. Cluj, întreprinde
rea de explorări, sectorul de con
strucții-montaj al întreprinderii de 
electricitate. Accentuez încă o dată că 
la baza acestor succese — care do
vedesc că se poate asigura îndepli
nirea integrală a programului de 
investiții prevăzut pentru acest an in 
județul nostru — se află acti
vitatea amplă desfășurată pe șantiere 
de organizațiile de partid, care au ur
mărit și au analizat efectiv mersul 
lucrărilor, calitatea lor.

în această perioadă au fost puse 
în funcțiune obiective de mare im
portanță 
I de la 
bora tor 
miniere, 
voltarea
ția de xantogenați de sodiu de la 
Combinatul chimico-metalurgic, dez
voltarea fabricii de cărămizi Baia 
Mare, atelierul mecanic de la între
prinderea „Băimăreana". S-au mai 
dat în folosință, de asemenea, noi 
complexe comerciale în cele două 
municipii ale județului, precum . și 
în centrul minier Băiuț, o creșă cu

economică, cum ar fi : linia 
flotația Burloaia, noul Ia
de la Centrul de cercetări 
investiția referitoare la dez- 
flotatiei vest Săsar, instala-

80 de locuri la Baia Mare, 896 apar
tamente conventionale, noi săli de 
clasă și alte investiții de interes larg, 
social-cultural. Fată de grija deose
bită ce o acordă partidul și statul so
cialist pentru perfecționarea și mo
dernizarea complexă a economiei na
ționale, nouă tuturor ne revine sar
cina de a fructifica mai eficient fon
durile de investiții și de a înlătura 
operativ neajunsurile care mai frî- 
nează punerea în funcțiune a noilor 
obiective industriale sau social-cul- 
turale.

— Tocmai intenționam să vă rog 
să ne relatați dacă neajunsurile, de
ficiențele semnalate în trimestrul 1 
din acest an au fost sau nu înlă
turate din activitatea de investiții...

sep- 
nu 

con- 
sub-

în regie, ca în cazul exploată- 
miniere Cavnic, Băiuț, Suior și 
a scăzut sub posibilitățile cele 
modeste ale constructorilor.

con-

— Din cele constatate la fața locu
lui de către membrii biroului Comi
tetului județean de partid și prin 
intermediul datelor înaintate de 
sucursala județeană a Băncii de In
vestiții rezultă că certul cîștig în 
ritm, calitate și eficiență de pe șan
tierele noastre de construcții-montaj 
coexistă cu unele dificultăți și nea
junsuri care încă se mai mențin în 
acest sector. Ne referim, de exemplu, 
la cel mai mare, beneficiar al inves
tițiilor din județ —,.Cqmbingtu| pu
nier Baia Mare. în cazul lui,. Trustul 
de construcții Maramureș a îndepli
nit pînă la 1 septembrie a.c. numai 
54,3 la sută din planul anual, în 
tembrie s-a menținut un ritm 
tocmai satisfăcător de lucru, iar 
ducerea combinatului minier și
unitățile sale (în calitate de benefi
ciari) s-au mulțumit cu această si
tuație, au luat drept bune toate „ex
plicațiile" deloc plauzibile și justifi
cate ale constructorului, chiar cînd 
acesta nu și-a onorat obligațiile ce-i 
reveneau din planul de investiții. 
Cu un atare beneficiar „îngăduitor", 
nu-i deloc de mirare că, la ora ac
tuală, se mențin unele fămînerl în 
urmă la lucrările privind consolida
rea iazului de decantare, incinta mi
nei Emeric și de la gara Borșa, din 
cadrul minei Baia Borșa, incinta mi
nei Bolduț de la exploatarea minieră 
Cavnic, aducțiunea de apă Iezer, de
pozitul de concentrate și grupul so
cial din cadrul E.M. Baia Sprie, 
și alte asemenea obiective de in
vestiții.

în pofida aparenței, a rezultatelor 
„medii", bune de altfel, pe unele 
șantiere ale aceluiași beneficiar sta
diile fizice ale unor lucrări nu re
flectă întru totul posibilitățile reale, 
și nici nu sînt corelate ou planul va
loric. Pe altele, în ultima perioadă 
ritmul de execuție la o serie de lu
crări 
iilor 
Ilba, 
mai
Cauza ? Tot faptul că, uneori, 
ducerea combinatului minier și a ex
ploatărilor nu au luat toate măsurile 
pentru o mai judicioasă și exigentă 
urmărire a felului în care au 
organizarea și asigurarea forței 
muncă necesară, aprovizionarea 
materiale și piese de schimb. Comi
tetul județean de partid a discutat 
pe larg aceste probleme și a atras 
cu toată seriozitatea atenția condu
cerii combinatului că se face direct 
răspunzătoare pentru- tergiversarea 
aplicării măsurilor ce se impun în 
vederea recuperării, pînă la finele 
anului, a restanțelor în realizarea 
integrală a volumului prevăzut de 
investiții. în acest scop, sîntem si
guri că 
exercita 
dreptul 
evitarea 
ar putea prejudicia mersul accelerat 
al lucrărilor pe șantierele miniere, 
precum și îndeplinirea angajamen
tului luat recent de conducerea 
combinatului și a Trustului de con
strucții Maramureș de a realiza 
exemplar planul de investiții pe 
acest an.

Uneori, nu șî-a făcut datoria pe de
plin nici întreprinderea de electrici
tate Maramureș, cu toate că. pe „an
samblu", ea are realizări certe în ac
tivitatea de investiții. Anumite defi
ciențe se constată mai ales în do
meniul calității lucrărilor și punerii 
în funcțiune la termen a acestora. 
Nu s-a respectat data de dare în ex
ploatare a stației de 110 KV Seini, 
lipsindu-i și în prezent o serie de 
aparate și dispozitive. La stația de 
220 KV Baia Mare, cu termen de pu
nere în funcțiune semestrul I anul 
viitor, realizările din planul pe anul 
în curs se cifrează la o sumă și un 
procent necorespunzătoare, jar anu
mite utilaje și aparate — în valoare

organizațiile de partid vor 
cu mai multă fermitate 

lor de control, determinînd 
oricăror compromisuri care

— Cum stau lucrurile în cazul in
vestițiilor de alimentare cu energie 
electrică a producției ? Se știe doar 
că unele unități economice din ju
deț și, în primul rînd, exploatările 
miniere Băiuț, Săsar, Borșa și Suior 
au întîmpinat unele greutăți în pro
cesul tehnologic tocmai din lipsa 
energiei electrice...

— Deficiențele în acest domeniu nu 
au nici o ;
tru aceste 
fonduri de 
ții tehnice 
respective 
din vina și 
cît și a 
electromontaj Cluj. Pur și 
ele au ignorat pînă și ordinele date 
de către Ministerul Minelor și Mi
nisterul Energiei Electrice, pentru a 
„ataca" lucrările respective. Aproa
pe similară este și situația Com
plexului feroviar de la Baia Mare, 
în curs de construcție și cu termen de 
dare în funcțiune în trimestrul IV 
a.c. Unele părți din proiectul gene
ral sînt de acuma terminate dar, din 
ansamblul investiției întregului an, s-a 
executat o proporție necorespunză
toare. Considerăm că biroul Comite
tului municipal de partid Baia‘Mare 
n-a • manifestat suficient interes 
pentru impulsionarea lucrărilor și se 
face direct vinovat de această rămî- 
nere în urmă. Trebuie urgentate — 
și Ministerul Căilor Ferate trebuie 
să-și facă datoria mai mult decîf 
pînă acum — lucrările de centrali
zare electrodinamică, la castelul de 
apă și tabloul de distribuție pentru 
partea de joasă tensiune, la unele 
racordări de linii.

Statul ne-a pus la dispoziție im
portante fonduri de investiții, menite 
să asigure ridicarea la o puternică 
viață industrială și social-culturală 
a județului. Nimeni nu ne dă dreptu) 
să irosim aceste fonduri, să nu le 
cheltuim cu chibzuință și înaltă e- 
ficiență. Fiecare obiectiv industrial 
contează pentru economia națională ! 
El trebuie să dea producția sconta
tă, beneficiile și acumulările plani
ficate la termenele stabilite. în a- 
ceste condiții, nu ne putem permite 
să mai tolerăm restanțele, să admi
tem practica de a tergiversa fina
lizarea lucrărilor respective. Va tre
bui, deci, în cel mai scurt timp, să 
aplicăm măsuri pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului de 
investiții.

Convorbire realizată de 
Sever UTAN, 
corespondentul „Scînteii

justificare reală. Pen- 
lucrări s-au asigurat și 
investiții și documenta- 
necesare. însă lucrările 
nici n-au început, atît.

' indolența beneficiarului, 
executantului — Șantierul 

simplu,

Apărută în Editura Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, lucrarea „Bazele pla
nificării economiei naționale" 
de prof.univ.dr. Vasile Rausser 
abordează într-o manieră 
științifică, interesantă, proble
me actuale, de mare însem
nătate pentru planificarea e- 
conomiei naționale.

în cele șase capitole ale vo
lumului sînt dezbătute, printre 
altele, planificarea economiei 
ca formă superioară de con
ducere și organizare a pro
ducției, caracterul realist al 
planurilor de dezvoltare e- 
conomică, organizarea și con
ducerea planificată a econo
miei, elaborarea și fundamen
tarea științifică a planului.

Cititorii — economiști, cadre 
didactice, studenți — găsesc 
în volumul de față aspecte 
semnificative, care ilustrează 
în mod elocvent politica e- 
conomică a P.C.R., dinamica 
planificării economiei Româ
niei socialiste.

La Cîmpeni

zare a
Cimpeni, 
început 

construcția
La 

s-au 
tru 
nat de industrializare a lemnu
lui. El va cuprinde o fabrică de 
cherestea, care va prelucra a- 
nual circa 70 000 mc bușteni de 
fag și rășinoase și o fabrică de 
mobilă, cu o capacitate de 5 000 
garnituri pe .an. în. cadrul com
binatului va funcționa, de ase
menea, și o secție de artizanat, 
unde se vor produce obiecte 
tradiționale cu specific moțesc, 
asigurîndu-se astfel continuarea 
și dezvoltarea străvechii înde
letniciri a locuitorilor din a- 
ceastă parte a munților Apu
seni.

Utilajele de înaltă tehnicitate, 
ce vor intra în dotarea acestui 
combinat, a cărui construcție 
urmează să se încheie pînă la 
sfîrșitul anului viitor, și proce
sul tehnologic avansat de func
ționare, stabilit în proiect, vor 
permite prelucrarea și valorifi
carea superioară a materia
lului lemnos.

județul Alba, 
lucrările pen- 

unui combi-

Avînd sarcina de a 
realiza un volum spo
rit de bunuri de 
consum, în strînsă con
formitate cu directi
vele celui de-al IX-lca 
Congres al P.C.R. și 
prevederile documente
lor Conferinței Naționa
le, colectivul nostru a 
trecut la o regrupare a 
forțelor, pe baza acți
unii de organizare su
perioară a producției și 
a muncii, accentul 
ind pus pe f 
judicioasă a 
lor, utilajelor 
timpului de 
Realizările sînt 
sura eforturilor depuse : 
s-au produs peste plan 
22 tone fire și 60 000 mp. 
țesături, depășindu-se 
cu sute de mii lei va
loarea producției globa
le și marfă.

în procente, compara
tiv cu anul trecut, va
loarea planificată a pro
ducției globale este mai 
mare în acest an cu pes
te 15 la sută. Acest spor 
susținut trebuia realizat 
fără investiții, pe seama 
aplicării măsurilor pre
conizate. în acțiunea de 
organizare științifică a 
producției și a muncii. 
Cum este și firesc, a- 
ceste măsuri au vizat 
mai, întîi valorificarea 
mai bună a materiei pri
me și materialelor, pen
tru ca mijloacele teh
nice să lucreze cu ran
damente înalte. S-a tre
cut la prelucrarea celo
fibrei de 34 mm, în fi
latură, în locul celofi
brei de 32 mm, fapt ce a 
permis creșterea pro
ducției anuale cu peste 
30 tone fire, precum și 
a beneficiului. Am luat, 
de asemenea, măsuri 
pentru a se evita pre
lucrarea unor materii 
prime necorespunză
toare care, dună cum 
se știe, pot impieta a- 
supra calității produse
lor și asupra indicilor 
de 
lor.

S-a 
țife 
luării 
nificate, în condiții ca
litative optime. Echipe
le de întreținere au fost 
completate cu lăcătuși 
cu o bună pregătire 
profesională. Atelierul 
mecanic de întreținere 
a fost dotat cu utilaje
le necesare 
unor reparații cores
punzătoare. Pe această 
bază s-a diminuat vo
lumul de ore pentru o- 
priri cauzate de repa-

fi- 
folosirea 
mașini- 
și a 
lucru. 

: pe mă-

utilizare a mașini-

o aten- 
efec-

acordat 
deosebită
reparațiilor pla-

executării

rațiile accidentale, în 
proporție de 20 la sută 
în filatură, realizîndu-se 
un spor anual de pro
ducție de 5 800 kg fire, 
în țesătorie, tot ca ur
mare a măsurilor luate, 
volumul de ore stațio
nare s-a micșorat și 
mai mult, dovada ofe
rind-o realizarea unei 
producții suplimentare 
de peste 12 000 
saturi.

Perfecționări 
bite au avut loc 
tură — secție de bază 
a întreprinderii noas
tre. S-au înlocuit gar
niturile la un număr de 
70 carde și s-au mon-

tribuna

ml țe-

deose- 
la fila-

experienței
înaintate

tat 5 000 inele noi la 
mașinile de filat. Prin 
instalarea a 2 flyere 
medii și 4 flyere fine, 
s-a eliminat complet 
„gîtuirea" din1 prepara- • 
ția filaturii. în. felul a-"" 

■ - cestâ s-a acoperit • într-o 
proporție mărită, din 
producția proprie de 
fire, necesarul de semi
fabricate pentru țesăto
rie.
s-a 
nea 
fuselor inactive la ma
șinile cu inele. Această 
măsură, care pare de 
mică importantă, are o 
eficacitate însemnată. 
Un calcul sumar arată 
că dacă la fiecare ma
șină cu inele stă zilnic 
inactiv un fus, se poa
te ajunge Ia o pierde
re anuală de 20 800 kg 
fire.

Paralel cu aplicarea 
acestor măsuri tehnice 
și tehnologice, o preo
cupare permanentă a 
manifestat colectivul 
nostru în vederea folo
sirii timpului de lucru 
și dezvoltării unei stări 
de spirit combative îm
potriva oricărei încăl
cări a disciplinei mun
cii. Utilizarea integrală 
a timpului de lucru este 
îmbinată cu o fermă 
disciplină tehnologică, 
în care accentul se pu
ne pe ridicarea califi
cării muncitorilor și 
tehnicienilor. în acest

Tot în filatură 
continuat acțiu- 
de lichidare a

scop acționează un co
lectiv care se ocupă în 
exclusivitate de organi
zarea calificării, de in
struirea practică în ca
drul unor ateliere- 
scoală.

Au fost luate, de ase
menea, măsuri pentru 
diminuarea procentului 
de cupoane, obținîn- 
du-se ca rezultat o 
scădere a acestora cu 
cel puțin 30 000 ml 
față de anul trecut. Pe 
această bază a crescut 
cantitatea de produse 
livrată către fondul 
pieței. Evitarea defini
tivă a cupoanelor pre
supune însă o interven
ție hotărîtă și din par
tea unor furnizori de 
materii prime. Acum, 
filatura noastră mai 
întîmpină greutăți' din 
cauză că furnizorul ce
lofibrei, C.F.A.-Brăila, 
nu a reușit să înlăture 
decît în mică măsură o 
serie de defecțiuni la 
produsele livrate, cum 
ar fi : nuanțele diferite 
la aceeași linie, fibre 
lipite și lipituri, avi
zare necorespunzătoa
re. Considerăm că ar fi 
timpul ca forul tutelar 
al Combinatului de fi
bre artificiale Brăila, 
care a dat multe asigu
rări, să aplice în, prac- 

.. tică măsurile ..preconi
zate, eliminînd aceste 
neajunsuri.

Măsurile amintite, co
roborate cu diminuarea 
cheltuielilor de produc
ție, prin stabilirea unor 
rețete tehnologice co
respunzătoare, au avut 
ca un prim efect final 
rentabilizarea tuturor 
produselor din cadrul 
întreprinderii noastre, 
în momentul de față, 
eforturile colectivului 
.nostru vizează crește
rea rentabilității, eli
minînd din activita
tea noastră cheltuielile 
neproductive. Rezer
vele importante în ceea 
ce nriveste folosirea 
fondului de timp în 
sectoarele de producție, 
îmbunătățirea raportu
lui dintre muncitorii de 
bază și auxiliari, oferă 
garanția că și de acum 
înainte colectivul între
prinderii va face totul 
pentru sporirea eficien
ței economiei, a acu
mulărilor datorate bu
getului statului.

Ing, Augustin CARDOȘ 
directorul
uzinelor textile 
„Moldova "-Botoșani

(Agerpres)

Laminorul de 6 țoii intrat recent în producție la uzinele Republica din Capitală.

Asimilarea unor noi produse 
în industria electrotehnică
Uzinele industriei electrotehnice au asimilat noi tipuri de mo

toare și instalații. Tînăra Fabrică de micromotoare din Pitești, de 
exemplu, a început fabricația de serie a două motoare electrice 
monofazate pentru echiparea unor bunuri de larg consum, printre 
care mașinile de spălat rufe și de cusut.

Rezultate bune în asimilarea de produse noi a obținut și colec
tivul întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală. De pe banda 
de montaj a acestei întreprinderi au ieșit, de curînd, un întrerupă
tor, în construcție antigrizutoasă, destinat instalațiilor de semnali
zare acustică în subteran pentru exploatări miniere, un microîntre- 
rupător pentru diverse instalații de automatizare și un contactor 
automat, folosit la comanda electromotoarelor. O noutate a realizat 
și uzina „Electromotor" din Timișoara — un motoventilator folo
sit la echiparea unor instalații industriale.

Noile produse au trecut cu succes probele de experimentare și 
omologare.

S-a turnat concomitent cu trei 
oale. Spectacolul era impresionant. 
Și turnarea s-a încheiat cu succes. 
Aproape 25 zile au fost necesare 
pentru răcirea colosului în solul tur
nătoriei unde se întrupase. Apoi au 
venit macaralele, și-au unit forțele 
și — opintindu-se într-o sforțare 
supremă — l-au scos la suprafață. 
Abia atunci și-au dat seama oamenii 
ce ieșise din mîinile lor ! Peste 
cîteva zile, butucul rotorului a fost 
expediat la Reșița pentru prelucra
re. „Expediat" este un fel de a spune. 
Un colectiv de ingineri și tehnicieni 
s-a ocupat de transportarea lui. 
întîi s-a ales traseul cel mai potri
vit, apoi s-au consolidat terasamen- 
tele și podurile (cu 200 tone sarcină 
nu-i de glumit !). Călătoria a durat 
două săptămîni, cu mari precauții.

Așa s-a semnat, în pămînt și oțel, 
actul de naștere al primului turbo
generator pentru Porțile de Fier. Azi 
totul pare normal. La forma în care 
s-a turnat primul butuc al rotorului 
oamenii au lucrat trei luni de zile. 
Azi în solul turnătoriei se răcește 
al doilea butuc rotor. Dar la forma 
acestuia s-a lucrat doar o lună șl 
jumătate...

Uzina a terminat cu succes șl tur
narea primei palete a turbinei. N-a 
ridicat probleme dificile sub aspec
tul gabaritului. Paleta aceasta care 
va tăia apele Dunării, furnizînd țării 
„forță", are numai... 40 de tone de 
otel lichid. în schimb, ea a dat multă 
bătaie de cap specialiștilor din pri
cina configurației și caracteristicilor 
sale tehnice și funcționale superioare. 
Dar și aceasta a intrat în patrimo
niul experienței, al normalului — și 
acum se pregătește a doua paletă. 
Da, în aceste inițiale — „U.M.G.B." 
— „Uzina de mașini grele București" 
deslușim de pe acum, la numai un 
an de la intrarea ei în funcțiune, un 
adevărat centru industrial pentru 
construirea giganților de oțel.

Uzina trăiește cu intensitate maxi
mă. La mai puțin de trei trimestre

Coloșii —
în drum
spre
Porțile
de Fier

de la intrarea în funcțiune, a ațin» 
capacitatea de producție proiectată. 
Prin acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii, colec
tivul tehnic-ingineresc a rezolvat 
probleme de importanță majoră, 
multe prin forțe proprii. S-a mărit 
capacitatea de turnare a lingourilor ; 
s-a montat un pod rulant de 32 tone- 
forță pe traveea platformei cuptoare
lor, pentru descongestionarea podu
lui de 80 de . tone și reducerea timpu
lui de stagnare a cuptoarelor ; în. 
uzină s-a introdus sistemul eficient, 
verificat în practica altor mari uzine, 
de programare și executare a piese
lor forjate pe grupe de produse. Sînt 
idei și metode preluate din tezaurul 
experienței înaintate, la care colec
tivul uzinei a adăugat propriile sale 
idei valoroase.

...Ieri, la forja uzinei se consuma 
un nou episod fără precedent la noi. 
Dintr-un lingou de 100 de tone, se 
forja primul tronson al arborelui 
turbinei. Era ultima operație — fini
sarea. Prin șase încălziri succesive 
(o încălzire durează 24 de ore) uriașa 
piesă lungă de 5,5 m și groasă de 
1,70 m, de forma unui cilindru, scoasă 
din cuptor, iradia căldură în toată 
hala. Nu te puteai apropia la mai 
puțin de douăzeci de pași. Ea sin
gură ar fi încălzit, timp de două zile, 
un bloc de zece etaje.

Un pod rulant a transportat-o la 
presa de 6 000 tone-forță care tro
nează, ca un ax al uzinei, în mijlo
cul halei forjorilor. Apoi a prins-o 
în lanțuri podul de forjare care a 
început s-o sucească sub presă, de 
parcă o manevra cu mîna. Si am 
asistat, timp de aproape două ore, 
la un dialog mut între operatorul 
presei (Cornel Raica) și operatorul 
podului de forjare (Vasile Dîma), 
primul fiind la pupitrul de comandă 
de la sol. iar celălalt în cabina ma
caralei. la douăzeci de metri dea
supra. Abia apuca unul să sucească, 
cu lanțurile macaralei, uriașul de 
oțel incandescent — și celălalt apăsa 
asupră-i cu 6 000 tone-forță. O frac
țiune de nesincronizare — stîngăcia 
ar li adus pagube considerabile.

Cînd, cum s-a căpătat deprinde
rea ? Inginerul șef de concepție, 
Miheț Gamaliel, specialist forjor 
(vechi state de serviciu la „Pro
gresul" Brăila), împreună cu ingi
nerii Constantin Melnic și Vasile 
Lucaci, a pus la punct, întîi pe hîrtie 
și pe urmă prin experimente pe 
teren, toată tehnologia de forjare a 
pieselor mari, ei înșiși învățînd sîr- 
guincios din literatura de speciali
tate.

Un sfert de oră mai tîrziu stăteam 
de vorbă cu șeful echipei de forjori, 
Nicolae Gurău.

— Am 28 de ani. (E cel mai tînăr 
din echipă). Vin de la uzina „Pro
gresul" din Brăila. Lingoul acesta, 
de 100 de tone, este cel mai mare 
pe care l-am lucrat vreodată.

— De cînd forjați acest lingou?
— Primul „cald" l-am făcut în 

2 octombrie. De 8 zile.
...Giganții se nasc greu...

Foto : Agerpres

S-a atins capacitatea 
proiectată

întreprinderea „1 Septem
brie" din Satu Mare a atins ca
pacitatea proiectată, pentru,pri
ma etapă a dezvoltării sale, cu 
aproape un trimestru înainte. 
Conform proiectelor, la sfîrșitul 
acestui an întreprinderea săt- 
măreană trebuie să ajungă la 
un spor anual de 100 000 bucăți 
mașini de gătit, față de perioa
da anterioară începerii lucrări
lor de dezvoltare. Prin intrarea 
în funcțiune a unor spații noi, 
a unor utilaje și instalații de 
înaltă tehnicitate, care au per-

mis colectivului 
seamă de măsuri 
nizării întregului 
bricație, nivelul 
amintit a putut 1 
cu mult înainte ■

Lucrările de 
curs și cele ce 
pînă la finele anului viitor vor 
crea condiții pentru creșterea 
capacității anuale de producție 
a întreprinderii cu încă 150 000 
bucăți mașini de gătit.

(Agerpres)

să adopte
pe linia Orga- 
proces de fa
de producție 

fi însă realizat 
de termen.
dezvoltare în 

se vor executa
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CULTURA

TEA Mî LĂ
LA TELEVIZIUNE

E încă slab examinat 
mativ. sub 
teleteatrului, 
în cea mai 
torială cu putință și la cel mai mare 
cuantum posibil ; e cert însă că și 
din acest unghi, televiziunea dispu
ne de o mare capacitate în a modela 
gusturile și a deschide orizonturi spi
rituale noi. De aceea nu putem fi 
decît bucuroși că preocupările ro
mânești în materie cunosc în lunile 
din urmă o elevație continuă și o 
sensibilă extensie. Redacția de re
sort a și fost în măsură să înfățișe
ze consiliului teatral al televiziunii 
române, înființat în vară, un plan bo
gat și echilibrat, cu destule preve
deri substanțiale, care vădesc un me
ritoriu început de politică teatrală 
pe cîteva linii orientative precise.

Astfel, la capitolul „teatru în stu
dio", cuprinzînd realizările originale, 
în regie proprie, au fost propuse lu
crări românești reprezentative (An
ton Pann de Lucian Blaga, Michel
angelo de Al. Kirițescu, Moartea unui 
artist de Horia Lovinescu, Nu sînt 
turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, și 
altele) ; majoritatea au și fost pre
zentate în condiții care denotă în
scrierea teleteatrului pe coordonate
le strălucitei școli românești contem
porane de artă scenică. O „antologie 
a teatrului românesc contemporan" 
intenționează să aducă pe ecranul de 
sticlă creațiile literare ce jalonează 
drumul dramaturgiei noastre în ulti
mii optzeci de ani. Numai capitolul 
scenariului scris special pentru tele
viziune se află deocamdată sub sem
nul impreciziei, deși avem posibilități 
remarcabile, de exemplu în domeniul 
piesei scurte, prin excelență propice 
pentru constituirea unui telereperto- 
riu. Ca membru în juriul ultimului 
concurs de dramaturgie am avut pri
lejul să citesc vreo zece piese în
tr-un act de certă valoare (cîteva — 
ale lui Paul Everac, Ionel Hristea 
—au și obținut distincții); un concurs 
periodic de asemenea piese, „Vasile 
Alecsandri", pune în circulație, a- 
nual, cel puțin patru, cinci lucrări 
demne de interes ; în sfîrșit, ziarele 
și revistele publică acum frecvent 
atari producții, astfel că există pre
misele constituirii unui fond reperto
rial în speță și suficiente sugestii în 
ceea ce privește autorii. Mai e de 
semnalat și faptul că literatura ro
mână cunoaște o considerabilă, pro
ducție — rău sau deloc știută azi — 
de piese scurte purtînd într-o anumi
tă perioadă (primele trei decenii ale 
secolului nostru) semnături ilustre — 
Duiliu Zamfirescu, Al. Macedonskl, 
Ion Minulescu, Mihail Sorbul. Victor 
Ion Popa. G., M. Zamfirescu, Victor 
Eftimiu etc. — și care s-ar adecva 
excelent scopurilor studioului.

Tot la capitolul creației proprii, cea 
mai interesantă inițiativă, aceea a a- 
tragerii literaților în comentarea 
dramatică a unor fapte autentice cu 
largi implicații sociale (căreia i s-a 
zis „teatrul în foileton"), își așteaptă

raport 
care 
largă

rolul for- 
cultural, al 
se exercită 
arie reper-

încă împlinirea ; ar merita, desigur, 
să i se acorde prioritate.

Este neîndoielnic pentru toată lu
mea că misiunea principală a secto
rului teatral al televiziunii constă 
în crearea unui repertoriu de scena
rii și piese în care să se regăsească 
ideile, climatul spiritual al actuali
tății socialiste românești. Pentru un 
repertoriu propriu se depun mari 
eforturi în toate țările ; în unele 
locuri creații originale ce au avut 
premiera pe micul ecran au trecut 
pe scene și de aici în culegeri și an
tologii, ceea ce demonstrează că 
preocuparea se înscrie nu numai în 
problematica televiziunii ci și în 
aceea, mai generală, a culturii lite
rare și teatrale. în rezolvarea acestei 
sarcini esențiale, și anume promova
rea dramaturgiei originale pe temele 
centrale ale actualității, televiziunea 
noastră se poate bizui pe o largă 
colaborare a tuturor scriitorilor, nu 
numai a dramaturgilor. Și poate că 
acel concurs lansat nu de mult îi va 
da ei însăși o idee mai certă despre 
marele potențial scriitoricesc ce-i 
stă la dispoziție în această direcție.

Emisiunea „teatru în capodopere" 
numește pentru început lucrări de 
Calderon, Moliere, Victor Hugo, Ma
xim Gorki. Aici e, fără îndoială, lo
cul unei deschideri foarte largi spre 
epoci, opere și autori cărora teatre
le le tot dau de mulți ani ocoluri 
deși fac parte integrantă din marea 
cultură. Televiziunea ar fi îndreptă
țită a nutri o sănătoasă ambiție a 
ineditului, nemulțumindu -se cu titluri 
mereu și mereu reluate, făcîndu-ne 
cunoștință mâi îndeaproape cu mare
le teatru al Renașterii italiene (Ruz- 
zante, Cecchi, Grazzini), cu epoca 
restaurației engleze (Goldsmith, Con
greve), cu luxuriantul teatru spa
niol reprezentat de Alarcân, Be
na vente, Valle Inclân, cu scrii
torii romantici, simboliști, rea
liști ai secolului trecut (Iulius Slo- 
wacky, Bjbrnstdrn, Becque, Maeter
linck) rău sau deloc reprezentau și 
care înseamnă valori literare, drama
tice și de cunoaștere din cele 
durabile. Ar fi util poate, 
perspectivă mai amplă să 
mească și cicluri; un ciclu 
teatrului revoluțiilor (cu 
piese de Goethe, Merimee, 
Manzoni, Romain Rolland, 
ski, Camil Petrescu, Horia Lovinescu) 
s-ar bucura de o largă audiență.

Una din direcțiile repertoriale in
teresante e, fără îndoială, aceea 
notată sub titlul „Teatrul secolului 
XX", unde sînt prevăzuți, printre 
alții, Cehov, Claudel, Shaw, O’Neill, 
Brecht, Miller. Și aici se cere o in
vestigație largă și curajoasă după cri
terii ferme și cu discernămînt. T. S. 
Elliot, Roger Martin du Gard, ViteiȘ- 
lav Nezval, Robert Lowell, Diego 
Fabbri, Antonio Aruffat, Peter Weiss, 
Gunther Grass, Alfonso Sastre, Ar
mand Gatti, John Arden, Max 
Frisch, Aimâe Cesaire, reprezintă o 
zonă literară fertilă a contemporanei
tății, a cărei explorare ar aduce satis
facții inedite realizatorilor și publi
cului.

Latura cea mai șovăielnică a tea-

mai 
ca într-o 
se întoc- 
consacrat 

reputate 
Chânier, 

Maiakov-

cinema
„lucia Sturdza

Jubileuri culturale
in secuime

seculară dintre
români și maghiari

Fodor SÂNDOR

La apariția

materne, în

României literare"

trului la televiziune au constituit-o, 
pînă astă-vară, retransmisiile de pe 
scenele bucureștene și din restul ță
rii. Prea adesea au fost selecționate 
mediocrități cu lustru, care dezamă
geau adine. Studioul nostru își poate 
asuma răspunderea unui triaj sever 
al reprezentațiilor teatrelor, căci el 
le oferă unui public de milioane, iar 
aceste milioane îi acordă încredere 
în ceea ce privește criteriul selectiv, 
considerînd că este de unde alege și 
că există toate temeiurile pentru 
cea mai înaltă exigență. în mod nor
mal, micul ecran are a reține (chiar 
și pe peliculă) numai momentele che
le ale unei stagiuni, ale activității 
unei scene.

în general, exigența calitativă ar 
trebui să opereze mai aspru și mai 
aplicat, dat fiind volumul foarte 
mare de teatru la televiziune. Căci 
în afară de ceea ce se include expres 
în acest capitol (cam 18 spectacole 
pe lună) mai există scenete la 
emisiunile pentru sate, pentru mili
tari, pentru copii, în cadrul unor e- 
misiuni de larg profil cultural, sau 
literar, în ambianța concursurilor 
pentru școlari, în programul emisiu
nilor distractive, însumînd destule e- 
nergii, inițiative, oscilații și eșecuri. 
Eșecurile provin de regulă din în
cropirea rudimentară, cu sens plat 
ilustrativ, a momentelor de teatru — 
cărora li se rezervă un rol strict au
xiliar ; alteori din cauză că se op
tează (mai ales la „varietăți") pentru 
scenete famelice și căznite, de autori 
străini minori, legitim ignorați la ei 
acasă ; iar cîteodată se transpun în 
pripă și fără chibzuială proze și poe
zii cărora nu li s-au studiat în prea
labil echivalentele dramatice. Unora 
li se pare că epurarea prozei de pa
sajele descriptive și conservarea in
tactă a dialogului ar fi o soluție. Les
nicioasă e intr-adevăr, dar în acest 
fel proza analitică, de exemplu, poa
te fi (și a fost) total desfigurată. O 
nuvelă de un dramatism atît de preg
nant ca Alexandru Lăpușneanu de 
Negruzzi a fost pur și simplu ciopîr- 
țită într-o zisă adaptare pentru șco
lari, care conservase pe sărite cîteva 
momente și rupsese replicile de tul
pina viguroasă a observației psiho
logice.

în sfîrșit, televiziunea poate poten
ța eforturile de culturalizare teatra
lă prin inițiative care să consune cu 
cele (acum, vagi, paupere) ale tea
trelor și să le și întreacă. Expuneri
le de istorie a teatrului (care să de
pășească însă perioada începuturilor 
— ce-i paraliza în anii trecuți pe a- 
proape toți conferențiarii), comenta
riul variat și cuprinzător (cam în fe
lul celui propulsat recent de noua e- 
misiune de informației reportaj, și 
critică), extrasele din ’spectâco- 
lele românești și străine ■remar- « 
cabile, colocviul 
creatori și teatrologi pot alcătui o in
troducere sui-generis în cultura tea
trală națională și universală moder
nă, de natură a spori nu numai in
fluența spirituală a televiziunii, ci și 
aria de cuprindere a teatrului însusi.

Valentin SILVESTRU

sistematic cu

0 Filarmonica de stat „George Enescu" (sala Ateneului) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Basarab. Solist : Pierre Fournier (Franța).
0 Opera Română : Madame Butterfly — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Țara surîsului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla nr. 70 A) : Privește 
înapoi cu mînie — 20.
0 Teatrul de Comedie : NIcnic — 19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" : O casă onorabilă — 19,30.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" ; Ion — 20.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții necunoscuți — 16; Regele Cerb — 
18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Intîlnlre pe culmi (premieră) — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile Iul Plum- 
Plum — 17 ; (sala din str. Academiei) : Șoricelul șl păpușa — 17.
0 Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
0 Teatrul dramatic Brașov (la Sala Palatului) : Vis de secătură — 19,30.

care evocă frăția

Programul I

15,30 — Fotbal : Progresul — U.T.A. Transmisiune de la Stadionul Re
publicii. 17,30 — Pentru copii ; Ecranul cu păpuși — „Căutațl... balonul 1" 
de Gh. Meheș. Interpretează colectivul Teatrului de păpuși din Galați. 18,00 
— Mult e dulce șl frumoasă... — emisiune de limbă română. „In lumea gra
maticii — Articolul". 18,30 — Telejurnalul de seară. 18,50 — Buletinul me
teorologic. Publicitate. 19,00 — Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpi
ce de vară — Mexic 1968. Transmisiune directă de la Ciudad de Mexico. 
21,30 — Dem. Furdui — matineu și... seara. 22,15 — Film serial „Răzbună
torii". 23,05 — Telejurnalul de noapte. 23,15 — închiderea emisiunii pro
gramului I.

Programul II

20,00 — Concert simfonic. 20,55 — Teleimprimator. 21,00 — Roman foileton 
„Forsyte Saga" (V). 21,50 — Bis... pe 16 mm. Povestea canțonetei napolitane 
(II). 23,30 — închiderea emisiunii programului II.

In peisajul vieții noastre cul
turale și-a făcut apariția în a- 
ceste zile o nouă publicație 
săptămânală de literatură și 
artă — „România literară". Re- 
înnodînd firul unor vechi tra
diții ale presei artistice și li
terare românești, revista, edi
tată sub egida Uniunii Scriito
rilor, își propune să aducă o 
contribuție substanțială la con
tinua dezvoltare a culturii noas
tre socialiste, parte integrantă 
a procesului amplu de edifi
care a societății României con
temporane. Editorialul primului 

. număr conturează principalele 
"obiective’ pe care, „România li-

reuni 
valo- 
gene- 
tării.

bătute de spiritul umanismului 
socialist, năzuința de a 
în paginile sale cele mai 
roase condeie, din toate 
rațiile, din tot cuprinsul
Consemnînd evenimentul pe ca- 
re-l marchează apariția revis
tei, dorim noii publicații să se 
afirme ca o tribună vie de dez
bateri asupra unor probleme 
fundamentale ale literaturii și 
artei, ale teoriei și criticii, încu- 
rajînd schimbul competent de 
opinii, climatul efervescent al 
căutărilor și împlinirilor crea
toare.

Urăm „României literare" să 
realizeze programul pe care și-l 

-'^ieftirS"''^"' le propune, sublini-. .trasează la început de drum, 
ind dorința de a se adresa u- 
nui public cit mai larg, de a. 
promova creațiile de o înaltă 
ținută artistică, cu un adine e- 
cou în conștiințe, creații stră-

răspunzînd nobilelor sarcini și 
răspunderi ce îi revin în sluj
ba necontenitului progres al ar
tei și culturii românești socia
liste.

Pe meleagurile transilvane, toamna 
aceasta marchează între 11 octom
brie și 17 noiembrie jubileul unor 
vechi tradiții de școală și cultură. 
Liceul ,,Dr. Petru Groza“ din muni
cipiul Odorheiul Secuiesc își cinstește 
375 de ani de activitate, cel din 
Miercurea-Ciuc aniversează trei se
cole de existentă, iar liceul din 
Cristuru-Secuiesc își reunește foștii 
și actualii elevi și profesori pentru 
a sărbători împreună 175 de ani 
de la fondarea sa. Cele trei școli, 
focare de cultură pe aceste me
leaguri ale patriei noastre, au ur
mat în cea mai mare parte a existen
tei lor un drum plin de greutăți, de 
luptă și strădanii pentru îndeplinirea 
unei înalte meniri umaniste și sociale. 
Privind clădirile impunătoare ale 
acestor școli, dotate astăzi cu mij
loace necesare unui învățămînt știin
țific modern, e greu să ne imaginăm 
condițiile precare, chiar mizere, în 
care elevii și dascălii de odinioară 
își desfășurau activitatea.

înființarea liceului din Odorheiul 
Secuiesc în 1593 și, cu 75 de ani mai 
tîrziu, a celui din Sumuleu — fosta 
reședință a județului Ciuc, azi parte 
integrantă a orașului Miercurea-Ciuc 
— răspundea unor cerințe culturale 
determinate de setea de cultură 
a oamenilor, chiar din păturile nevo
iașe și exploatate, stimulată de lumi
nile Renașterii. După cum se știe, în 
în acele vremi se înființează școli și 
tipografii, apar cărți bisericești sau 
cu un conținut laic, manuale școlare 
în limbile naționale ale popoarelor.

Crearea unor instituții culturale 
în secuime, în a doua jumătate a 
Becolului al XVI-lea, nu era favori
zată de condițiile politice — secuii, 
răsculați în 1562, fiind înfrînți și io- 
băgiți ; totuși, Marosvâsârhelyi Ger- 
gely reușește, la 32 de ani după răs
coală, să înființeze o școală în Odor- 
hei. Noua școală devine, în scurt 
timp, renumită. La cîteva decenii 
după înființarea ei este frecventată, 
în afară de elevii provenind din 
secuime,.-și de românii din Transil
vania și Moldova, de sași, ita
lieni. polonezi și croați. școala ofe
rind un climat prielnic de învățătură, 
în înțelegere și prietenie, tuturor ti
nerilor însetați de lumina cărții, in
diferent de limba pe care o vorbeau, 
de ținutul în care se născuseră. Per
sonalitatea întemeietorului școlii — 
traducătorul in limba maghiară al lui

AFIȘUL
e Vera Cruz : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 10; 21,15.
0 Samuraiul : REPUBLICA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Să nu ne despărțim : SALA CINE
MATECA — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
(bilete la casă).
O Veșnic întîrziat : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Planeta maimuțelor : CAPITOL — 
9; 11,30; 14,15; 17,45; 20,30, MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Operațiunea San Gennaro ; VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,30;
20,45, VOLGA — 9—13,30 în continuare ; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 Testamentul unui pașă : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45; 
20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 Winnetou (seria a III-a) : FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 18; 20,15.
0 Tarzan, omul-maimuță : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DACIA —
8— 16,30 în continuare ; 18,45; 21.
O Program pentru copii : DOINA — 
9; 10.
e Vicontele plătește polița : UNION
— 15,30; 20,30, la 18 — desene animate. 
0 Este vulpea capricioasă ? ; Patina
torii ; Los Meme ; Doctorul Gustav ; 
Publicul ; O călătorie cu balonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare, 
e Căderoa Imperiului roman : FERO
VIAR — 9,30—16 în continuare ; 19,30. 
0 Surprizele dragostei : FLOREÂSCA 
—9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Frumoasele vacanțe : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, BUZEȘTI
— 15,30; 18.
O jurnalul unei femei în alb : BU
ZEȘTI — 20,30.
e Notre Dame de Paris : TOMIS —
9— 15,45 în continuare ; 18,15; 20,30.
0 Zile de vară : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
0 Roata vieții : BUCEGI — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR —
15,30; 18; 20,30.
0 Taffy și vînătorul : UNIREA — 
15,30; 18; 20.
0 Fratele doctorului Homer : LIRA
— 15,30; 18; 20,30.
0 Un dolar găurit : DRUMUL SĂRII
— 15; 17,30; 20, PACEA — 15,30; 18; 
20,30.
0 Inimă de mamă t COTROCENI — 
15,30; 18; 20,30.
o Trei copii „minune" : VIITORUL — 
15,30; 18.
0 Colina : VIITORUL — 20,30.
0 Neînțelesul : MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Marysia și Napoleon : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
O Viva Maria': POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
O Vin cicliștii : MUNCA — 16; 18; 20. 
0 El Dorado : FLACĂRA — 15,30; 18. 
O Strigătul : FLACĂRA — 20,30.
0 lanoșik (ambele serii) : VITAN — 
15,30; 10.
0 Duelul lung : PROGRESUL — 15,30. 
0 Aventura : PROGRESUL — 18; 20,30. 
0 Moștenirea ■ Iul Achlle : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.
0 Șapte oameni de aur : CRlNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
0 Pasărea timpurie t COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

Bulandra“
Teatrul „Lucia Sturdza Bu

landra" prezintă în actuala 
stagiune „Dansul morții", uns 
dintre cele mai reprezentative 
creații ale marelui dramaturg 
suedez August Strindberg 
(1849—1912). Spectacolul, pus 
în scenă de Yannis Veakis, 
este interpretat 
Etterle, 
Besoiu. 
în sala 
hia, 76

de: Fory 
Ileana Predescu, Ion 

Reprezentațiile au loc 
Studio din str. Al. Sa- 
A (Grădina Icoanei).

„Becket" de A- 
nouilh pe sce
na Teatrului 
National „I. L. 
Caragiale”, Sa
la Comedia. In 
fotografi» : Gh. 
Cozorici și Da
mian Crîșmaru
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A CUNOAȘTE
(Urmare din pag. I)

rea limbii, în sfidarea regulilor 
gramaticale sau în banalitatea 
(presupusă absurdă) a subiectelor.

Este limpede că un limbaj voit 
abstract nu include în sine acea 
„mirabilă sămînță" care este cu
getarea filozofică. Arta autentică 
și cea filozofică se presupun, dar 
numai atunci cînd vin în întîmpi- 
narea destinului uman, al umani
tății. Este de datoria artistului ca 
această căutare zbuciumată să nu 
însemne doar furtuna dintr-un pa
har cu apă. Sînt atîtea exemplele 
din cultura și arta noastră care 
consfințesc gradul artistic deose
bit în care și-a găsit întruchiparea 
problematica filozofică și socială 
a epocii.

Poezia tînără, proza, pictura, 
arta noastră de astăzi, prin ceea 
ce încorporează mai valoros, cu
nosc o efervescență care dovedeș
te setea de cunoaștere, gradul de 
cultură atins de tînăra generație, 
ca și receptivitatea la marile pro
bleme ale vieții contemporane. 
Arta acestora se adresează mare
lui consumator de frumos, poporu
lui din care au venit. Arta lor 
ssamnă răspuns, finalitate, 
seamnă patriotism.

în acest proces de raportare
realitate nu trebuie să se facă ab-

în- 
în-

la

stracție de conținutul uman al ar
tei. Omul nu e numai subiect cu
noscător, ci devine, la rîndul său, 
obiect al cunoașterii. Prin Soorate, 
antichitatea ne-a lăsat dictonul 
„Cunoaște-te pe tine însuți", iar 
mai tîrziu Montaigne va spune la 
rîndul său că „Fiecare om poartă 
cu sine întreaga formă a condiției 
umane". Pornind de aici, înțele
gem că universul uman, infinit și 
complex, se cere explorat. Fiecare 
om poartă cu sine un univers in-' 
finit în care se întîlnește cu uma
nitatea. A face abstracție de a- 
ceastă lume înseamnă a nega 
umanitatea. Subiectul cunoscător 
nu e o simplă monadă, o oglindă 
care reflectă realitatea din jur, ci 
o ființă eminamente socială. îm- 
prumutîndu-i sensibilitatea sa, 
omul își apropie natura înconju
rătoare. în acest raport dialectic, 
elementul subiectiv, omul ca enti
tate conștientă, creatoare, are ro
lul său bine conturat. Este menirea 
artei noastre socialiste să pătrun
dă adine în tainele 
uman. Interesanta 
în care-și află ecou lumea din 
afară a constituit 
investigare pentru gînditori și 
creatori ca Socrate, Pascal, Berg
son, Camus, Dostoievski, Proust 
etc. Marx acordă problematicii 
omului un loc de frunte în opera 
sa. La noi, Blaga, Rebreanu, Camil

universului 
lume lăuntrică

un domeniu de

Petrescu, Hortensia Papadat-Ben- 
gescu și 
asupra 
mane.

Dar de aici și pînă la maniera 
în care unii heinizînd încearcă sa 
ne convingă de durerile inexis
tente ce-i bîntuie e o cale pe care 
n-am vrea-o bătută. Firește, cei 
care se fac purtătorii unor false 
probleme sint rari, dar fenomenul 
rămîne, spre regretul că el nu o- 
colește cîteodată și pe cei înzes
trați.

Problematica omului vremii și a 
societății noastre este complexă 
ca omul însuși, devine problemati
ca artei; ea constituie pentru 
creator însăși condiția sa și a ar
tei sale. Cunoașterea poetico-iilo- 
zofică a acestui univers este me
nirea artei mari, autentice. Se cer 
în acest sens o înțelegere a spi
ritualității umane și o valorificare 
'artistică a complexității sale. A 
cunoaște înseamnă a gîndi, dar și 
a intui. A descifra, nu a încifra. E 
necesar, așadar, ca poezia, proza, 
arta să ateste într-un grad sporit 
rîvna cunoașterii vieții, a omului 
acestui timp și pămînt ca ființă 
rațională și afectivă, a epocii 
noastre istorice, a umanității so
cialiste. Efervescența creatoare a 
multor scriitori din tînăra genera- I 
ție ne îndreptățește să spunem că 
ne aflăm în fața unui încordat 
efort artistic. I

alți scriitori s-au aplecat 
adîncului conștiinței u-

Canisius și Toma Kempis — imprimă 
un caracter profund umanist studiului 
și preocupărilor elevilor. Numeroși 
scriitori de naționalitate maghiară 
din țara noastră au învățat și s-au 
format la liceul din Odorhei.

O tradiție la fel de semnificativă 
în. cultivarea limbii 
promovarea prieteniei și înțelege
rii între oamenii de diferite na
ționalități, a perpetuat, peste vremi 
și liceul din Miercurea-Ciuc — res
pectiv Șumuleu — întemeiat cu trei 
secole în urmă de franciscani 
sub stăreția dascălului și scriito
rului de naționalitate română, loan 
Căianu (Kăjoni), arhitect, meș
ter tipograf și constructor de orga. 
Prin spectacole școlare reprezenta
te aici, dascălii și elevii acestei școli 
au pus, temelia teatrului maghiar 
din patria noastră. Condițiile isto
rice au creat însă și o altă tradi
ție. Bunăoară, la 14 februarie 1694, 
cînd tătarii și-au repetat incursiu
nile de jaf, elevi din Șumuieu, ală
turi de țăranii înarmați, au obli
gat cetele hanului Mirza să se re
tragă din Ciuc. Aceeași dorință și 
hotărîre de a-și apăra pămîntul na
tal, libertatea, școala, și-a găsit o 
elocventă expresie și în timpul re
voluției din 1848—1840, cînd elevii 
mai mari s-au înrolat cu toții 'în 
armata lui Bem, luptînd sub Co
manda generalului Gâl Sândor, sau 
a maiorului Gâbor Aron, eroul na
țional al secuilor, ambii foști elevi 
ai școlii, unii dintre ei continuînd 
lupta pentru libertate 
manda aceluiași Gal 
armata revoluționară 
di în Italia.

Nimic nu ilustrează 
setea de cultură, de 
tuală a oamenilor simpli din secui
me, decît înființarea — în 1793 — și 
existența liceului din Cristuru-Secu- 
iesc. Fără nici un sprijin din par- 
tea autorităților locale sau a cieX7’ 
rului, acest lăcaș de cultură și în
vățătură, înființat de Abrudbânyai 
Szabo Sămuel — absolvent al u- 
niversităților din Viena, Berlin și 
Gdttigen — s-a susținut, pînă la 
instaurarea puterii populare în Ro- y 
mânia, numai prin subvențiile ma
teriale ale 1 . 
ale foștilor elevi, 
consemnat faptul că, în 1926, cînd 
existența liceului era periclitată fa
tal de lipsa fondurilor necesare, doi 
foști elevi români, Mihai Iacob și 
Petre Postoiu, au pus bazele unei 
fundații a absolvenților școlii.

Eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist, construirea orînduirii 
socialiste au deschis o nouă pagină în 
istoria întregului învățămînt din Ro
mânia și acestor trei școli le-au fost 
asigurate toate condițiile morale și 
materiale pentru a-și desfășura nobila 
activitate de luminare și educare a 
tineretului, pentru a-și continua și 
dezvolta tradițiile progresiste, ale 
frăției și prieteniei dintre tinerii ro
mâni și maghiari. „Partidul nostru 
pornește de la ideea că trebuie să 
facem astfel ca cetățenii patriei 
noastre să poată avea acces la cuce
ririle științei folosind limba pe care 
o cunosc cel mai bine" — spunea în 
cuvîntarea rostită cu prilejul mitin
gului din Miercurea-Ciuc, din 26 au
gust 1968, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este reafirmarea unui 
crez și unui țel politie susținut con
secvent de Partidul Comunist Ro
mân, care de la înființare și-a în
scris pe steag egalitatea deplină în 
drepturi a poporului român și a na
ționalităților conlocuitoare. în Ro
mânia socialistă folosirea limbii ma
terne în învățămînt este consfințită 
prin Constituție și sprijinită activ de 
partid și de stat. Școlile în limbile 
naționalităților conlocuitoare se înca
drează în mersul ascendent pe 
care-1 urmează întreg învățămîntul 
din țara noastră, se călăuzesc și-și 
sorb seva creatoare din importantele 
directive ale conducerii partidului cu 
privire la perfecționarea învățămîn- 
tului de toate gradele din România. 
Astăzi, în patria noastră funcționea
ză aproape 2 000 de unități școlare în 
învățămîntul general și liceal în lim
bile naționalităților conlocuitoare, 
pentru care numai în acest an de 
studiu s-au tipărit 280 de titluri de 
manuale, precum și literatură me
todică și pedagogică necesară cadre
lor didactice.

în ce privește școlile sărbătorite, 
este semnificativ faptul că statul a 
alocat milioane de lei pentru renova
rea și modernizarea clădirilor, pentru 
îmbogățirea materialului didactic și 
sporirea zestrei didactice pe măsura 
cerințelor școlii contemporane. Deși 
în județul Harghita mai funcționează 
12 licee — în majoritate înființate 
după 1948 — numărul elevilor 
școlile la care ne-am referit s-a 
blat, s-a triplat chiar față de 
cei mai „buni" din trecut.

Frumoasa tradiție a celor 
licee e perpetuată astăzi pe o treap
tă nouă, mai inaltă, cu semnificații 
tot mai profunde. Elevii din Odor
heiul Secuiesc, din Cristuru-Secuiesc 
și din Miercurea Ciuc — ca 
colegii lor — care învață în 
maternă studiază temeinic și 
entuziasmul șl limba română, 
șind adesea cerințele prescrise în 
programa analitică. Aceasta este o 
dovadă în plus a unui crez născut 
din conștiința faptului că patria lor 
nu se mărginește la hotarul unui 
oraș sau județ.

Sărbătorirea celor trei școli este o 
nouă și semnificativă mărturie a po
liticii naționale consecvent marxist- 
leniniste a Partidului Comunist Ro
mân, a preocupării pretutindeni re
simțite în patria noastră — 
blica Socialistă 
crește și educa cu 
țării, indiferent de

sub co-
Sandor — în 

a lui Garibăl-

mai pregnant 
lumină spiri-

populației, ale satelor, 
elevi. In istoria sa stă

un gen discreditat ?
De mai multă vreme 

unul dintre mijloacele 
cele mal active ale în
truchipării în imagini a 
realității a căzut în 
anonimat. Acest mij
loc este afișul politic. 
Beneficiarii afișului ca 
număr sînt incompara
bil mai numeroși decît 
oricare altă formă a 
graficii, a artei plastice 
în general. O lecție de 
estetică cotidiană și o 
prelegere despre 
mos, acesta ar trebui 
să fie unul dintre sen
surile majore ale afi
șului. Fără îndoială, un 
sens politic.

O permanentă pune
re în, discuție a prin
cipalelor evenimente ale 
societății noastre — un 
alt sens important al 
afișului. Fără îndoială, 
un sens politic.

O modalitate de re
prezentare a civilizației 
noastre — iată un alt 
sens al său. Și acesta 
este, fără îndoială, un 
sens politic.

Și atunci oare nu re
prezintă o neînțelegere 
a însăși condiției sale 
de existentă faptul că 
multe dintre afișe își 
refuză menirea de a e- 
duca și de a promova 
spiritul frumosului ? Nu 
este blamabil faptul că 
reprezentăm România 
peste hotare cu afișe 
turistice de o calitate 
artistică îndoielnică ?

Și nu este de mi
rare faptul că reperto
riul tematic al afișelor 
noastre tipărite de 
verse instituții este 
puțin curios ? Iată, 
pildă, un exemplu, 
tipăresc afișe care 
apărarea curățeniei 

sensul 
dar ele 
ce ? A- 
pe pe-

bun artist soarta pu
blicității produselor sa
le. Mă gândesc cît de 
eficient și cît de re
prezentativ ar fi fost 
un afiș care să pre
zinte țării și lumii măr
cile noastre de trac
toare sau de produse 
petroliere din care in-" 
dustria noastră și-a fă
cut o adevărată faimă. 
Intrăm deci în catego
ria acelor afișe în care 

fru- conținutul
pregnant 
unde, 
nivelul 
critică.

Am 
întrebăm 
trecut nepăsători 
lingă preocupările sta

tor este 
politic și 

din nefericire, 
este sub orice
putea să ne 

dacă n-am 
pe

puncte 
de vedere

di- 
cel 
de 
Se 

cer 
a-

pelor. Desigur, 
lor este nobil, 
sint inutile. De 
ceste afișe zac . 
reții unor întreprinderi 
care știu că există o 
lege ce sancționează in
festarea apelor. Ce 
rost au atunci afișele 
pe această temă ? Nu
mai pentru epuizarea 
sumelor prevăzute în 
buget ? Nu cunosc, în 
schimb, cazuri, în ca
re o întreprindere să-și 
fi făcut un real servi
ciu încredințând unui

tului nostru în acest 
an, în această vară se
cetoasă, cînd au fost 
angajate , atîtea forțe 
pentru a avea holde la 
fel de mănoase 
ceilalți ani.

Facem destul 
rind doar un 
gur afiș cu prilejul săr
bătorilor noastre festi
ve, Ziua muncii sau a 
Eliberării patriei ? Din 
nefericire, răspunsul 
negativ al acestor în
trebări se repercutează 
intens în preocupările 
artiștilor noștri, în așa- 
zisa „sărăcie tematică" 
a expozițiilor noastre 
de grafică, în prezen
ța. la sectorul Afiș a u- 
nor talente reale, ca
re-și exersează aptitu
dinile remarcabile pe 
afișe pentru filme care 
nu vin pe ecrane, pe 
afișe cu subiecte de 
propagandă turistică 
pe care O.N.T. refuză 
să le tipărească, su
pralicitând în schimb 
banalul și prostul gust 
sau, pur și simplu, pe 
afișe cu subiecte inven
tate, pentru că oricum 
cel care dorește să facă 
lucrări bune găsește

ca în

tipă- 
sin-

soluțiile cele mai inge
nioase la orice temă.

Expozițiile noastre 
din ultimul timp au a- 
rătat, dar pentru a cita 
oară, că în acest sector 
există forțe remarcabi
le. Să ne amintim afi
șele din ultimele expo
ziții care stigmatizau, cu 
o reală virtute a. vizua
lului, obiceiul dăunător 
al fumatului. Ce afișe a 
editat Ministerul Sănă
tății pe această temă ? 
Exemplele le-am pu
tea continua. N-o facem 
pentru că vrem să in
sistăm. asupra conse
cințelor unor asemenea 
practici. Dintr-un gen 
care avea o largă au
diență în preocupările 
artiștilor, a devenit u- 
nul discreditat ca ne- 
fiind în stare să pro-, 
pună un limbaj modern, 
corespunzător gustului 
societății noastre civi
lizate. Dar oare așa să 
fie ? Mentalitatea unor 
funcționari care au 
confundat ideea cu pro
paganda îngust înțelea
să, metafora plastică 
cu ilustrația banală a 
determinat asemenea e- 
fecte. Am putea să în
trebăm astfel dacă Co
mitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a ini
țiat vreun concurs pen
tru afișișt.ii noștri pe 
temele politice de cea 
mai stringentă actuali
tate. Desigur, cine se 
teme că nu poate rea
liza un afiș politic mo
dern, de o pregnantă și 
inteligentă forță a vi- 
zualității, care să fie ca
pabil să oprească trecă
torul, amintindu-i că nu 
poate privi nepăsător 
marile evenimente ale 
societății noastre, ale e- 
pocii noastre, să nu în
cerce. Dar pentru cei 
care vor și pot să facă 
asemenea 
grafică nu este 
firesc să li se ofere po
sibilitatea manifestă
rii ? Nu este oare fi
resc să se părăsească 
această inerție și să re
nunțăm la acel „ce să 
ne legăm la cap" abor
dând o atitudine inteli
gentă și deschis mili
tantă ?

Napoleon ZAMFIR 
grafician

lucrări de 
oare

din 
du- 
anii

trei

și toți 
limba 

cu tot 
depă-

Repu-
România — de a 
grijă pe toți fiii 
naționalitate.
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Lui Lminescu

PILIUȚĂ

Mihai NEGULESCU

Românie, ești tainic și liber cuvînt, 
de oglinzile lumii luminată distinct, 
și ziua se vede și se aude rădăcina 
în arborii genealogici înflorind.

Te văd pe gura unui rai și-a unui om, 
trăiești tot cerul într-un patos blind, 
rug sfînt al amintirii, Sine limpede, 
nume comun al numelor și mare gînd.

Tu, tîrg alb de sunete, ca de cai tineri, 
tu, zare curgînd pe sălbatice linii, 
botează în veci, de vecii, soarta mea 
cu numele țării și al rădăcinii.

Și Avram Iancu trece din nou cu-n car de luptă 
prin brazda de nadir a umbrei sale
și pe Bălcescu cade, abia acum, pămînt natal 
reîncarnînd orbitele lui goale

între Carpați și zbuciumul nespus 
prin care lumi din trup de lumi învie, 
îți sînt chemare și îmi ești răspuns 
și zodie fecundă, Românie.

Cum ne cuprinzi, cum ne desfășori, mereu, 
sub stele născătoare, sub soare incert, 
o, țară, ești lumea, cît sufletul nostru o vede, 
ceea ce ne rămîne, cînd toate se pierd.

Eugen FRUNZĂ

Românie, ești tainic și liber pămînt, 
trandafir care-și chcltuie în trecere spinii 
botezați, cuvinte, botezați, rîuri, botezați nori 

soarta mea 
cu numele țării și al rădăcinii.

Mihai BENIUC LETAY LAJOS PERPESSICIUS Nicu ae STOIAN

PRIN FORFOTA LINGA UN VERS ALB CORESPONDENȚE

LIVEZILOR. Ți-a fost rămas un 
un dor, din mii de 
un țărm odihnitor 
lîngă-ale mării zvonuri.

doruri ;
PENTRU NOAPTE

Pornind din Vărăști, de sub coama Vlăsiei, 
Pămîntu-am colindat pe jumătate, 
Acestei țări slăvit numele fie-i, 
Impunătoarea mea identitate.

Prin forfota livezilor în floare 
Eu țării ce i-am dat e doar o boare.

Eu țării ce i-am dat e cîntec poate, 
Dar ea din sînu-i grînele le scoate.

Eu cîte-un basm îi spun, cîte-o poveste, 
Ea strajă stă cu 'naltele ei creste.

A ei
Ce-1

e și țărîna și avîntul 
toarce-n măruntaiele-i pămîntul.

sînt fiii-i toți cu braț și minte.Ai ei
Și tot ce-a fost și tot ce e 'nainte.

Eu 
Și

doar îngîn cîntarea ei de muncă 
apa ce-n turbine se aruncă

număr în silabele din versEu 
Vecia ei triumfătoare-n mers.

De seara cînt și pînă dimineața — 
Dar cere-mi, țară, și ți-o dau, viața.

Desen de Constantin

Adrian PAUNESCU

inimii tumult
mult genuni străbate — 
glasul tău, de mult, 
noi nu are moarte.

Tăcut și împietrit, 
sub soclul pietrei reci 
scrutez, pe gînduri, zarea.

Talaz și cînt vrăjit 
ne-au înfrățit pe veci; 
e-n cînt poporul, marca.

Ion HOREA

Șl CIND VA NINGE

goluri 
crengi 
aduna

depărtate 
uscate ? 
tăcut

Ne-alungă vremea totuși ! încet, încet se trec 
Aceste mîini crescute și trunchiul lor întreg. 
Ce vînturi cheamă, oare, din 
Și-mi clatină făptura și rupe 
Pe vremea cînd pămîntul mă
Din mîlul nu știu cărui tărîm necunoscut 
Și praf ceresc, la ceasul cînd îmi ardea pe creștet, 
Nu-nțelegeam foșnirea frunzișului meu veșted, 
Nici laudele spuse și semnul de iubire, 
Cum se mai pot întoarce-n tăcere și-n jelire — 
De n-ar fi prea devreme, de n-ar fi prea tîrziu 
Cînd ultimele versuri va fi să mi le scriu, 
Cînd tu vei fi țflecată oricum, chiar de-i mai fi, 
Și pe hotar va ninge și noi ne vom privi, 
Doi oameni de zăpadă ce-au fost lăsați afară — 
Și-n casă-i cald și lampa se-aprinde către sară...

De purpură-i mătasea zbătîndu-se-n furtună, 
ca faldurile togii-mpăratului din Roma, 
ca fierul și cămașa lui Decebal cel liber... 
Și-i purpură din sîngele părinților noștri 
arzînd în flacăra sîngelui nostru, 
și-o lăsăm moștenire și copiilor noștri — 
mai rumenă să ardă la Dunărea bătrînă.

De aur e mătasea — comoară de-oseminte 
in salba de lăcașuri din Cozia la Putna, 
sub lespezi, unde-n racle, veghează voievozii... 
Și-i aurul din oasele părinților noștri 
arzînd în măduva oaselor noastre, 
și-1 lăsăm moștenire și nepoților noștri, 
să-i fluture, în stemă, Carpații-ncinși cu spice.

De-azururi e mătasea, senină precum duhul 
acelui baci din Vrancea, la glasul Mioriții 
privindu-și nemurirea de fiu al lui Zamolxis... 
Și e azurul din ochii părinților noștri 
arzînd în lumina ochilor noștri, 
și-l lăsăm moștenire și urmașilor noștri, 
stăpîni pe veșnicie, să-și nalțe tricolorul 1...

Ce scurte, Doamne, sînt aceste zile 
de la o vreme-ncoace 1 

Nici nu apucă să șe lumineze
și iarăși se înserează.

Frumoasa noastră lume la tot pasul 
Comoara ei de zestre mi-a deschis-o, 
Oriunde drumul mi-așternu popasul 
Din Helsinki pină-n Valparaiso.

Trec umbre după umbre-n șir, ca peste 
o punte stygiană,

Ce, gîrbovite-și duc în spate sacii 
cu oseminte proprii,

în timp ce mă cufund pe nesimțite-n 
întunecatul Orcus,

Pe sub cipreșii negri — a căror umbră 
se-ntinde peste toate.

La mii de metri, jos, 
Se balansa-ntre patru 
Iar eu prin Deltă mă 
Plutind cuprins de-un

hamacu-Atlantic 
continente 
visam 
dolce

romantic, 
farniente.

fereastrăȘi-n timp ce la Neruda sub
Pacificul trăznea cu dinamite
Scandam o odă pentru Marea noastră 
în metru-a două inimi înfrățite.

Iar Anzii doina-mi ascultînd pe dată 
S-ar fi schimbat în deal precum Feleacul 

Iancu-Crăișorul să-i străbată 
șirul lui de care lung cît veacul.

Grivița, pe vechile redute, 
ochii-n lacrimi colindai prin grîne 

Simțind în spice bărbile crescute 
Pe-obrazele-adormitei oști române.

Anghel

Desen de Geta BRATESCU

DUMBRĂVEANU

EMBLEME NOI
Pe dealuri de Argeș cu pruni brumării 
Mă-ntreabă mierla unde mi-e fluierul 
Cu care mă dărui cîndva, într-un apus 
De septembrie. Carpenii galbeni privesc 
Mai departe în mine, văile lungi
Mă brăzdează cu ape Visînd somnoros, 
Orzul sălbatic scutură clopote albe 
De adevăr în întoarcerea mea... 
în stema zilei, înflorește cerul Carpaților 
Și cumpăna anilor s-apieacă-n lumină 
Cineva rescrie în mine culorile arborilor 
Și surîsul magilor pe tipsiile viei de toamnă 
Cineva vine de departe și deșteaptă 
Foșnetul hipnotic al griului. Pe dealuri, 
Păsări învață baletul plecării de sud. 
Ci eu voi rămîne aici persistent, cu naiuri 
Vegetale, să scot deasupra acestor șesuri izvoare 
Necunoscute și să bat în metalele soarelui 
Embleme noi pentru pămîntul cu vulturi al țării...

■ • ' • , . • ■ ■ '■

CÎNTEC DE TARĂ

Stejarul de la Pușkino, eroul 
Rămas sub bombe neclintit ca steiul 
Foșnind nostalgic, mi-aminti Copoul 
Și dorul după Eminescu, Teiul.

Același dor cu care drumu-n lume 
Mi-1 presărai, să nu mi-1 șteargă ape 
Taifunul să nu-1 schimbe-n val de spume, 
Simunul în deșert să nu-1 îngroape.

Umblînd, cosmonaut eram, pe care 
Cu-albastra ei lumină îl inundă 
Planeta răsărind în depărtare, 
Ca inie însumi patria, rotundă.

Ovidiu GENARU

PA TRIE
nesfîrșitul,
curs de amfore, 
copii

Tu ești 
dulcele 
voci de 
vuiesc în semințele talc burate de vară.

între soare și lună 
îmi ești creanga cugetătoare 
care bate secunda și anul

și duhul străbunilor mei 
se rotește deasupra munților 
ca o mare pasăre înnourată.

Tîmplă, rupe-te 
deasupra ochiului meu 
și naște bărbătește : 
un cîntec nelimitat, 
o rază
care să strige : 
patrie mumă, 
iată-mă !

ai dimineților neîntrerupte, 
cu-al țării cer privirea mi-o măsor ; 
țesut în steag am cerul ei, din lupte.

ZODIE
între (Larpați și mare vatră am,
între IJalanță și Casiopeea
pădurea țării mele urcă ram
și-n febra mugurelul, stă ideea.

între (Larpațî și ochii visători

în fiecare din noi
e un cîntec de țară — 
cîntec al porților, 
fără de morților, 
cine nu-1 știe 
pe dinafară ?...

în fiecare din noi 
e o culme cu stea 
capătul gîndului, 
duhul pămîntului, 
vulturi de veghe 
joacă pe ea...

In fiecare din noi 
ești tu, Românie - 
tu, cea mai scumpă-ne, 
fără descumpene, 
gură de soare, 
laudă Ție ! Desen de Val MUNTEANU

XXV/'
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Lustre uriașe. Monumen
tale. Ca la Versailles. Di- 
fuzînd o lumină albastră, 
albă, roșia și aurie. Sim
fonie de culori. De carose
rii strălucitoare în bătaia 
reflectoarelor. Tinere pre
zentatoare, de un croma
tism vestimentar strident, 
arborînd și ținuta cosmo
naut sau pilot. O armată 
de agenți comerciali. Un 
..turn Babei" al automobi
lului modern, la început de 
octombrie. Asta este salonul 
internațional auto de la 
Porte de Versailles. Pre
zintă mașinile anului «ii
lor. Materializează lupta 
surdă dintre firme pentru 
cucerirea piețelor. 1300 ex
pozanți. Peste 100 de mărci 
din 23 de țări. Multe îmbu

nătățiri tehnice, varietate de 
modele și de variante.

f
' i,

f1■ I u

PSIHOZA

SUPRALICITĂRII
Cele 4 firme france

ze, concurente între ele, 
oferă cele mai multe nou
tăți ; elegantul „Peugeot"- 
504. Are mzii mulți „cai". 
Confort sporit. Caroseria 
modernizată. „Renault"-6 a- 
trage multe priviri: semi- 
utilitară, semituristică. E- 
conomică. Nervoasă. Practi
că. Mai ales pentru, familii 
numeroase. „R-16" TS arată, 
ca o variantă, ameliorată 
e. tipului cunoscut la noi, 
dar e mai scumpă decît 
vechiul tip. „Protejata" 
firmei americane „Chrys
ler" în Franța — „Simca" — 
afișează o gamă mai largă. 
Vedeta ei — „Simca" 1100 ■— 
e prezentată în 6 versiuni. 
,,Citroen" — „marele bol- 
Jiav" (financiar) al automo
bilului francez — despre 
care se vorbește azi mult 
se află și el în competi
ție, prezentînd tipurile ID 
20 și DS, redesenate. 
Chiar ' dacă schimbarea 
nu este necesară, chiar 
dacă costă mai mult, ea 
trebuie să se producă. Este 
o lege nescrisă a. 
dominate de lupta 
firme.

„Noii veniți" din 
țări ? Un robust 
wagen-411" ’
„Opel"-GT, 
motorul vest-german, 
roseria franceză. Firmele 
„Mercedes", BMW și „Por
sche" au venit și ele cu 
variante. Se face orice pen
tru supraviețuire. Suedezii 
lansează un 
„atletic". Viteză 
suplimentare. O 
ZAZ-ul sovietic 
centimetri cubi. 
modernizate și 
(Cehoslovacia). 
— 1100 MBX.

Automobilul 
larg reprezentat: mai ales 
cu tipuri mijlocii și mici, 
din gama BMC (Austin- 
Morris, Mini-Coopers). Sînt 
mai vandabile. Anglia o- 
feră și 3 premiere mon
diale la Paris ■: două „Tri- 
umph"-uri noi, Și ultima, 
ediție a „Jaguar“-ului pla
sat într-un decor... din piei 
originale. Dar cîte aseme
nea exemvlare 
fi vîndute ?

O surpriză : 
șină fabricată

pieței 
dintre

alte 
,Volks- 

(R.F.G.). Un 
aerodinamic : 

ca-

,Volvo“ mai 
și confort 

noutate, 
de 1200 

Variante 
la „Skoda" 
Printre ele

britanic.

vor putea

prima ma
de elveți

eni : „Monteverdi" (250 kml 
oră). Un nou concurent la 
orizont ?

Italia rămîne, indiscuta
bil, fieful caroseriilor de 
avangardă. Constructorii 
italieni se remarcă din nou 
prin 
toa.re, 
zitate 
riilor.
tot mai „musculoase". Cum 
să nu admiri ultimele crea
ții „Alfa Romeo" ? Sau 
uluitorul bolid al lui Ferra- 
ri-Daytona : 400 cai putere 
ce te catapultează, cu 300 
km/oră ? Mașini 
rat dar nu de 
Prețurile lor nu 
marele public...

Puternica „Fiat" etalează 
întreaga, ei gamă de mo
dele bine ancorate pe piața 
din Europa: inclusiu cel 
mai mic dintre ele, de ca
tegoria „pană". Fiat 
Automobilul util, nu 
de lux.

Japonia, nelipsită
Ioanele auto din ultimii ani. 
Mica „Honda", ca o biju
terie, sau impunătoarea 
„Toyota", o reprezintă cu 
succes. Prețuri competitive, 
lată motivul pentru care ea 
a devenit concurentul cel 
mai de temut al tradițio
nalelor firme vest-europe- 
ne șt americane. O tînără 
japoneză, în chimonou în
florat, oferă — cu clasicul 
zîmbet — prospectul unui 
„nou-venit" din Tara Soa
relui Răsare — mașina 
„Datsun".

Uriașele mașini ameri
cane — „locomotivele" au
tostrăzilor — nu mai fas
cinează publicul, european 
ca odinioară. Nici prin ca
roseriile lor gigantice. Nici 
prin „gadgets"-urile tehni
ce. Marele public preferă 
însă mașina europeană. 
Actualele tipuri, în ma
joritate, sînt echipate cu 
faruri cu iod cu bătaie 
lungă; se înmulțesc cau
ciucurile cu carcasă ra
diată. Se generalizează 
transmisia automată aproa
pe la toate mărcile, injecția 
indirectă de benzină. Salo
nul actual bate recordul 
ca noutăți tehnice, ca va
rietate, ca prețuri ridicate.

fantezia lor crea- 
îndrăzneala, ingenio- 
în desenarea carose- 
Cu mașini svortive

de admi- 
cumpărat. 
pot tenta

500 L. 
obiect

la sa-

VEDETELE

Apariția fascinantă : ma
șina anului 2000 — CARA- 
BO. O caroserie 
tezistă, un uriaș 
stru negru și

fan- 
mon- 

verde.
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La 
„Flat"

„revărsați" de mo
ca explozie. Pro- 
expus nu pro-

Geamurile își schimbă cu
loarea după orientarea lu
minii. Cind verde, cînd a- 
uriu. Nu vezi nimic înăun
tru, privind din afară. Vo
lanul deplasabil cu 18 cm 
pentru facilitarea accesului 
pe scaun. Farurile esca- 
motabile. Prețul ?

— Nu are preț! — îmi 
răspunde o demon stratoare. 
Nu e de vînzare încă.

— Viteza ?
— 280 km/oră ! Si mai 

mult chiar. Nu e limitată.
Vizitatorii cad pe gîn- 

duri...
Mașina cea mai scumpă

lectronică ! In prototip. Ea 
va salva, poate, în curînd, 
omenirea de pericolul cres- 
cînd al poluării atmosfe
rei. De bombardamentul 
zilnic al milioanelor de de
cibeli 
toarele 
t.otipul 
duce zgomot, nici gaze. Sur
sa ei de energie — baterii 
clasice de plumb. Cînd se 
consumă le reîncarci la 
priză. Motoarele minuscule 
sînt așezate pe axele a 
două roți. Nu are volan. 
Nici pedale. Totul se rezumă

— 160 kg. Transporta doi 
oameni cu 60 km pe oră.

Apariția primei mașini 
electronice la salon mar
chează o eră nouă în is
toria automobilului.

Reacția europenilor ? Ma
rile firme auto de pe con
tinent își înmulțesc con
tactele, acordurile, se pro
duc noi concentrări. 
Salon, „Citroen" și
stau, nu întîmplător, ală
turi. Toată lumea discută 
acum despre „mariajul" 
lor sub forma unui acord. 
Guvernul francez nu și-a 
dat încă avizul. Cele două 
firme se arată discrete. A- 
cordul în chestiune ar în
semna o sporire importantă 
a capitalului „Citroen" — 
400, 500 milioane franci 
subscriși, în principal, de 
„Fiat". Cele două firme ar 
putea fabrica împreună 
1 800 000 de mașini anual. 
Cifră echivalind cu locul 
4 în lume. Mariaj ce ar 
răsturna echilibrul din 
Piața comună și pe piața 
europeană, amenințînd 
chiar pe ceilalți construc
tori auto francezi : „Peu
geot" și „Renault". Ambii 
cooperează deja de 2 ani și 
pregătesc acum planuri în 
comun împotriva unei ase
menea eventualități. La 
Paris se preconizează și o 
„soluție franceză". Adică 
un mariaj în 3: Citroen- 
Renault-Peugeot. Echiva
lent cu 1 600 000 de mașini 
anual. Mai mult ca „Fiat". 
Spectrul noilor concentrări 
din această industrie im
plică și drame sociale de 
mari proporții; concedieri 
în masă, reconversiuni, 
transferări. Sindicatele 
franceze s-au sesizat, Fe
derația metalurgiștilor, a- 
filiată la C.G.T., și-a de
finit poziția sa în funcție 
de interesele oamenilor 
muncii și de cel național. 
Ea consideră că, indiferent 
de forma ce o va lua apro
pierea dintre cele două 
firme, acordul CITROEN- 
FIAT va reprezenta o a- 
menințare pentru indus
tria automobilului francez, 
cît și pentru salariați. Fe
derația respinge deci „so- 

. luția europeană' care ar 
plasa 40 la sută din indus
tria auto națională, sub 
control străin. „Soluția e- 
uropeană" riscă, mai cu
rînd sau mai tîrziu, să fie 
controlată de concurența 
americani, spun sindicaliș
tii din industria auto. So
luția viitorului — preconi
zată de Federație — este 
naționalizarea industriei 
constructoare de automo
bile. Poziție justificată de 
locul primordial deținut de 
ea în economia Franței.

Acesta e reversul Salo
nului. Invizibil pentru cei 
1 milion de vizitatori ai săi 
așteptați pînă la 13 octom
brie...

53 la sută de auțornobileAO.- ,■ ' 1 .
mericane 1 Alexandru GHEORGHIU

Dar dincolo de vitrina 
salonului, foarte promiță
toare altminteri, o luptă 
surdă între marii potentați 
di automobilului mondial. 
Domnește teama, incertitu
dinea pentru 1969. Miza a- 
cestei concurențe este cu-

Mașina acjionatâ electric, salonul internațional autoprezentată de frații Jarret la 
de la Paris

Jl
-. - ■ -A

a salonului ? Cea mai grea ? 
E „Phantom-5" Rolls- Roy
ce. Valorează 206 500 franci. 
2 tone și jumătate greutate. 
E mașina capetelor încoro
nate. A miliardarilor, a 
vedetelor internaționale.

MAȘINA

VIITORULUI
Intr-un colț al salonului, 

o mașinuță cu 3 roate, des
coperită, e asaltată de vi
zitatori. Este analizată ca 
un animal curios, ciudat. 
E mașina fraților Jarret — 
doi întreprinzători cerce
tători; francezi. Mașina e-

la o mică manetă și un bu
ton. Poți vira pe loc, ca în 
jurul unui ax. Mane
vrabilă și de un copil ! 
Frații Jarret mi-au dezvă
luit că primesc deja co
menzi pentru ea. O vor 
comercializa din 1969. Pre
țul inițial — circa 3000 
franci și chiar mai puțin. 
Echivalentul a cîteva bi
ciclete...

— Unde se va circula cu 
ea ?

— Deocamdată, în inte
riorul marilor întreprinderi, 
spitale, laboratoare, apoi 
săli de expoziții, stațiuni 
de odihnă (o pot conduce 
bolnaui și invalizi chiar), 

. galerii subterane.
— Greutatea ?

cerirea pieței europene de 
către marii giganți ai au
tomobilului. Luptă ce 
coincide și cu primul an 
de existență a Pieței co
mune fără bariere vamale.

Piața europeană e depar
te de a fi saturată de vehi
culul cu 4 roți. America 
— primul producător de 
automobile al lumii (a- 
proape 8 milioane numai 
anul trecut), — furnizează 
prin sucursalele sale euro
pene 29 la sută din auto
mobilele vîndute pe piața 
europeană și 20 la sută din 
cele ale Pieței comune. Da
că acest ritm continuă, in 
1980 piața europeană va 
fi saturată în proporție de

Părăsind malurile lui no Batovi 
și pe garimpeiro — căutătorii săi de 
diamante — credeam sincer că voi 
lua cu mine un fel de viziune a in
fernului. M-am înșelat. încă nu a- 
flasem ce înseamnă existența zilnică 
a acelor „seringueiro", a strîngători- 
lor de cauciuc din pădurea amazo- 
niană.

reportai
de Philippe NOUR.RY

Uitim omagiu 
micului „tren 
al morții“

Gloria cauciucului sălbatic din A- 
mazonia, după cum toată lumea știe, 
a apus de multă vreme. A fost cla
sată pentru totdeauna la muzeul de
cepțiilor istorice de la începutul 
acestui secol. în prezent, Brazilia 
consumă de două sau de trei ori 
mai mult latex decît poate produce 
— aproximativ 30 000 tone producție 
la un consum de 75 000 tone. Cu toate 
acestea, o mare parte a populației 
amazoniene trăiește încă din această 
mană perimată. Din epoca de fasturi 
uitate, subsistă doar soiul imuabil 
de muncitor din „seringal", precum 
și unele vestigii frumoase, semețe și 
nostalgice cum sînt opera din Ma
naus, cîteva vechi case de familie 
pierdute în adîncul pădurii, ale 
foștilor seniori decăzuți ai „borracha" 
(latexului), și, în fine, trenul, faimo
sul tren Madeira-Mamoră pe care 
trebuie să te grăbești să-1 iei din 
zbor — dacă se poate spune așa — 
deoarece zilele 
mărate...

La anul, cel 
va suna pentru 
Iul locomotivei 
înalt și prevăzut cu apărătoare îm
potriva bivolilor „model 1909". Va 
fi semnalul de rămas bun pe linia 
pe care acum cîțiva ani mai circula 
încă strămoșul strămoșilor — pio
nierul lui „Pacific Railway", pornit 
în cursă în 1878, semnalul de adio 
pe ultima cale ferată exotică a Ame
rică.

Supus unui adevărat supliciu din 
cauza unui arc în spirală ieșit prin 
căptușeala banchetei, înghesuit de 
tovarășii mei de călătorie — un cu
plu de artiști pe care îi aplaudasem 
cu o seară înainte la Porto-Velho 
într-un număr de varietăți intitulat : 
„Magul Mauro Silva în stupefiantele 
sale experiențe parapsihologice și 
tovarășa sa Adalgisa, indiana Ama
zoanelor, preoteasă a reptilelor pă
durii" — am cunoscut totuși în acest 
tren tixit puternice compensații de 
ordin emotiv. Dar ele nu se dato- 
irau "călătorilor transportați de „in-

îi sînt de acum nu-
mult peste doi ani, 
ultima oară clopoțe- 
cu lemne, cu horn

dianca Amazoanelor", care au stat 
cuminți în coșurile lor, ci spectaco
lului permanent pe care îl ofereau 
pasagerii, precum și evocărilor lor 
legate de construcția acestui vechi 
drum de fier.

Nu trebuie exagerat ! Este cu totul 
improbabil că lucrările la calea 
ferată Madeira-Mamoră, abandonate 
de două ori între 1872 și 1890, relua
te în 1907 și terminate în 1912, să fi 
costat — așa cum se spune — o 
viață omenească de fiecare traversă ! 
Este însă cu totul exact că din 22 000 
de muncitori care au alimentat cu 
brațe de muncă această întreprin
dere funebră, 1 600 populează cimi
tirele ce se întind de-a lungul în
tregului parcurs.

Mulți dintre acești muncitori fu
seseră supraviețuitori scăpați de pe 
funestul șantier de construcție al 
Canalului Panama. Aceste două mari 
„opere" ale secolului s-au ridicat cu 
imense sacrificii pe altarul „stego- 
mya“-ei, țînțarul frigurilor galbene. 
Singura diferență între Panama și 
Madeira-Mamore este că totdeau
na canalul a făcut afaceri excelente, 
în timp ce „Madeira-Mamore 
Railways", construită și administrată 
de o companie americană, apoi a- 
bandonată foarte curînd guvernului 
brazilian pentru motive necunoscute, 
s-a dovedit a fi, imediat după ter
minarea sa, un colosal eșec financiar. 
Linia se află într-o avansată stare de 
deteriorare, herniile ei monstruoase 
și concavitățile ce își bat parcă joc 
de legile teoretice privind paralelis
mul feroviar. Pentru a evita cata
strofe de anvergură cu ocazia dese
lor deraieri, toate vagoanele au fost 
flancate cu cîrje laterale care le 
feresc cel puțin de o răsturnare com
pletă...

vad comercial mai mare — un pa» 
nou îndrăzneț, care pare a avea un 
caracter publicitar, te invită să 
saluți cu pălăria scoasă garnizoana 
celui de-al șaselea batalion de fron
tieră. Cu toate acestea, vocația fron
tierei _ " ■ ■ ■ -
de a justifica traficul activ de co
caină

pare a fi mai degrabă aceea
ce tranzitează prin acest 

punct. O solidă reprezentanță comer
cială, contrabandă de anvergură, 
plantații de hevea și multă, multă 
ingeniozitate desfășurată în afaceri 
pur speculative — iată caracteristi
cile „tipului mareteiro", negustorul 
abil și șiret. Dacă ne 
’ i latura latifundiară, 

membrii acestui
un ,

i referim 
aproape 

„gentry" 
„seringa!"

Un mecanism dia
boiic de perpetu
are a iei

Aceasta este Inutila epopee a căii 
ferate „Medeira-Mamoră" cu punctul 
terminus la Guajara-Mirim, tristul 
port cu 15 000 locuitori, situat pe 
țărmul lui rio Mamore. Orașul re
vendică'calitatea, de oraș de frontie-

la 
toți 
local posedă cîte 
întins de selva, mai mult sau mai 
puțin important sau mai mult sau 
mai puțin îndepărtat. Cît privește 
perimetrul lui, acesta este extrem 
de aproximativ și înaintează în 
adîncul uscatului „pînă unde se poate 
merge"... Hevea se defrișează pînă 
unde este posibilă munca.

Nu este, în orice caz, un joc al ha
zardului faptul că acești „seringa- 
listas" din Guajara-Mirim sînt și 
stăpînii comerțului local. Exploatarea 
latexului este, de fapt, din ce în ce 
mai puțin un scop in sine, și din ce 
în ce mai mult un simplu pretext 
pentru a vinde foarte scump produse 
de folosință curentă unor clienți care 
n-au încotro. A devenit mai avanta
joasă exploatarea „seringueiro“-ilor 
decît a „seringal“-urilor. „Patronul" 
este singurul furnizor de produse ali
mentare și de bunuri de consum al 
salariaților săi. 
cîte un 
de mai 
centrul 
propiat, 
hrană și îmbrăcăminte, aduse 
piroga providențială a patronului, la 
fiecare patru sau cinci luni. In /ase
menea condiții mai poate .fii-vorba 
de tocmeală la prețul pentru orez, 
fasole sau medicamente, chiar dacă 
acest preț este uneori de trei-patru 
ori mai mare decît cel obișnuit pe 
piață ? De altfel „seringueiro“-ul ia 
cunoștință de nota de plată abia la 
sfîrșitul anului, cînd recolta de latex 
este gata de îmbarcare și cînd „se- 
ringalistul" se hotărăște să încheie 
socotelile. Abia atunci își va da 
seama că a muncit tot anul pentru 
nimic sau aproape nimic, fiind chiar 
fericit dacă n-a rămas el dator pa
tronului. situație extrem de frec
ventă. și care se perpetuează ap, we 
an consacrînd ineluctabilitatea io- 
băgiei.

Izolati fiecare în 
colt de pădure, la distantă 
multe zile sau săptămîni 
de aprovizionare cel mai 
aceștia se aprovizionează

de 
a- 
cu 
cu

PRIMUL
GENERATOR IZOTOPIC FRANCEZ
l’rimul generator izotopic francez a intrat în 

funcțiune operațională.
Generatorul denumit „Margueritte" alimen

tează cu curent electric o baliză ancorată în lar
gul Coastei de Azur. El emite o lumină vizibilă 
în timpul nopții pînă la 5 km distanță și ultra
sunete care pot fi captate la o distanță de o 
milă marină. Sursa sa de energie este stron- 
țiu 90.

Astfel de generatori au mai fost construiți în 
Uniunea Sovietică, .Statele Unite și Marea Bri- 
tanie. Ei pot produce energie electrică timp de 
mai mulți ani cu aceeași cantitate de combu
stibil.

audieri la care vor participa reprezentanțijoi, _ . .
ai marilor firme producătoare de armament. Da
tele publicate de comisie arată că in primele 
șase luni ale anului în curs au fost produse ori 
importate 1,2 milioane de pistoale, adică cu 50 
la sută mai mult decit întreaga producție a anu
lui 1967, cînd se înregistrase 
33 la sută față de 1966.

deja o creștere de

0 INTERDEPENDENȚĂ FIREASCĂ
Comisia pentru studierea cauzelor violențelor, 

creată de președintele Johnson după asasinarea 
pastorului Martin Luther King, a ajuns la con
cluzia că există o strînsă legătură între sporirea 
tensiunii în America și creșterea vînzărilor de 
arme. Comisia arată intr-un raport că în pri
mele șase luni ale anului în curs fabricile de 
armament au produs mai mult de 20 de gloanțe 
pentru fiecare bărbat, femeie, și copil din Sta
tele Unite. Comisia a organizat, cu începere de

UN NOU TIP DE BARCĂ DE SALVARE

EVOLUȚIA UNEI
DE TRANSPLANTARE

OPERAȚII
A FICATULUI

Singurul supraviețuitor englez al unei opera
ții de transplantare a ficatului a părăsit spitalul 
„King’s College" dir Londra, la numai 17 zile 
după operație.

Doctorii au declarat că pacientul, al cărui 
nume nu a fost dezvăluit, va putea să-și reia 
lucrul după o „scurtă convalescență".

Cercurile medicale britanice apreciază că 
transplantarea ficatului este o operație mult mai 
dificilă decit cea de transplantare a inimii.

La Osaka s-a construit de curînd o barcă de 
salvare care rezistă la temperaturi de peste I 009 
grade Celsius. Barca, construită din 
plastic, cîntărește 4 500 kilograme și 
locuri. Ea este prevăzută cu pompe 
extinctoare și se poate deplasa prin 
prie timp de 5 minute, ceea ce, se spune, este 
suficient pentru a scăpa teafăr dintr-un vapor 
în flăcări.

POLUAREA APEI MĂRILOR 
0 PROBLEMĂ ÎN ACTUALITATE

Micronezia. Șiraguri de 
insule pașnice, risipite în 
Pacific. In multe cazuri 
poartă denumiri feminine 
— Mariane, Caroline. A- 
cum mai bine de două de
cenii, plajele acestor insule 
au fost martore ale li
nei aprige încleștări. 
Japonezii le transformase
ră, în secret. în baze mili
tare, de unde mai tîrziu, 
în 1941, au întreprins fai
mosul atac asupra Pearl- 
Iiârbour-ului. Fără voia ei, 
Micronezia, care se afla sub 
administrație japoneză, a 
fost adusă pe scena celui de 
al doilea război mondial. 
După repetate bombarda
mente, Statele Unite au iz
butit să debarce aici, cu 
prețul unor considerabile 
pierderi pentru populația 
băștinașă. Sîngele s-a re
vărsat din belșug pe corali.

Apoi S.U.A. i-au atribuit 
Microneziei rolul unei baze 
nucleare. De pe aceste 
insule pustiite de război de
colau în 
re aveau 
atomice 
Hiroșima 
losindu-se de dreptul de tu
telă asupra Microneziei, 
obținut în 1947, Statele U- 
nite au transformat-o în 
principalul lor punct stra
tegic din Pacific. Pe atolu- 
rile Bikini, Enniwetolc și 
altele din arhipelagul Mar
shall au fost efectuate pri
mele experiențe americane 
cu bomba H. In prezent, 
unele atoluri au devenit 
baze pentru lansarea ra
chetelor „Nike-X", lagune
le au fost transformate în 
ținte pentru rachetele ba
listice trimise de la poli
goanele din California. 
Insula Guam, cu 80 000 de 
locuitori — toți ameri
cani — este principala bază 
aeriană de unde bombar
dierele „B-52" întreprind

ucigătoarele lor raiduri 
deasupra Vietnamului.

Cu cele 2 141 de insule 
ale sale, dintre care numai 
96 sînt locuite, Micronezia 
este regiunea cea mai pu
țin cunoscută din Oceania. 
Se știu mai multe despre 
pitoreasca Polinezie, cu 
perla ei Tahiti, despre 
Noua Guinee, unde omul se 
află încă la începutul is
toriei sale, despre Noua Ca- 
ledonie, acest lung bloc de 
nichel care se întinde de-a

extracției de fosfați. Japo
nezii au practicat, mai 
ales incepind cu anul 
1930, o politică metodică de 
colonizare. Pe măsură 
populația locală — 
cum un secol 
200 000 de oameni 
dea cu rapiditate, 
în același ritm 
numărul colonilor.
1940, japonezii ajunseseră 
la 84 867 de persoane, în 
vreme ce populația indi
genă scăzuse la 60 000.

ce 
care a- 
număra 
— scă- 
aproape 
creștea

In

vernată de un înalt comi
sar american, subordonat 
Ministerului de Interne al 
Statelor Unite. Acest ad
ministrator are reședința 
la Honolulu, capitala Ha- 
waiului, al 50-lea stat a- 
merican incepind din 1959. 
In Micronezia, el își men
ține birouri în insulele 
principale — Koror. Va-p. 
Truk, Ponape, Majuro. 
Cît despre zonele numite 
„strategice", acestea se află 
sub controlul direct al Mi-

1945 avioanele ca
să arunce bombe 
asupra orașelor 
și Nagasaki. Fo-

.... __ ___ T . __ _ Singurătatea
iră-VRe măîuL.brăzilidn' — avîrid dn/'"

este apăsătoare ?
Dintr-o călătorie de trei zile la 

rio Pacaăs-Novos aduc cu mine două 
imagini.

Prima imagine este cea a lui Joa
quim Carneiro, seringueiro în vîrstă 
de 87 de ani, care trăiește singur pe 
o mică peninsulă inundată o în
treagă parte a anului, situată la 
o distantă de 10 ore de mers cu 
barca cu motor de Guajara-Mirim. 
Stă acolo, în pragul colibei sale, 
sprijinit de un baston, cu un zîmbet 
cald de Moș Toma, aninat de sin
gurul dinte care-i decorează interio
rul gurii. întîlnirea noastră trebuie 
să fi fost asemănătoare celeia dintre 
Robinson și Vineri...

— „Joaquim Carneiro. seucriado '\<L 
(Joaquim Carneiro, servitorul dv.f 
și se încovoaie și mai mult ca 'să 
catadicsesc să accept o ceașcă de 
cafea. Limbajul său este acela al 
bibliei și al vechilor cărți de în
vățături. Iată, sînt cincizeci de ani 
de cînd calcă acest pămînt. El își aș
teaptă liniștit moartea, acum cînd 
nu mai are nimic de dat.

— „O țigară ?“ : Doamne ferește ! 
N-a băgat niciodată tutun în gură. 
N-a băut niciodată, nici măcar .o 
picătură de „pinga". Singurătatea 
este apăsătoare ? (întrebarea mea, ar 
fi trebuit să-mi dau seama, este 
stupidă !).

Este sfîșietor... Lqs imaginea acestui 
Moș Toma să se piardă în văzduhul 
ce tremură de milioanele de țînțari 
ce se înverșunează să-și dispute cu 
anticipație regatul său.

Cea de-a doua imagine are drept 
cadru seringalul „Bon Futuro", si
tuat mult mai departe în amontele 
rîului.

Este noapte și solicit ospitalitatea 
lui Adolfo Marilho, „seringueiro" de 
încredere al puternicului „Ze“ Bar
bosa, negustor din Guajara-Mirim și 
senior al acestor locuri. Pe acest mal 
rîpos, înalt, există totdeauna un loc 
pentru a-ți agăța hamacul, sub un 
acoperiș susținut de stîlpi, iar sticlele 
mele de bere și provizia de conserve 
îmi deschid acces generos spre că
minul gospodăresc. Stăm de vorbă pe 
terasa dintr-un lemn mîncat de 
viermi, așteptînd să. fiarbă orezul. 
Noaptea este apăsătoare, de o cu
loare verzui-albăstruie.

Sînt cinci : cuplul Marilho, cei doi 
copii ai lor, care nu vor ști niciodată 
ce este aceea o școală, și un vecin, 
angajat tot pe același seringal. Se 
numește Joao Batista și, fără să-și 
dea seama, răspunde la toate între
bările mele, disecînd mai bine decît 
ar putea-o face un profesor de so
ciologie, sistemul de exploatare ce-i 
condiționează existența. Face o ana
liză de o incredibilă luciditate, insă 
raționamentul i se oprește la hota
rul : „ce-i de făcut ?“ Există bogați 
și există săraci... spune el. Nu este 
drept să fii atît de sărac. Dar ce 
sîntem noi de vină ?... Se zice că 
„Ze“ Barbosa este pe cale să în
chidă ochii. Cu atît mai bine. Poate 
că noul stăpîn va fi mai bun !...

La ora zece seara, gazda mea își 
aprinde „poronga". Aceasta este o 
lampă cu petrol semănînd cu o lam
pă de miner de altădată, de care 
seringueiro se folosește pentru a-și 
lumina calea de-a lungul pădurii. 
Lucrul începe de cu noaptea în a- 
ceastă perioadă a anului : șase ki
lometri de parcurs în circuit închis 
pentru a tăia cele două sute de 
hevea de pe unul din cele trei „dru
muri" ale acestui „colocacao".

Si Joao Batista ne părăsește. Tre
buie să se întoarcă în sînul familiei. 
Coboară singur spre fluviu, unde îl 
așteaptă piroga. Nu este decît o 
călătorie foarte mică : doar șase 
ore pentru a urca cursul apei pînă 
la locul unde stă. Lopata sa a și 
început să rupă discret liniștea apei 
negre,»

ționeze urgent în vederea reducerii poluărilor 
cu hidrocarburi și alte substanțe a apelor mări
lor și oceanelor. „Progresul uman amenință să 
altereze echilibrul normal al naturii și există o 
necesitate urgentă dc a se adopta măsuri juri
dice, tehnice și administrative pentru prevenirea 
și înlăturarea fenomenului de poluare", se spu
ne într-una din rezoluțiile conferinței. Mările șl 
oceanele nu mai pot primi deșeurile marilor 
orașe și industrii și cele provenite din activita
tea normală de navigație, din curățirea tancu
rilor petroliere și din 
ele.

DE 69 DE

La Roma a avut loc o conferință internațională 
a experților în problemele poluării apelor mări
lor și oceanelor. Participanții au adoptat opt re
zoluții, cerînd guvernelor, companiilor petroliere 
și oamenilor de știință din întreaga lume să ac-

material 
are 37 de 
de apă și 
forță pro-

eventuale ciocniri între

gemeni în orașul Bir-

ORI MAMĂ I
Nașterea celor șase

mingham a readus în actualitate problema naște
rilor multiple și a recordurilor natalității. Uu 
astfel de record este deținut de Maria Vasilct, 
de origine rusă, decedată în 1872, care a dat 
naștere la 69 de copii. Ea a născut de 16 ori cite 
doi gemeni, de 7 ori cite trei și de 4 ori cîte 
patru.

In cc privește numărul de gemeni, recordul 
este de opt. El a fost stabilit de Enriquita Ruipa 
(Mexic) în 1921 și a fost egalat doar de 2 ori în 
1924 și 1967.

„strategice" și restul insu
lelor este frapant. De o 
parte vezi plaje elegante, 
hoteluri fastuoase, drumuri 
moderne și mașini de ulti
mul tip. Atolul Kwajalein, 
de pildă, unde se află o 
bază de lansare pentru ra
chete, a fost transformat 
într-o replică perfectă a 
unui mic oraș Californian. 
Pentru 3 000 de americani 
există aici cinci cinema
tografe, piscine, restau
rante, baruri de zi și de

adus de occi- 
bagajele lor, 

și bolile vene-

reportaj de Maihne MONOD

în

lungul unui continent în
ghițit de ocean.

Descoperite de Magellan, 
insulele Microneziei au fost 
pasate de-a lungul timpu
lui de la un proprietar la 
altul. Primii au fost spanio
lii care și-au instalat acolo 
misiuni catolice. Apoi, în 
1899, regele Spaniei i le-a 
vîndut împăratului Germa
niei. Băștinașii erau obiec
tul tranzacției cu toptanul, 
împreună cu pămînturile 
natale. A izbucnit primul 
război mondial care a ră
vășit și harta Microneziei. 
După înfrîngerea Germa
niei, Liga Națiunilor le-a 
încredințat Japoniei.

S-a dezvoltat în princi
pal industria pescuitului, a

Aceste schimbări în com
poziția demografică au 
marcat o adevărată coti
tură în viața insulelor, 
în unele insule mai mari, 
ca Saipan sau Koror, nu
mărul colonilor era atît 
de mare, incit au impus 
complet modul de viață și 
obiceiurile japoneze. în al
tele. unde nu existau decît 
posturi administrative și 
militare izolate, autohtonii 
au rezistat cu înverșunare.

Astăzi, Micronezia este gu-

nisterului de Război și al 
Marelui Cartier General 
din Pacific.

S.U.A. se preocupă prea 
puțin de progresul econo
mic al acestor insule, nu 
intervin aproape deloc 
pentru a îmbunătăți con
dițiile de viață ale băștina
șilor. Pentru S.U.A., Mi
cronezia, grație poziției sa
le geografice, prezintă o 
extraordinară importanță 
militară și nimic mai mult!

Contrastul dintre insulele

noapte. Populația insulei 
vecine, Ebeye, care nu este 
„strategică", are însă un 
alt regim. Băștinașii din 
Ebeye nu sînt folosiți de
cît ca servitori sau mena
jere, ca șoferi de camion 
sau ca măturători de 
stradă. Nici unul nu are 
voie să locuiască la Kwaja
lein, paradisul militar, cli- 
matizat, aseptic și, la urma 
urmelor, infernal.

Există insule care nu 
s-au depărtat prea mult de 
epoca de piatră și, oricum, 
în nici una din ele băștina
șii nu au pășit în secolul 
nostru. Grupul Carolinelor 
este, poate, arhipelagul cel 
mai puțin dezvoltat al. 
Microneziei. încă acum

patru ani, în toate aceste 
arhipelaguri nu exista de
cît o școală medie. Sărăcia 
și maladiile sînt în aceste 
insule o caracteristică e- 
sențială, cu buna știință a 
tuturor. Mizerie și maladii, 
pe care prezența ameri
cană. cu opulența sa orbi
toare. le scoate și mai mult 
în lumină.

Alcoolul 
dentali în 
tuberculoza
rice reprezintă marile fla
geluri ale insulelor. Pentru 
a le combate și a le lichida 
definitiv n-ar fi nevoie de 
un efort prea mare. Prețul 
unei singure bombe, care 
pulverizează la intervale 
regulate — în scopuri ex
perimentale — unul sau al
tul din atoli, ar fi suficient.

Viața ar putea să fie în- 
cîntătoare pe aceste insule 
de o frumusețe fascinantă. 
Tot ce a creat aici natura 
este admirabil. Cerul
primul rînd 1 Cine n-a vă
zut norii Pacificului 
poate să și-i imagineze. Ei 
se ridică în coloane imen
se. luînd forme de uriași, 
trecînd prin albastrul 
transparent al unui orizont 
scăldat în lumină. O lu
mină pentru care nu există 
termen de comparație. Ma
rea și cerul par să se com
pleteze : insulele de coral 
au simetria stelelor, arhi
pelagurile reflectînd cons
telațiile.

In afara micului 
vulcanic al insulelor
nuncheate în jurul insulei 
Palau, Micronezia rămîne 
împărăția coralilor. Cora
lul îi împrumută culoarea 
roșie, iar spuma oceanică 
albul intens ce încinge ca 
un guler uriaș atolii. De 
altfel, cînd micronezienii 
se împrietenesc cu cineva, 
îl numesc „fratele meu de 
pe insula de corali". Din 
acești corali ei fac admi-

nu

grup 
înmă-

rabile coroane și bijuterii 
care sînt podoabele pentru 
toate sărbătorile lor. Iar 
sărbătorile dau ritm vieții, 
sînt completarea firească 
a. tuturor acțiunilor esen
țiale ale existenței lor — 
alternanța anotimpurilor, 
vremea ploilor și a recol- 
tei etc. La micronezieni, fol
clorul nu are nimic turistic 
sau artificial. Sîntem de
parte de „baletele" fabri
cate în Tahiti sau insulele 
Ilawai. Aici dansurile au 
rămas expresia spontană, 
uneori dirijată de rituri se
culare, a 
îmbrăcată 
riginală a 
ției.

Religiile 
au pătruns in sufletul mi- 
cronezienilor. Aici lumea a 
rămas credincioasă siste
mului totemic al clanului. 
Filiațiunea este asigurată pe 
linia mamei — de unde și 
marele respect acordat în 
aceste insule femeii și 
rația copilului. Cultul 
moșilor este puternic, 
dința. în spirite este 
foarte răspîndită.

Astfel, în această 
nezie îndepărtată, 
de căile aeriene și 
time, legată de Guam sau 
Honolulu prin avioane 
rare, de cele mai multe ori 
militare, bărbații și femeile 
păstrează vechile ritualuri 
ale societății lor și vechile 
lor visuri. Dar norii pe care 
îi mișcă încet vînturile tro
picale sînt încărcați cu pra
ful morții. Nu s-a putut 
afla niciodată de 
ritățile americane 
cific care a fost și 
mărul exact de 
din Micronezia, contaminați 
de cenușa 
condamnați 
infirmi pe

Atolii de
secretele,,.

vieții cotidiene, 
într-o formă o- 
gîndului și crea-

occidentale nu

ado- 
stră- 
Cre- 
încă

Micro- 
izolată 
mari-

la auto- 
din Pa- 
este nu- 
locuitori

atomică, morți, 
la moarte sau 

viață.
coral păstrează
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
GHEORGHE APOSTOL A DELEGAȚIEI 

CONFEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 
A SINDICATELOR ARABE

Vineri dupâ-amiază, tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele... 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, a primit- de
legația Confederației Internaționa
le : a Sindicatelor Arabe, condusă 
de dr. Faxvzy El-Sayed, secretar 
general al confederației, care la 
invitația C.C. al U G.S.R. face o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej s-a făcut. Un 
schimb de păreri cu privire la 
relațiile dintre U.G.S.R. și Con
federația Internațională a Sindi
catelor Arabe. Tovarășul Gheorghe 
Apostol a exprimat delegației so
lidaritatea sindicatelor din țara 
noastră cu lupta popoarelor ara
be pentru consolidarea indepen
denței naționale și dezvoltarea e-

conomică a țărilor lor și a arătat 
că U.G.S.R sprijină întru totul po
litica partidului și statului nostru 
privind soluționarea problemelor 
litigioase din Orientul Mijlociu 
fără a se recurge la forță, prin 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate și garantarea 
securității și independenței tuturor 
statelor din această parte a lumii.

întrevederea s-ă desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

*
în cursul dimineții, delegația 

Confederației Internaționale a Sin
dicatelor Arabe a avut o întîl- 
nire cu membri ai Biroului Exe
cutiv al Consiliului municipal al 
sindicatelor București.

Plecarea la Budapesta 
a unei delegații 

de activiști ai P.C.R.
Vineri seara a plecat la Buda

pesta o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de Petre Ionescu, 
mețnbru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., va face o 
vizită de schimb de experiență în 
R. P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

Au fost de față Sandor Ar- 
gyelan, însărcinat cu afaceri a.i., 
și membri ai ambasadei R. P. Un
gare la București.

(Agerpres)

ASTĂZI-„ZIUA Y"
CORESPONDENȚA DIN MEXICO DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

V. PAUNESCU

Cronica zilei
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare De
mocrate Coreene, Pak Sen Cer, o 
telegramă de mulțumire pentru fe
licitările ce i-au fost trimise cu 
prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ZILEI ARMATEI POPULARE 

POLONE

Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a Zilei armatei populare 
polone, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
generaluF colonel Ion Ioniță, a a- 
dresat V -telegramă generalului de 
divizie Vojciech Jaruzelski, minis
trul apărării naționale a Republi
cii Populare Polone, prin care, în 
numele militarilor forțelor armate 
române și al său personal, trans
mite .tuturor militarilor polonezi 
un salut tovărășesc și cordiale feli
citări.

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a Zilei armatei popu
lare'polone, ambasadorul R. P. 
Poiiae la București, Jaromir Oche-

duszko, și atașatul militar, aero 
și naval al R. P. Polone la Bucu
rești, colonel Josef Pietrzykowski, 
au oferit' vineri seara o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat parte general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și 
șeful Marelui Stat Major, gene
ral ' It Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, Vasile 
Șandru,. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, generali și ofi
țeri superiori.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★ .
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, 
a primit vineri după-amiază pe 
ministrul justiției al R. P. Bulga
ria, Svetla Daskalova, care se află 
într-o vizită în țara noastră. La în
trevedere, care., s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, și Ton Filip, adjunct al 
ministrului justiției.

în-cursul zilei'de • vineri, delega
ția de juriști din R. P. Bulgaria, 
condusă de Svetla Daskalova, mi
nistrul justiției, a făcut o vizită la 
Asociația juriștilor și la Tribunalul 
municipiului București

Seara, Adrian Dimitriu, minis-

trul justiției, a oferit un cocteil în 
cinstea oaspeților.

★

Vineri a sosit în Capitală pre
ședintele Partidului revoluționar 
dominican, Juan Bosch, care, la 
invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, va face o vizită în țara 
noastră.

La aeroportul Băneasa, oaspe
tele dominican a fost întîmpinat 
de Mihneă Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al I.R.R.C.S., Costică A- 
Iecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
de reprezentanți ai unor instituții 
centrale.

★

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală Nicolae Giosan, președinte
le Consiliului Superior al Agri
culturii, care a făcut o vizită în 
Danemarca și Tunisia, la invita
ția miniștrilor agriculturii din a- 
ceste țări.

>>

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

Deservirea
.-v;- . . .• . ..

(Urmare din pag. I)

De la bun început trebuie spus că, 
deși au trecut mulți ani de cînd au 
început să fie introduse aceste for
me moderne de comerț, ele se află 
încă într-un stadiu incipient.

De foarte mare utilitate pentru 
cumpărător sînt casele de comenzi. 
Printr-o simplă comandă telefonică 
acestea livrează la domiciliu, în 
schimbul unei mici taxe de trans
port, marfa comandată. Totul pare 
simplu și avantajos. Și totuși, aces
te case de comenzi — cite sînt — 
duc lipsă de... clienti. De ce ? Le 
place oare atît de mult cumpărăto
rilor să piardă timpul alergînd de la 
un ragazin la altul ? Fără îndoială 
că'iid acesta e motivul. Ca să se 
bucure de încredere, de atracție, 
casa de comenzi trebuie să îndepli
nească cel puțin două condiții esen
țiale : a) să fie în permanență bine 
aprovizionată cu un sortiment variat 
de produse ; b) să răspundă prompt 
la solicitările cumpărătorilor.

îndeplinesc aceste condiții cele 
două case de comenzi — „Mercur" 
și „Unic“ — din București ? Dacă, 
eventual, te adresezi la „Unic", in
diferent la ce oră, nu ți se execută 
comanda în cursul zilei, ci doar a 
doua zi. Aceasta, pentru că unica 
mașină ce asigură transportul la do
miciliu a comenzilor făcute ,1a 
„Unic" are... doar un șofer. în cursul 
după-amiezii — cînd de fapt cumpă
rătorul este interesat să primească 
marfa — nu are cine s-o transporte, 
în această situație, cumpărătorii re
nunță Ia serviciile casei de comenzi.

Surprizele nu se opresc aici. Faci 
comanda. La capătul celălalt al firu
lui telefonic parcă ar fi instalat un 
magnetofon care repetă într-una : 
„N-avem“. Direcția generală a mari
lor magazine din M.C.I. ne asigură 
că, totuși, casa de comenzi „Unic" 
se bucură de o aprovizionare prefe
rențială. Din biroul directorului ge
neral facem o comandă telefonică, 
indicînd cîteva produse de cerere 
curentă. De la „Unic", primim inva
riabilul răspuns : nu avem. Cei pre- 
zenți rămîn consternați. „Am dat în 
mod special dispoziții — ne declară 
tovarășa C. Arsene, director gene
ral — ca pentru produsele ce nu le 
au în depozit și pe care le solicită 
clienții să se aprovizioneze de la 
magazinul cu autoservire „Unic". 
Iată însă cum se face această „apro
vizionare". Un lucrător de la casa 
de comenzi se duce pe jos cu 2—3 
coșuri la depozitul autoservirii 
„Unic" — la cîteva sute de metri 
distanță — de unde, tîrîș-grăpiș, le 
aduce cu marfă. Consecințele ? Vo
lumul desfacerilor casei de comenzi 
este de regulă de 4—5 ori mai mic 
decît al unui magazin obișnuit.

Case de comenzi, ca mijloc civili
zat de deservire, care scutesc pe 
cumpărător de pierdere de timp și 
efort au fost înființate și în alte 
orașe ale țării (Cluj, Timișoara, Bra
șov etc.). însă activitatea lor prezin
tă multe carențe. Ce trebuie făcut 
ca ele să devină furnizorul princi
pal al unui număr tot mai mare de 
cumpărători ?

La M.C.I. există — e drept — o 
preocupare pentru dezvoltarea case
lor de comenzi. Se fac studii și in
vestigații de mulți ani. Dar lucrurile 
se urnesc greu din loc. Socotim că e- 
sențialul constă nu în numărul sau 
mărimea caselor de comenzi. în a- 
cest sector se impune c'a investițiile 
materiale să fie dublate de foarte 
mari investiții de spirit organizato
ric și comercial, care să asigure ca-, 
selor de comenzi, printr-o funcțio
nare ireproșabilă o mare putere, de 
atracție în rîndul cumpărătorilor.

în sectorul alimentației publice, 
deservirea la domiciliu e asigurată 
de bucătăriile de bloc, unde se pre
gătesc preparate pentru cîteva me
niuri fixe sau „â la carte", urmînd 
ca furgonetele sau motoscuterele să 
le transporte la clienti la ora prîn- 
zului. în Cluj, de exemplu, de ser
viciile acestor bucătării de bloc se 
folosesc zilnic peste 800 de abonați. 
Aici, sistemul transportului la do
miciliu, prin abonament lunar sau 
bilunar, este extins și la desfacerea 
laptelui, în fiecare zi peste 80 la 
sută din cumpărători primind în pri
mele ore ale dimineții cantitatea co
mandată. în ce constă secretul aces
tor realizări ? în primul rînd, în 
buna organizare a rețelei de pregă
tire și desfacere a produselor, la 
care se adaugă sortimentul variat ce 
se oferă. Din păcate, comerțul din 
multe orașe ale țării, inclusiv Capi
tala, nu numai că nu a reușit să 
înregistreze progrese în aceste, di
recții, dar nici măcar nu se menține 
la nivelul realizărilor Obținute în 
anii trecuți.

Deservirea la domiciliu este' o ce
rință de aceeași acuitate și pentru 
produsele nealimentare, mai volu
minoase. Dacă ai de cumpărat un 
vas de bucătărie sau un fier de căl
cat, de exemplțt, nu e nici,o proble
mă să le aduci singur acasă. Lucru
rile se complică atunci cînd cumperi 
o garnitură de mobilă sau un televi
zor, up frigider,. o mașină de spălat 
sau de gătit, etc. în cîteva orașe ale 
țării, unele magazine asigură trans
portul cu mijloace proprii a mărfii 
cumpărate pînă la domiciliul clien
tului. La Cluj, atît mobila, cît și a- 
paratele electrice, precum și alte 
bunuri de folosință îndelungată sînt 
desfăcute prin depozite specializate 
de unde, cu cîteva mașini; marfa 
este transportată clientului acasă. Pe 
total comerț însă, doar 4 Ja sută din 
cantitatea de mărfuri e transportată 
Ia domiciliu. Pentru rest — ca și 
anul trecut, Ca și acum doi ani, ca și 
acum 10 ani, cumpărătorul e lăsat 
să se descurce cum poate.

Justificările sînt multiple. în pri
mul rînd, dotarea necorespunză
toare cu mijloace de transport, care 
sînt puține și în mare parte neadec
vate. Dar aici este vorba și de o co
moditate — respectiv de mentalita
tea potrivit căreia . comercian
tul socotește că sarcina lui este doai’ 
de a prezenta marfa și de a încasa 
contravaloarea. Cum ajungi cu ea 
acasă, te privește. Este absolut ne
cesar ca și în această direcție să se 
acționeze cu mai multă hotărîre. Ar 
fi indicat, așa cum de fapt ne-au 
sugerat mai mulți interlocutori, să 
se concentreze desfacerea mărfurilor 
voluminoase în cîteva mari magazine, 
de regulă de prezentare, urmînd ca 
livrarea să fie făcută de la depozit la 
domiciliu sau direct, cînd este po
sibil, de la fabrică la domiciliu, eli- 
minîndu-se în felul acesta transpor
turile și manipulările prin interme
diul magazinului. în cursul investi
gațiilor făcute, mai mulți cumpără
tori s-au. referit la faptul că nu este 
deajuns numai să se transporte mo
bila ' sau aparatul electric pînă la 
ușa locuinței. Ele trebuie montate, 
instalate, puse în funcțiune, iar pose
sorului să i se facă, eventual, o mică 
„școlarizare" privind modul de func
ționare.

Cele relatate -mai sus fac dovada 
că forurile de resort nu s-au preocu
pat, pînă în prezent, în suficientă 
măsură, de lărgirea și intensificarea 
deservirii la domiciliu. Introducerea 
accelerată in comerț a diferitelor for
me moderne și rapide de deservire 
este impusă, în zilele noastre, de ce
rințele cumpărătorilor, de ritmul me
reu mai accelerat de dezvoltare și 
modernizare a întregii vieți ■ sociale.

Dineu oferit 
in onoarea principesei 
Christina a Suediei

Vineri, Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a oferit un dineu în saloa
nele hotelului Athenee Palace, în 
onoarea principesei Christina ,» 
Su'ețțî'di,; cate face o vizită'. îți '..țâra.' 
noastră ' cu prilejul organizării Ia" 
București a expoziției industriale 
suedeze.

Au participat Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț, și alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte, de asemenea. Ake 
Vrethem, președintele Comitetului 
pentru promovarea comerțului în
tre Suedia și România, baronul 
Cari Rappe, ambasadorul Suediei 
la București, și membri ai amba
sadei. ' (Agerpres)

„Mai există oare un 
alt loc pe pămînt asu
pra căruia să planele 
un mister atît de ne
pătruns, incit toate în
trebările rămîn , fără 
răspuns ? Șovăim aici 
între încîntare și ului
re, ce să admiri mai 
întîi...

Sînt cuvintele mare
lui reporter Egon Er
win Kisch, scrise cu 
multi ani înainte, des
pre același Mexic, dar 
care pot prefața cu e- 
gală îndreptățire aceas
tă zi de început a ce
lebrării celei de-a 
XlX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de: vară. 
Intr-adevăr, șovăim în
tre încîntare și uluire, 
admirînd felul în care 
mexicanii au știut să 
pregătească orașul pen
tru această mare săr
bătoare sportivă a ti
neretului lumii. Un 
întreg popor este mân
dru astăzi de triumful 
muncii sale, este mîn- 
dru de faptul că toate 
temerile privind capa
citatea sa organizatori
că au fost spulberate, 
că făgăduielile făcute 
cu cinci ani în urmă 
sînt acum fapte împli
nite.

Cîteva ceasuri vor 
mai trece și pe „Esta- 
dio Olimpica" se va 
desfășura fastuoasa ce
remonie de deschidere. 
Sînt ceasuri de emoție 
intensă pentru întreg 
orașul, pentru cei pes
te 7 000 de sportivi pe 
care-i găzduiește satul 
olimpic, pentru cele 
peste șase sute de mi
lioane de telespectatori, 
care așteaptă cu ace
eași nerăbdare începe
rea transmisiei de aici, 
din „capitala sportului 
mondial". Edițiile de 
vineri ale ziarelor care 
apar în Ciudad de Me
xico au anunțat inau
gurarea, joi după-amia
ză, a turnului stației 
de telecomunicație ' in
ternațională : „Nos ve- 
ra y oira todo el mun- 
do" („Ne va vedea și ne

va auzi întreaga -lu
me"). A fost de fapt 
punctul final al prepa- 
rativelor făcute în ve
derea jocurilor.

Emoționanta ceremo
nie de deschidere se va 
desfășura, desigur, în, 
esență după protocolul 
olimpic bine stabilit. 
Dar, ca fiecare țară or
ganizatoare, și. Mexicul 
ține cu tot dinadinsul 
să-i dea culoare loca
lă. Domnul Pedro Ra
mirez Vasquez, preșe
dintele Comitetului de 
organizare a olimpiadei 
mexicane, a repetat de 
mai multe ori că festi
vitatea care va avea 
loc astăzi pe „Estadio

Olimpica" va fi foarte 
mexicană. Ea va dura, 
așa cum de altfel s-a 
mai anunțat, exact 
două ore, opt minute 
și cincisprezece se
cunde... ■

Sportivii români și-au 
încheiat și ei, în. mare, 
pregătirile, și acum aș
teaptă la fel de plini 
de emoție această festi
vitate. Delegația țării 
noastre va defila: băie
ții în costume bleu 
(haina) — gris (panta
lonii), iar fetele în cos
tume albe. Drapelul cu 
culorile patriei noastre 
va fi purtat de multi
plul medaliat olimpic, 
mondial' și european 
Aurel Vernescu. In 
urma conferinței de 
presă pe care președin
tele Comitetului olimpic 
național român, Anghel 
Alexe, a ținut-o la sala 
de conferințe a satului 
olimpic, toate ziarele 
mari și mici din Ciudad 
de Mexico au publicat 
largi extrase din pre
zentarea făcută de că
tre conducătorul delega

ției române, însoțite de 
fotografii ale celor mai 
buni dintre membrii e- 
chipei noastre olim
pice.

Revenind la atmosfe
ra din aceste ultime ore 
înainte de începerea 
jocurilor, trebuie să 
subliniem spiritul olim
pic care a cuprins în
treg orașul.

Grandioasa recepție 
dată de către tineretul 
mexican în cinstea ti
neretului lumii, joi di
mineața, în Piaza de la 
constitution, este de 
neuitat. In „El zocalo" 
(cum mai este denumi
tă ' această piață), în
veșmântați în haine de 
gală, 18 000 de tineri e- 
levi, studenți și mili
tari, au prezentat „fes
tivalul tineretului" ca 
un semn de urare de 
bun venit tuturor par- 
ticipanților la J.O., tine
retului întregii lumi.

Redînd jocurilor du
bla lor dimensiune he- 
leriică, prin organizarea 
paralelă a Olimpiadei 
culturale, mexicanii au 
amplificat zonele de co
laborare în numeroase 
domenii de activitate 
umană. Toate aceste 
condiții prealabile ne 
îndrituiesc să conside
răm cea de-a XlX-a e- 
diție a J.O. de vară ca 
fiind o manifestare 
semnificativă pentru 
actuala generație a ti
neretului lumii. Iar efe
merele opere de artă, 
care sînt recordurile, 
performanțele ce se vor 
realiza aici, fără în
doială, ca expresii nete 
ale voinței tuturor aces
tor ambasadori ai spor
tivilor cei mai buni din 
țările lor de a contri
bui la ridicarea la un 
nivel superior a spor
tului. Marile mistere 
care domnesc în jurul 
viitoarelor competiții, 
întrebările astăzi fără 
răspuns, vor fi elucida
te începînd de mîine, 
provocând unora trecă
toare decepții, altora 
majorele satisfacții ale 
împlinirilor.

I
 Rezultat al creșterii forțelor de pro

ducție, al punerii, în valoare a bogă
țiilor naturale ale tării, pe harta 
U.R.S.S. au apărut noi orașe. Un ritm 
viu în construcția și dezvoltarea noi
lor orașe se înregistrează in. regiunile 
orientale ale U.R.S.S., unde sînt' con
centrate resurse considerabile de ma
terii prime și energie. Orașe noi apar 

■< în toate republicile unionale, îndeo- 
sebi în regiunile economice. Cîteva 

>2 cifre statistice. Intre anii 1926—1966, 
A populajia urbană a U.R.S.S. a crescut 
A de la 28,1 milioane de locuitori la 
>> 124,8 milioane, dintre care circa 30 
X milioane reprezintă populația orașelor 
A noi. Peste 400 de orașe au fost înăl- 
>$ tal® pe terenuri odinioară nelocuite. 
V in ultimii- 15, ani, fiecare cincinal a 
A înscris pe hartă cite 100—125 de
>> orașe noi. Alături de cele cu o popu- 
y lafie de 10—20 de mii de locuitori 
A — care se dezvoltă ca centre admi- 
>> nistrative și de producție și care con- 
7 sfifuie marea majoritate
;< tre noile orașe C3pătă repede pro- 

porfiile unor centre urbane cu pers- 
>2 pective de dezvoltare. Din această 
X categorie fac parte, de pildă, ora- 
X șele Angarsk, Bratsk, . Voljski, Nijne- 
>2 kamsk, Zelenograd și altele, cu o 
x populație de cite 100 000—-150 000 de 
X locuitori și a căror dezvoltare confi- 
>2 nuă.

Care sînt cele mai tinere orașe din SS 
U.R.S.S.? La poalele munților Hibini, 22 
în peninsula Kola, dincolo de Cercul << 
Polar, s-a ivit orașul Apatitî, cu 40 000 \\ 
de locuitori. Pe unul dintre versanfii 22 
Tianr-șan-ului, la 100 km de Tașkent, << 
s-a ridicat orașul Geolog. Cei 30 000 >> 
de locuitori ai lui se ocupă cu exfrac- yy 
ția aurului și altor minerale utila. >> 
Tot în Uzbekistan și fot legat de ex- 
ploatarea unuia dintre cele mai mari <y 
zăcăminte de aur din Uniunea Sovie- » 
tică, cel de la Muruntau, în Kizil- 22 
kum, se construiește orașul Zarav- << 
șan. In Ural, lingă un zăcSmînt de az- SS 
best, se înalță cartierele unui oraș al 22 
minerilor. El poartă numele mineralu- << 
lui căruia își datorează existenta : \\ 
Azbest. în Buhara răsare orașul Na- 22 
voi, împreună cu corpurile marelui << 
combinat chimic aflat în plină con- yy 
strucție aici. Pe malul' mării artificiale 22 
Jiguliovsk, pe Volga, paralel cu corn- 
binatul de automobile, se conturează \y 

unele din-’ și primele microraioane ale noului $;■ 
oraș Togliatti, cu blocuri de 9, 12 și « 
16 etaje.

S-ar putea da, desigur, nenumărate 
exemple de acest fel. Unele așezări yy 
urbane nici n-au fost înscrise încă pe >> 
harfa fării, sau nici n-au căpătat încă yy 
un nume definitiv ; dar eie se 
și se dezvoltă.

economic
canti-

8
Colectivul exploatării la zi Hatu, a 

trustului Hongway-Kamfî, și-a luat an
gajamentul de a îndeplini planul anual, 
de extraefie a cărbunelui cu 15 zile 
înainte de termen — anunjă o știre 
venită din R. D. Vietnam. Minerii se 
străduiesc să sporească zi de zi pro
ducția. In minele din Hongway și 
Kamfî, care dau antracit de cea mai 
bună calitate, lucrează peste 30 000 
de oameni.’ Munca este în întregime 
mecanizată. Excavatoare, mașini de 
perforat, buldozere funcționează zi și 
noapte. Pentru

mașini este nevoie de o mare 
tate de energie electrică. în'perioada 
cînd termocentralele din Wangbi și 
Hongway erau supuse permanent bom
bardamentelor au fost construite nu
meroase uzine electrice subterane, în 
peșteri săpate în pîntecele muntelui. 
Camuflate de o vegetație deasă, ca
blurile transportau spre exploatări 
energia necesară. Antracitul ex
tras de ei satisface astăzi necesitățile 
interne ale R. D. Vietnam, rămînînd 
disponibilități și pentru export.alirnenfarea acestor

Venirea toamnei înseamnă pen
tru cicliști încheierea sezonului 
competițipnal. Evenimentul cel mai 
proeminent al acestui sfîrșit de sta
giune a fost, fără îndoială, „Turul 
României". Iubitorii ciclismului — 
ai sportului în general — au 
aflat . cu bucurie, desigur, câ 
ediția din acest an a „Turului 
României" a însemnat un. suc
ces pentru sportul nostru cu pe
dale. Avînd asigurate condiții foarte 
bune de desfășurare (grație orga
nizatorilor — F.R.C. și Loțo-Pro- 
nosport — ca și forurilor locale de pe 
întregul traseu), competiția a prile
juit rutierilor noștri fruntași o veri
ficare a pregătirii lor, despre care, 
în ultima vreme, s-au făcut apre
cieri nu prea măgulitoare... în ce 
a constat succesul „Turului Româ
niei" ’681 Majoritatea etapelor au 
avut o desfășurare pasionantă ; în
cercările de evadare s-au succedat 
continuu, din start pînă la sosire, di- 
namizînd cursa, ridicînd media orară 
(cei 1670 km ai cursei — este drept 
împărțiți în etape scurte — au fost 
totuși străbătuți cu o viteză medie 
de peste 40. km oră !). Specialiștii 
mai vechi care au însoțit caravana 
situau din acest punct de vedere a- 
ceastă întrecere printre cele mai 
reușite (dacă nu cea mai reușită !) 
organizate vreodată la noi în țară. 
Aprecierile sînt cu atît mai îmbucu
rătoare cu cît la start s-au aliniat 
numeroși alergători tineri, unii încă 
juniori.

Acum, la încheierea sezonului 
ciclist 1968, „Turul României" — 
departe de a confirma afirmația că 
ciclismul nostru a pornit pe „toboga
nul insucceselor" — vine să demon
streze că acest sport are un anumit 
potențial, se bucură de atracția largă 
a publicului, de simpatia tineretu
lui, că în mod greșit cluburile spor
tive și chiar federația de specialita
te merg pe linia reducerii activității 
competiționale, a micșorării număru
lui de concursuri. Sub pretexul că 
există „greutăți de neînvins", 
că „ciclismul este nerentabil", 
o serie de mari cluburi spor
tive, centre cu veche și bogată tra
diție, au abandonat orice preocupare 
menită să învioreze sportul cu pe
dale. Cu regret se poate constata că, 
dacă cu patru ani în urmă, 
ciclismul românesc se prezenta 
la Jocurile Olimpice de la To
kio cu o echipă de 5 alergă
tori, acum, la același mare eveni
ment, doar un ciclist (și acela într-o 
probă cu care este puțin obișnuit) ne 
va reprezenta țara. în același inter
val de timp, mimărul alergătorilor a 
scăzut de la cîteva sute la... cîteva 
zeci. Competițiile s-au redus si ele 
direct proportional.

Recenta discuție publică organi
zată de ziarul nostru a suscitat 
interes în rîndul celor preocupați de 
soarta ciclismului nostru. într-o sea
mă de intervenții publicate în „Sein-

1 ÎN .CÎTEVA RINDURI
La Ziirich a avut loc tragerea la 

sorți a meciurilor din cadrul turu
lui II al competiției europene de 
fotbal „Cupa orașelor tîrguri". Echi
pa F. C. Argeș va întîlni în turul II 
formația turcă Goeztepe Izmir. Iată 
și alte cîteva partide : Chelsea — 
D.W.S. Amsterdam ; Sporting Lisa
bona — Newcastle United ; Vitoria 
Setubal — Olympique Lyon ; Ju
ventus Torino—Eintracht Frankfurt ; 
Panathinaikos — Atletico Bilbao ; 
O.F.K. Beograd — Bologna.

Jocurile tur-retur vor trebui dispu
tate pînă la 13 noiembrie’. ■

Ar
La Skoplie au început întrecerile 

Balcaniadei de , tenis de masă. în

primele meciuri selecționatele femi
nină și masculină ale României au 
întîlnit formațiile similare ale Bul
gariei. în ambele întîlniri victoria a 
revenit sportivilor români: la femi
nin cu 3—0, iar la masculin cu 5—0.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din

11 octombrie 1968 : 61 86 73 68 35
55 71 65 64 7 29 50.

- Fond de premii ■: 815 968 lei

<< BELGRAD (de 
;> nostru N.'Plopeanu). .
2/ 1 Locuitorii din localitatea iugoslavă 
<< Kavadaraf și din împrejurimi au trăit 
« zilele acestea clipe deosebite : au fost 
2/ puse în funcțiune cele două agregate 
<< de 48 MW ale hidrocentralei Tikveș 
\\ care vor produce anual 210 
>> kilovati/ore energie electrică.
<y Construirea hidrocentralei 
>) face parte dintr-un plan mai 
zz regularizare a bazinului rîului Vardar 
<< și afluenților săi. In această regiune 
SS condițiile de climă sînt deosebit de 
22 favorabile. Dar cîmpia Tikveș este a- 
« desea bintuită fie de secetă, fie de 
yy inundații. In 1962, ca urmare a inun- 
>2 dafiilor, chiar și străzile orașului Sko- 
«

la corespondentul plie au fost acoperite de apă. Plănui t 
îit r' general de regularizare, a bazinului 1 

Vardarului prevede cpiis.fruirea a încă j 
două hidrocentrale, care vor da anual < 
700 milioane kilovaji/oră energie elec- ' 
frică, și crearea de bazine de reținere J 
a apei care în perioadele de secetă < 
să fie folosite pentru irigarea a 70 000 1 
de hectare teren arabil.

O dată cu înălțarea barajului hidro- < 
centralei Tikveș, rîul Țrna Reka a for- < 
mat un lac lung de 28 km, cu un vo- ' 
lum de 470 milioane mc apă. S-a , 
creat astfel condiția pentru irigarea a < 
18 000 hectare pînă în prezent nepro- ’ 
ductive din cauza secetei, pămînturi < 
de pe care se pot obține cite două < 
recolte pe an. ’

milioane

Tikveș 
vast de

A

teia" au fost reliefate greutăți și' 
neajunsuri din activitatea ciclismu
lui, au fost sugerate unele soluții.

Deși problemă-cheie, aprovizio
narea cu biciclete preocupă într-un 
mod, după părerea noastră, unilateral, 
forurile , de resort. Este greu de 
presupus că se va putea asigura baza 
materială necesară dezvoltării ciclis
mului apelîndu-se numai și numai la 
import, cum încearcă să facă fede
rația. Din motive lesne de înțeles, 
doar necesarul echipelor națio
nale, al loturilor reprezenta
tive ar putea fi acoperit în acest

O foarte slabă preocupare se con
stată în legătură cu selecția, for
marea și activitatea propriu-zisă a 
antrenorilor. Ciclismul se numără 
printre puținele sporturi în care 
numărul antrenorilor cu o normă în
treagă este cu mult inferior celor cu 
o jumătate de normă, iar antrena
mentele decurg la nivelul cel mai 
scăzut. De altfel, empirismul meto
delor de pregătire ale multor antre
nori de ciclism a devenit proverbial, 
încercările Colegiului de antrenori 
de a schimba lucrurile sînt foarte 
rare și puțin eficiente. Faptul este

ferat. înțelegînd greutățile celor ce 
au de repartizat fondurile, nu se poa
te să nu se constate că totuși a trecut 
prea mult timp de cînd investițiile 
necesare pentru înviorarea ciclismu
lui de velodrom sînt mereu aminate. 
Sistemul competlțional — la velo
drom, dar mai ales la șosea — are, 
de asemenea, serioase lacune. Este 
vorba în primul rînd de numărul ex
trem de mic al întrecerilor impor
tante (cele locale, cu caracter de 
masă, lipsesc aproape cu desăvîrșire), 
de caracterul etapelor în cursele ru
tiere, de regulamentele de desfășu-

mod. De ce nu se apelează la 
resursele industriei noastre. ? Sînt 
atîția ani de cînd fabrica de bici
clete de la Tohan a intrat în pro
ducție, dar bicicletele' de semicurse 
— solicitate de F.R.C., promise: de 
fabrică — încă nu se produc. Discuții, 
referate, adrese s-au purtat între 
forurile sportive pe de o parte si 
fabrică în ministerele interesate pe 
de altă parte. Rezistența forurilor 
respective se menține însă în conti
nuare acerbă. Paradoxul acestei si
tuații este evident, chiar dacă jude
căm lucrurile sub raport economic, 
al rentabilității producției, In timp 
ee fabrica stăruie în producerea de 
biciclete greu vandabile, „înghețîn- 
du-se“ astfel în stocuri importante 
resurse materiale — pe piață există 
o „foame" accentuată pentru alte 
tipuri de biciclete. Eforturile fa
bricii, ale organizațiilor comer
ciale vizează impulsionarea vîn- 
zării printr-o insistentă reclamă în 
presă, la radio și la televiziune. 
N-ar fi oare mai nimerit, mai nor
mal să se treacă la producerea a- 
celor tipuri de biciclete cerute și 
de sportivi și de marea masă a ti
neretului ? Fără îndoială, numai o- 
pacitatea birocratică — și nimic alt
ceva — stă la baza acestei stări de 
lucruri privind producția firmei 
„Carpați". Desigur, pentru a se trece 
la producția bicicletelor atît de soli
citate este necesară o anumită re
profilare a unor secții, există pro
babil. și alte greutăți, de asemenea 
inerente, dar eforturile merită și 
trebuie să fie făcute.

de neînțeles, căci între specialiștii 
F.R.C. sînt totuși oameni cu o bună 
pregătire teoretică, la curent cu 
metodica modernă a antrenamentu
lui. Este ciudat că aceste „forțe" — 
teoreticienii și bunii organizatori — 
nu se realizează, nu-și reunesc pri
ceperea și experiența personală.

Nu puțini dintre specialiștii con
sultați au atras atenția asupra gravi
tății faptului că activitatea de velo
drom — cu tot ce presupune ea : 
pistele' propriu-zise, materialele spe
cifice, specializarea antrenorilor și a 
alergătorilor, calendarul competițio- 
nal intern și internațional etc. — 
continuă să se desfășoare în virtutea 
inerției, mai mult datorită eforturilor 
personale ale unor activiști. Este 
adevărat, în ultima vreme discuțiile 
în cadrul unor foruri sportive 
„pentru a-i ajuta pe pistarzi" 
au devenit mai frecvente; e- 
fectele practică sînt însă ca și 
inexistente. DUpă ani și ani, clubul 
Dinamo, proprietarul singurului velo
drom, abia a eliberat cîteva vestiare 
pentru a le pune la dispoziția cicliș
tilor. Se tot amină : iluminarea chiar 
și provizorie a velodromului, repara
rea pistei (denivelată și cu numeroa
se fisuri) — ca să nu mai vorbim de 
construirea unor velodroame de an
trenament în țară.

Mișcarea, noastră sportivă are și 
cheltuiește anual nu puține fonduri. 
Evident, este greu de satisfăcut 
toate solicitările, toate preferințele 
federațiilor sportive, știut fiind că 
uneori argumentele solicitatorilor au 
în vedere numai soarta sportului pre-

rare stimulînd mai degrabă lipsa de 
combativitate și mediile orare de... 
cicloturism. Federația a cam lăsat 
această importantă problemă la lati
tudinea cluburilor, iar acestea — 
complet dezinteresate, deși resimt 
lipsa competițiilor — așteaptă ca 
organizarea s-o asigure... „persoane 
terțe" (UCECOM, Pronosport, zia
rele etc.).

De la un timp, F.R.C. are de 
rezolvat și o altă problemă, cu 
serioase implicații asupra educației, 
asupra sănătății : combaterea practi
cii dopingului. Cu destulă întîr- 
ziere, s-au luat totuși unele măsuri. 
Dar neavînd la îndemînă mij
loacele corespunzătoare. federa
ția apelează la modalități de 
control ineficiente. în „Turul Ro
mâniei", la primul control, la unii 
alergători s-au găsit „pilule miste
rioase", dar mai apoi, procedînd , în 
același mod, juriul de arbitri ide 
ce nu medici specialiști ?) a consta
tat că totul este în regulă... Faptul 
că F.R.C. este prima federație care 
a înțeles să-i sancționeze pe cei ce 
se droghează este, desigur, notabil, 
însă ne surprinde sancționarea dată 
vinovaților: suspendarea din acti
vitatea competițională pe trei luni. 
Iată, într-o versiune proprie, „furtul 
propriei căciuli", căci — știe oricine 
— în octombrie, noiembrie și de
cembrie altele sînt sporturile de 
sezon.

Chiar și numai prin cele amin
tite mai sus, agenda federației 
de specialitate apare foarte încărca
tă, suficient de ilustrativă pentru

actuala stare a ciclismului nostru. 
Depășit de amploarea situației, forul 
federal a lansat, de altfel, un 
„S.O.S.", dar...

în legătură cu discuția despre ci
clism, este surprinzător faptul că o 
serie de foruri ale mișcării sportive 
(centrale sau locale) direct vi
zate sau, oricum, cu atribu
ții precise în dezvoltarea sporturilor, 
inclusiv a ciclismului, au preferat 
să se abțină de la orice comentariu. 
„Tăcerea" lor devine cu atît mai de 
neînțeles, cu cît nu o dată și nu doar 
în ultima vreme au fost criticate 
racilele din acest domeniu. Să fie 
vorba de o indiferență totală față 
de viitorul acestui sport ? Sau — 
dimpotrivă — contrar aparențelor, 
ciclismul merge într-atît de bine, in
cit pentru unii discuțiile nu mai au 
nici un sens ?

Spre surprinderea noastră, printr-o 
scrisoare adresată redacției, condu
cerea C.N.E.F.S. prezintă spre acre
ditare tocmai o asemenea optică, res
pectiv o situație roză și euforică, 
observațiile critice determinînd — în 
loc de o analiză serioasă — o reac
ție pe cît de vehementă, pe atît de 
nejustificată. Totodată, nu putea 
produce decît mirare afirmația că 
toate doleanțele biroului F.R.C. au 
fost rezolvate cu maximă operativi
tate, deși din însăși lectura scrisorii 
— ca de altfel și din constatările fă
cute de noi pe teren — se observă 
prea bine că „rezolvarea" respecti
velor probleme constă în... a- 
mînarea lor cu încă 3—4 ani. Nor
mal ar fi fost ca C.N.E.F.S. să sesi
zeze, lâ rîndu-i, neajunsurile exis
tente în acest sport atît de popular, 
să se refere la acele măsuri pe care 
le-â luat sau are de gînd să le ia 
în viitorul apropiat, evidențiind, fi
rește, greutățile pe care, eventual, 
le întimpină.,

într-un anume fel, răspunsul sus- 
amintit al C.N.E.F.S. nu are caracter 
de „unicat". în activitatea curentă, 
conducerea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport nu și-a 
făcut o practică de lucru din a se 
sfătui și a-și însuși — fără felurite 
„interpretări", fără „prejudecăți" și 
aprehensiuni — diferitele propuneri 
constructive ale activului voluntar 
al federațiilor, ale altor specialiști. 
Observațiile sînt reținute, de regulă, 
sub titlul de „inventar", sau, ca să 
revenim la ciclism, sînt considerate 
irealizabile, neconforme cu orienta
rea (?) și cu posibilitățile sportului 
românesc.

Complexitatea problemelor sportu
lui de performanță, ca și a celor ale 
sportului de masă, reclamă o perma
nentă și strînsă colaborare între con
ducerea C.N.E.F.S. și comitetele fede
rale de specialitate, între toți acti
viștii mișcării de cultură fizică și 
sport.

Ion DUMITRIU
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Tabăra americană
La Sao Paolo (Brazilia) studenții au organizat puternice demonstrații reven

dicative în timpul cdrora au avut loc ciocniri cu poliția

SAIGON 11 (Agerpres). — După zece zile, forțele speciale de la 
Thuong Duc nu au reușit să se degajeze din încercuirea patfioților, cu 
tot sprijinul masiv a șapte batalioane de pușcași marini sosite in aju
torul lor.

încercuită de patrioți

viața internațională
ADUNĂRIIde la Thuong Duc continuă să fie

Această! forță considerabilă, sus
ținută masiv de aviație și artile
ria grea, este ținută în șah de 
numai două batalioane ale F.N.E. 
Patrioții, aplicînd o tactică elas
tică, duc cu succes o luptă pe 
două fronturi, ei au blocat în 
bunkere și hărțuiesc continuu „be
retele verzi" din tabăra specială, 
precum și trupele de sprijin, care 
pînă la urmă și-au găsit pro
tecție la adăpostul perdelei de foc 
create de cele 60 de raiduri efec
tuate zilnic la apelul lor, precum 
și la barajul tunurilor care au lan
sat asupra acestor locuri mii de 
obuze. Pînă acum, două batalioane 
americane au suferit grele pier
deri în urma unor asalturi ale pa
trioților lansate prin surprindere.

HANOI 11 (Agerpres). — Avia
ția americană a intensificat rai-

agențiile de presă transmit:
Gheorghe Cioară, minis

trul comerțului exterior al 
României, 3 ^ost oaspetele uzine
lor „Philips Gloeilamenfabriken" și al 
uzinelor de automobile „Daf" din 
Eindhoven, în cadrul vizitei pe care 
o efectuează în Olanda. După vizita 
făcută la cele două uzine, ministrul 
român a participat la un dineu oferit 
în cinstea sa de Sidney van der 
Bergh, președintele Centrului olandez 
pentru comerțul exterior.

La Sofia a avut loc o adu
nare a activului orășenesc 
al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist.13 «’ws 
a luat cuvîntul Todor Jivkov, prim- 
,secretar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de 'Miniștri al- R. P. Bul
garia, care s-a referit la unele pro
bleme ale situației interne și inter
naționale.

0 sesiune a Comisiei 
mixte ungaro-iugoslave de 
colaborare tehnico-științifică a avut 
loc la Belgrad. Sesiunea a adoptat un 
nou program de colaborare care pre
vede schimburi reciproce de documen
tație tehnică, de experți pentru asis
tență tehnică, organizarea unor călă
torii de studii, colaborare directă între 
organizațiile și institutele economice 
interesate din cele două țări.

Adunarea Națională Fran- 
C6Ză 3 adoPtat în noaptea de joi 
spre vineri, cu 441 voturi pentru și 
39 abțineri, proiectul de lege asupra 
reformei învățămîntului superior. Re
forma prevede, printre altele, paritatea 
reprezentării între studenți și profe
sori în Consiliul universităților auto
nome, necesitatea unei prezențe de 
60 4a sută din numărul studenților 
înscriși în universitate la alegerea 
delegațiilor în consiliu. 

durile deasupra unor 
populate din Vietnamul de nord, 
situate între paralelele 17 și 20, 
se arată într-un comunicat dat 
publicității de Comisia pentru an
chetarea crimelor comise de a- 
mericani în Vietnam. în comuni
cat se arată că în cursul lunii sep
tembrie aviația americană a arun
cat asupra unor localități 
din R. .D. Vietnam 80 000 
be, 12 000 de bombe cu 
întîrziâtă, 3 800 conteinere 
be cu bile.

PARIS 11 (Agerpres). — La Pa
ris au sosit vineri doi reprezen
tanți ai Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de 
(F.N.E.). Ei vor organiza în 
tala Franței un birou de 
mâții.

sud 
capi- 

infor-

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-247",des- 
tinat continuării cercetării spațiului 
cosmic, în conformitate cu programul 
anunțat anterior, a fost lansat vineri 
în U.R.S.S. Aparatajul aflat la bordul 
satelitului funcționează normal.

La Ulan Bator a luat ființă 
Asociația de prietenie 
„Mongolia-Japonia",transnlite 
agenția Monțame. Ca președinte al 
asociației a fost ales prof. D. Țeveg- 
mid, rectonil Universității de stat 
mongole.

încheierea lucrărilor

SOFIA 11 (Agerpres). — La sta
țiunea „Nisipurile de aur" au 
luat sfîrșit lucrările Consfătuirii 
miniștrilor învățămîntului din li
nele țări socialiste cu privire la 
problemele învățămîntului supe
rior Din România, la conferință 
a participat o delegație condusă 
de Miron Constantinescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului.

Participanții la conferință au 
dezbătut în cadrul lucrărilor im
portanța perfecționării învățămîn
tului superior în concordanță cu 
cerințele progresului tehnico-știin- 
țific.

NEW YORK 11. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : în ședința plenară de joi după- 
amiază a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite au conti
nuat dezbaterile generale.

Intervenția ministrului de externe 
al Republicii Arabe Unite, Mahmud 
Riad, a fost consacrată îndeosebi 
problemei Orientului Apropiat. El a 
subliniat necesitatea de a stabili un 
program pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie anul trecut, care să prevadă în 
primul rînd retragerea forțelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate. 
Mahmud Riad a arătat că aplicarea 
rezoluției trebuie controlată și ga
rantată de Consiliul de Securitate. 
El. a nțgnționat că R.A.U. este gata 
să continue să coopereze cu Gunnar 
Jarring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat.

Reprezentantul permanent al Afga
nistanului la Națiunile Unite, Abdul 
Rahman Pazhwak, și-a exprimat spe
ranța că convorbirile oficiale de la 
Paris dintre reprezentanții S.U.A. și 
ai R. D. Vietnam vor duce la o so
luție negociabilă a conflictului.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, a subliniat în in
tervenția sa că toate popoarele au 
dreptul inalienabil la libertate și la 
exercitarea suveranității lor. Calea 
păcii trece prin respectarea cu ri-

Helen Vlachos 3 Primil din 
partea Asociației presei străine din 
Amsterdam o medalie onorifică pen
tru serviciile aduse de ea în lupta 
pentru libertatea presei din Grecia.

în cadrul celui de-al 
XXVH-lea Festival de tea
tru al Bienalei de la Vene
ția au fost prezentate spectacole cu 
piese de autori clasici și contempo
rani. Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț a prezentat spectacole cu 
„Vrăjitorul din Oz“ de Eduard Co- 
vali — Paul Findrihan și „Afară-i 
vopsit gardu, înăuntru-i leopardu" de 
Alecu Popovici, ambele în regia lui 
Ion. Cojar.

0 reuniune a C. C.

CAIRO 11 (Agerpres). —Comite
tul Central al Uniunii Socialiste 
Arabe s-a reunit joi seara sub pre
ședinția șefului statului, Gamal Ab
del Nasser. Au fost adoptate o serie 
de principii reglementând relațiile 
dintre Comitetul Central și celelalte 
organisme executive și administra
tive ale partidului. în același timp 
au fost elaborate modalitățile de ale
gere a membrilor Comitetului Execu
tiv Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe. S-a hotărît ca,-în condițiile 
actualei situații din Orientul Apro
piat, președintele Nasser să desem
neze membrii Comitetului Executiv 
Suprem și să supună lista votului 
Comitetului Central. în cazul în care 
aceasta nu întrunește majoritatea ne
cesară, președintele urmează să pre
zinte o nouă listă. 

gurozitate a principiului neinterven
ției, a declarat ministrul belgian.

în cursul dezbaterii generale au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
Mauritaniei, Zambiei și Tailandei.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România

în Belgia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
La 11 octombrie, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bru
xelles, Alexandru Lăzăreanu, a 
prezentat scrisorile de acreditare 
regelui Belgiei, Baudouin.

După ceremonie, regele Belgiei 
s-a întreținut cordial cu ambasado
rul român. Cu această ocazie, am
basadorul Alexandru Lăzăreanu a 
transmis din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, urări de fericire perso
nală pentru regele Baudouin și de 
pace și prosperitate pentru poporul 
belgian.

Exprimînd mulțumirile sale, re
gele Baudouin a urat președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România succes 
deplin în activitatea sa închinată 
păcii și bunăstării poporului român.

O

Evoluția conflictului
nigeriano-biafrez

LAGOS 11 (Agerpres). — Tru
pele guvernului federal nigerian 
continuă operațiunile militare în 
vederea cuceririi regiunilor care 
se mai află încă sub controlul tru
pelor biafreze. Regiunea situată 
în partea de sud a importantei 
șosele strategice care leagă ora
șele Aba și Owerri este contro
lată în prezent de federali.

UMUAHIA 11 (Agerpres). — Un 
comunicat militar biafrez publicat 
joi la Umuahia afirmă că forțele 
biafreze ar fi obținut noi succese 
în luptele care au loc cu trupele 
guvernului federal nigerian în 
sectoarele Aba și Uyo.

„Apollo-7" pe orbită
CAPE KEN

NEDY 11 (Ager
pres). — Vineri, 
la ora 11,02, ora 
locală (ora 17,02 
ora Bucureștiu- 
lui), la centrul 
spațial Cape Ken
nedy a fost lan
sată, cu ajutorul 
unei rachete „Sa
turn—1 B“, cabi
na spațială „A- 
pollo—7“ avînd la

bord trei cosmo- 
nauți americani: 
Walter 
Donn 
Walter 
ham.

La 10 minute șl 
20 secunde după 
lansare, „Apol
lo—7“ s-a înscris 
pe o orbită apro
piată de cea pre
văzută de specia
liștii de la Cape

Schirra, 
Eisele șl 
Cunnino-

Kennedy, avînd la 
perigeu 226 km șl 
la apogeu 2S0 
km. La cît ev a 
minute după ce 
au fost propulsați 
in Cosmos, co
mandantul echi
pajului, Walter 
Schirra, a comu
nicat că se simte 
foarte bine. Îna
inte de a lua 
sfîrșit cea de-a

Un comunicat
I

al agenției
TASS

MOSCOVA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, Comite
tul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au a- 
probat direcțiile principale ale cer
cetărilor științifice în domeniul eco
nomiei agrare, organizării producției 
agricole, hidrotehnicii și hidroame- 
liorărilor, gospodăriei apelor și gos
podăriei forestiere. Măsurile aprobate 
prevăd necesitatea ridicării nivelului 
și accelerării ritmului cercetărilor ști
ințifice și asigurării traducerii cît mai 
rapide în viață a rezultatelor 
tifice și a practicii agricole 
tate.

știin- 
înaiu-

PERU

ECOU
LA MĂSURILE DE
NAȚIONALIZARE

LIMA 11 (Agerpres). — Exproprie
rea companiei nord-americane „Inter
national Petroleum Company" de că
tre regimul instituit săptămîna trecu
tă în Peru după lovitura de stat mili
tară a avut un ecou pozitiv în cercu
rile politice peruviene. Partidele de 
opoziție democrat-creștin și „Odrist" 
au declarat oficial că sprijină măsura 
luată. Totodată, aceleași partide s-au 
pronunțat pentru restabilirea norme
lor constituționale în Peni și pentru 
o mai mare atenție cererilor sindica
telor oamenilor muncii.

doua revoluție în 
jurul Pămîntului, 
echipajul cabinei 
„Apollo" a sepa
rat vehiculul spa
țial de cea de-a 
doua treaptă a 
rachetei purtă
toare, cu care a 
zburat în forma
ție timp de 40 de 
minute și a si
mulat o întîlnire 
în spațiu.

«

PARIS 11 (Agerpres). — La 11 oc
tombrie, la Paris s-a încheiat con
sfătuirea între delegația oamenilor 
de știință sovietici și O delegație 
de specialiști și oameni de știință 
francezi în cadrul căreia au fost pre
cizate unele probleme legate de e- 
fectuarea în comun de către U.R.S.S. 
și Franța a unor cercetări științifice 
în Cosmos. După cum anunță agen
ția TASS, la încheierea consfătuirii 
s-a anunțat că lucrările legate de 
proiectul lansării unui satelit științi
fic francez cu ajutorul unei rachete 
purtătoare sovietice au intrat în faza 
concretă : au fost stabilite definitiv 
scopurile științifice și metodele de 
înfăptuire a experienței.

Cele două delegații au comunicat 
reprezentanților presei că experien
țele comune înfăptuite pînă în pre
zent, printre care observații fotogra
fice asupra sateliților artificiali, stu
dierea păturilor superioare ale atmo
sferei cu ajutorul norilor luminiscenț.i 
prin lansarea unor rachete sovietice 
cu instalații franceze și altele, s-au 
încheiat cu succes și că astfel de ex
periențe vor continua și în anul 1969.

în afară de aceasta s-au încheiat 
cu succes emisiunile experimentale 
de televiziune în alb-negru și color, 
însoțite de sunet și se află într-un 
stadiu avansat experiențele de trans
mitere a convorbirilor telefonice prin 
intermediul satelitului artificial so
vietic „Molniă-l",

împotriva măsurilor 
represive 
din Indonezia

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TAȘS, 
Comitetul Central ai P.C.U.S. a 
dat publicității o declarație în 
care se . exprimă protestul botărît 
împotriva măsurilor represive lua
te de autoritățile indoneziene față 
de un grup de comuniști din a- 
ceastă țară. în declarație se cere 
anularea condamnării la moarte 
pronunțate împotriva comuniștilor 
indonezieni, printre care Njono și 
Sudisman, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Indonezia.

Tncepînd de astăzi, Guineea 
Ecuatorială nu va mai fi nu
mită, la Madrid, „region ecua- 
dorial de Espana" (regiunea 
ecuatorială a Spaniei). Aceas
tă țară africană, formată din 
teritoriul continental Rio 
Muni, enclavă între Camerun 
și Gabon, și cîteva insule, 
dintre care cea mai impor
tantă este Fernando Po, tră
iește astăzi, după aproape 
două sute de ani de stăpî- 
nire spaniolă, prima zi de 
independență națională.

După multe tergiversări, gu
vernul spaniol a fost nevoit 
să accepte independența colo
niei sale. Coincidenta face ca 
acest eveniment să aibă loc la 
o dată cu semnificații istori
ce: la .12 octombrie 1492, Cris- 
tofor Columb descoperea A- 
merica, moment care a mar
cat începutul constituirii im
periului colonial spaniol.

Independența Guineei Ecua-
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toriale. este, ca în cazul tu- > 
ttțrpr„Ștaț^j<?f,.c<ire au îrilătu- < 
rat dominația colonială. rezyl-< * > 
tatul unui proces lung și ane-1 £ 
voios, al luptei susținute a 
forțelor progresiste din țară, > 
La 11 august a avut loc în < 
Guineea un referendum, în & 
cursul căruia marea majori- > 
tate a corpului electoral s-a 4 
pronunțat pentru independen- C 
ță. Al doilea moment impor- » 
tant al acestui proces l-au < 
constituit alegerile generale i 
din 22 septembrie, in urma că- > 
rora a fost ales ca președin- < 
te al statului Francisco Ma- \ 
cias Nguema. Tot cu acest > 
prilej s-a constituit Aduna- 
rea Națională, care cuprinde i 
35 . de membri.

*) „Drepturi speciale de tragere" 
constituie un nou instrument de re
zerve internaționale, aprobat de gu
vernatorii F.M.I. și supus spre ra
tificare țărilor membre. Ei a fost 
creat pentru a face fată dificultă
ților care decurg din penuria de li
chidități monetare internaționale de 
aur și de monede de rezervă (do
lari și lire). în baza acestui sistem, 
o țară membră a F.M.I. poate dis
pune efectuarea unor plăți în va
lută fără a avea în depozit valuta 
respectivă.

Economia țării se bazează > 
pe producția de cacao și ca- < 
fea, în bună măsură concen- < 
trate în insula Fernando Po, > 
care reprezintă principalele < 
articole în. exportul țării. \ 

Poporul român salută intra- > 
rea Guineii Ecuatoriale în rin- < 
durile statelor independente. > 
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Frontierele dintre Congo 
(Brazzaville) și Congo (Kin- s 
shasa) au tost închise.Aoesle | 
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La Ambasada română din 
Varșovia 3 ?vu* i°c 0 întdnire cu 
colectivul teatrului „Powszechny" clin 
Varșovia, care va pleca în curînd 
într-un turneu în F 
de față ambasadorul ----------- —
Varșovia, Tiberiu Petrescu, membri ai 
ambasadei, reprezentanți ai j" ' ' 
rului Afacerilor Externe al R, P. Po
lone.

cent la Genova, a acordat Premiul al 
111-lea tinerei violoniste române C 
briela Ijac. La această competiție ar
tistică au participat 39 de concurenți 
din 17 țări.

Agenția TASS transmite 
că vineri a luat sfîrșit procesul public 
intentat lui Konstantin Babițki, Larisa 
Bogoraz-Bruhman, Vadim Delone, 
Vladimir Dremliuga și Pavel Litvinov, 
care s-au făcut vinovați de tulburarea 
ordinii publice în Piața Roșie, în ziua 
de 25 august. Tribunalul orășenesc 
Moscova i-a declarat vinovați pe toți 
inculpații. Tribunalul i-a condamnat 
pe K. Babițki la trei ani de exil, pe 
Larisa Bogoraz-Bruhman la patru ani 
exil, pe V. Delone la doi ani și jumă
tate închisoare, pe V. Dremliuga la 
trei ani închisoare, iar pe P. Litvi
nov la cinci ani de exil.

(Urinare din pag. I)

în felul acesta a „demoraliza" pe 
tezaurizatori și a-i determina să re
pună în circulație aurul tezaurizat. 
Alți reprezentanți ai puterilor oc
cidentale au invocat dreptul im
prescriptibil — și chiar obligația 
statutară — a autorităților moneta
re naționale, precum și a F.M.I., 
de a cumpăra aur la cursul ofi
cial, indiferent dacă aurul oferit 
este proaspăt scos din mină sau 
provine din tezaurele particulare. 
De altfel, ce metodă s-ar putea 
întrebuința pentru a distinge aurul 
vechi de cel nou ?

înainte de sesiunea F.M.I. a e- 
xistat speranța că se va realiza 
un compromis, în sensul că auru
lui sud-african i se va asigura în 
orice caz prețul de 35 dolari un
cia și anume : în momentul cinci 
prețul pe piața liberă, în urma 
punerii în vînzare a acestui aur, 
va avea tendința să scadă sub 
această limită, F.M.I. să aibă 
dreptul de a interveni, cumpărînd 
el aurul la prețul oficial pentru 
completarea propriilor rezerve. Se
siunea Fondului a trecut, însă a- 
cest compromis nu s-a realizat.

Cu privire la drepturile specia
le de tragere *),  ele au fost ini
tiate încă de acum un an, la se
siunea F.M.I. de la Rio de 
neiro. Traducerea lor în viață de
pinde însă de ratificarea acorduri
lor respective de către cel puțin 
60 de membri ai Fondului, repre
zentînd 80 la sută din numărul to
tal de voturi. Această ratificare 
merge foarte încet: pînă în pre
zent numai 17 țări, reprezentînd 42 
la sută din totalul voturilor, au 
depus instrumentele de ratificare. 
Cum termenul expiră la sfîrșitul 
primului trimestru al anului viitor, 
adunarea de la Washington nu pu
tea lua o altă hotărîre decît aceea 
de a recomanda platonic o urgen
tare a operației. Singurele date con
crete pe care dezbaterile — sau cu
lisele dezbaterilor — le-au putut 
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aduce la lumina zilei au fost cele 
privind o atitudine mai conciliantă 
a Franței în legătură cu această 
reformă (în trecut reprezentanții 
Franței au manifestat o opoziție 
netă față de proiectul prezentat, a- 
rătînd că drepturile propuse echi
valează cu o creare aproape gra
tuită a unor mijloace de plată in
ternaționale care poate avea un ca
racter nociv), precum și cele refe
ritoare la volumul proiectat al 
drepturilor suplimentare de trage
re : trei miliarde de dolari anual, 
reprezentînd circa 4 la sută din ac
tualele rezerve internaționale deți-

A

Intertări de „a scrie pe luciul apei"
nute de țările capitaliste. Fowler, 
ca și omologul său britanic, Jen
kins, s-au declarat partizanii unei 
intrări rapide în vigoare a drep
turilor speciale. Ei au primit spri
jinul ministrului de ■ finanțe indian, 
Desai ; dar opiniile lor- nu au fost 
împărtășite nici de ministrul vest- 
german al economiei, Schiller (care 
a declarat că crearea de drepturi 
speciale va trebui decisă cu o mare 
prudentă), nici de ministrul italian 
al trezoreriei, Colombo.

în sfîrșit, problema stabilizării 
preturilor la materiile prime — prin
cipala marfă de export a țărilor 
în curs de dezvoltare — deși a 
fost viu discutată anterior în ca
drul altor organisme internaționale 
și îndeosebi în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, a rămas să facă 
mai departe obiectul de studiu al 
specialiștilor.

Sesiunea F.M.I. nu putea să re
flecte, după cum se vede, rezol
varea principalelor probleme ale sis
temului valutar interoccidental, pen
tru simplul motiv că nu s-a a- 
juns la o asemenea rezolvare. Ea 
reflectă mai curînd conștiința difi
cultăților care apar ori de cîte ori 
se încearcă utilizarea Fondului ca 
platformă de conciliere a intere
selor divergente ale membrilor.

Este știut că Fondul Monetar In
ternațional a fost creat cu inten
ția de a îndeplini două funcții: a- 
ceea de casă de ajutor reciproc, 
care satisface nevoile de aur și 

prima funcție, 
unele rezultate, 

ai Fondului au 
în aur și valute 
miliarde de do- 

membrilor asupra

valută ale membrilor, și aceea de 
organ menit să sprijine stabilita
tea valutelor prin echilibrul rela
țiilor valutar-financiare internațio
nale.

în ce privește 
F.M.I. a obținut 
Cei 110 membri 
vărsat contribuții 
însumînd peste 21 
lari. Tragerile 
Fondului au crescut în 1967—1968, 
potrivit dării de seamă prezentate 
la sesiune, cu 27 la sută față de 
perioada precedentă, ridicîndu-se Ia 
un total de 1,3 miliarde de do
lari. Creditele acordate de Fond u- 
nor membri se ridică la multe mi
liarde de dolari.

în ce măsură a reușit însă a- 
ceastă organizație să sprijine echi
librul valutar internațional, stabi
litatea valutelor capitaliste ?

Răspunsul îl dă viața, îl dau fe
nomenele petrecute în ultima vre
me în Occident. Se știe că F.M.I. 
este investit cu autoritatea de a a- 
proba paritatea monedelor naționa
le ale membrilor, exprimînd-o în 
aur sau în dolari S.U.A. și că el 
interzice modificarea acestei pari
tăți fără îndeplinirea anumitor con
diții. Or. există vechi membri ai 
Fondului care nici pînă acum nu 
au înțeles să comunice paritatea 
monedei lor. Cît despre stabilitatea 
parităților monetare ale membrilor, 
ea este o însușire, cum ar spune 
poetul englez Keats, scrisă pe lu

ciul apei. După un calcul, în pe
rioada 1949—1961 s-au produs peste 
200 de devalorizări, iar „recolta" 
anilor următori nu este mai pre
jos, ci dimpotrivă. în perioada 1967— 
1968, care face obiectul raportului 
către sesiunea de la Washington, 
crize mai vechi, latente, s-au acti
vat, alte crize și-au făcut apariția : 
criza lirei sterline, criza dolarului, 
criza monedelor sud-americane, cri
za aurului. De fapt, nu mai este 
pentru nimeni un secret că între
gul sistem valutar interoccidental 
este bolnav de mai multă vreme și 
că în jurul patului de suferință fac 
de gardă somitățile științei econo
mice occidentale, fără ca ele să fi 
găsit pînă în prezent vreun reme
diu suveran, în afară de calmante.

Astfel, în criza lirei sterline, so
luția a fost devalorizarea, considerîn- 
du-se că astfel se va realiza redre

sarea balanței comerciale a Angliei. 
Dar aceste calcule au l'ost pînă în 
prezent infirmate, iar asupra lirei 
sterline, susțin unii observatori, pla
nează încă primejdia unei noi deva
lorizări.

Nici crizei dolarului nu î s-a găsit 
pînă acun- un remediu. Ea se dato- 
rește, ca și criza lirei sterline, defi
citului cronic al balanței de plăți, 
însă violența cu care a răbufnit de 
curînd a fost un răsunet al devalori
zării lirei sterline. Lipsa de încre
dere în cele două valute-cheie ale 
sistemului valutar interoccidental a 
zdruncinat atît de puternic pozițiile 

lor pe piață, încît bursele din Europa 
occidentală au fost asaltate de cei 
care voiau să se debaraseze de va
lute și să primească în schimb aur. 
S-a declanșat în felul acesta criza 
aurului, „soluționată" în martie anul 
acesta prin ruperea în două a pieței 
aurului. Dar nici dolarului și nici au
rului nu li s-a făcut un serviciu 
durabil pe această cale. Balanța de 
plăți a S.U.A. continuă să aibă, po
trivit raportului F.M.I., o evoluție 
„dezamăgitoare", iar existenta celor 
două piețe ale aurului nu poate fi con
siderată decît ca o etapă în reali
zarea unei reforme structurale a sis
temului valutar internațional.

în ce va consta însă această re
formă ? în menținerea aurului ca u- 
nică măsură a valorii și principal 
mijloc de plată internațional ? în 
„demonetizarea" aurului și introdu
cerea altui etalon ? în această pri
vință, membrii F.M.I. sînt dezbinați. 

Dar dezbinarea continuă și mai de
parte, în ce privește configurația ge
nerală a unui sistem valutar inter
național — să fie bazat pe aur sau 
pe repudierea lui 7 Astfel, în cazul 
menținerii aurului, unii consideră că 
majorarea prețului acestui metal este 
imperios necesară, ceea ce echivalea
ză cu o devalorizare generală și uni
formă a monedelor din țările capita
liste. Alții se opun cu îndîrjire unei 
scumpiri a aurului, susținînd că ac
tualul preț este cel just și, ca atare, 
va trebui menținut mai departe. în 
sfîrșit. un, curent susține necesitatea 
unei reforme mai nuanțate, în sen
sul ca țările care au o balanță defi
citară șă-și devalorizeze moneda, iar 
cele cu o balanță excedentară, să și-o 
revalorizeze. La care reprezentanții 
acestor din urmă țări replică : unde 
s-a mai văzut să tratezi un organism 
sănătos astfel ca să-1 îmbolnăvești ? 
(revalorizarea monedei aduce cu sine, 
în capitalism, restrîngerea activității 
economice, șomaj, dezechilibrul ba
lanței comerciale).

Conflictele de interese care se vă
desc în rîndurile membrilor F.M.I. 
au la origine hotărîrea acestor mem
bri de a folosi moneda ca armă în 
lupta, tot mai aprigă pentru cuceri
rea și păstrarea piețelor de desfacere. 
Atît timp cît aceste condiții vor sub- ' 
zista, principiul înțelegerii mutuale 
și al cooperării interoccidentale în 
domeniul monetar va întîmpina în 
continuare mari greutăți în apli
carea lui.
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