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lucrate din 
caracteristice 

zone etnogra- 
parte. Editura 

a scos noi

volum se 
„Broderii

• LA CLUJ 
deschis, Joi după-a- 
miază, „ A T E N E - 
U L STUDENȚESC" 
în care activează, sub 
îndrumarea cadrelor 
didactice, numeroși ti
neri studioși din acest 
centru universitar.

• Pe platforma zo
nei industriale a lașu
lui a început construc
ția unui COMPLEX 
PENTRU VALORIFI
CAREA LEGUMELOR 
ȘI FRUCTELOR, una 
din cele mai mari și 
mai moderne construc
ții de acest gen din 
țară. Complexul va 
cuprinde un siloz pen
tru conservarea legu
melor și fructelor, îm
părțit pe comparti
mente specifice pro
duselor, un siloz des
tinat tranzitării pro
duselor, un pavilion 
de semiindustrîalizare 
a fructelor 
melor etc.

• La Școala popu
lară de artă din Ba
cău s-a deschis o ex
poziție de etnografie, 
prima de acest fel din 
județ. Ea cuprinde 
circa 400 de obiecte, 
unele cu o vechime de 
un secol, care ilustrea
ză evoluția portului 
popular, specific văii 
mijlocii a Șiretului. 
Piesele, de o rară fru
musețe, demonstrează 
vitalitatea artei noas
tre populare.

• In Editura Meri
diane au apărut noi 
lucrări din domeniul 
artei plastice, filmului, 
turismului. în seria 
monografiilor semnate 
de Henri Perruchot, a 
apărut „Viața lui Seu
rat", a șaptea din 
seria intitulată „Artă 
și destin", care a pre
zentat pînă acum vie
țile lui Van Gogh, Ce
zanne, Toulouse-Lau
trec. Manet. Gauguin, 
Renoir.

Un alt 
intitulează 
pe piele în arta popu
lară românească", în 
care sînt prezentate o- 
biectele 
piele, 
fiecărei 
fice în 
Meridiane 
plachete de prezentare 
a unor artiști plastici 
contemporani și noi 
volume „Mic îndreptar 
turistic".

IN ALEGEREA NOILOR ORGANE DE 
CONDUCERE ALE ORGANIZAȚIILOR U. T. C MEMENTO NECESAR:

CUVÎNTUL HOTARÎTOR
' Nu e atît de mult de atunci. 

.Am asistat, anul trecut, la adu- 
• narea de alegeri a unei organi

zații din București, la un mo
ment care mi s-a părut mie în
sumi greu de crezut. Instructo
rul U.T.C. care conducea adu
narea s-a ridicat de la locul 
lui, de la masa prezidiului, și a 9 propus, el. ca vechiul secretar 
să fie din nou ales ! N-a între
bat sala, n-a consultat pe ni
meni, n-avea nici dreptul să se 
amestece în treburile interne ale 
acelei organizații — dar a fă- 

• cut-o totuși, încâlcind principii
elementare ale vieții de orga
nizație. Am încercat zadarnic, 
în discuția pe care am avut-o 
atunci, să-l fac să înțeleagă 
ceea ce mie mi se părea evi- 9 dent, și anume că dreptul de-a 
propune și a alege revine pe 
de-a-ntregul tinerilor, că nu- 9 mai ei erau în măsură să apre- 
cieze dacă vechiul secretar tre
buie reales sau nu. îmi repeta, 

• însă, cu convingere, că dreptul
acesta îl avea, de ce nu. și el. 
și motiva cu același refren : eu 

• lucrez cu secretarul, deci eu îl
cunosc mai bine. Mai tîrziu, în- 
tîlnindu-ne întîmplător, mi-a 

• mărturisit că „secretarul său" îl
dezamăgise ; nu avea un sprijin 
real din partea organizației, era 
distant cu tinerii, trăia printre 

• ei fără să-i cunoască. Nu știu,
însă, dacă a înțeles și cauza a- 
cestei situații, al cărei punct de 

• plecare se afla tocmai în faptul
că, în realitate, secretarul nu 
fusese ales de organizație, nu-1 

_ reprezenta pe tineri, ci pe in- 
9 structor.

Uitasem de-a binelea întîm- 
plarea. era pierdută pe undeva 

9 prin filele carnețelelor și ale 
memoriei, și poate aș fi purtat-o 
încă multă vreme ascunsă, dacă 

• alte întâmplări, întîlnite foarte
recent, nu mi-ar fi adus^o din 
nou pe primul plan al amintirii, 
din cauza acelei fraze-refren 
care se repeta ciudat de asemă
nător.

Mi se spune, de pilda, în ora- A sul Motru, că pentru secretarii 
w U.T.C. ai exploatărilor miniere 

s-au făcut aici deja „orientări
le", că s-au cam „stabilit", cu 
alte cuvinte, „cei care vor fi 
aleși". Motivul este, si de data 
aceasta, același: „doar noi (ora
șul), vom lucra cu ei și trebuie 
să știm ca cine". Degeaba aflu 
mai departe că la adunări „se A va crea un cadru pronice". că 
„tinerii vor avea posibilitatea" 
(care?), că alegerile vor de- 

• curge așa si pe dincolo, fiindcă
îmi dau seama că acelea nu sînt 
altceva decît fraze învățate bine 

• Ia ultima instruire ; dar realita
tea se dezvăluie altfel, și a- 
ceasta nrintr-un singur amănunt 

— Un amănunt care provoacă ine- 0 vitabil cel puțin două întrebări: 
mai întîi. dacă e vorba de „sta
bilire". nu mai poate fi vorba 
de alegeri ; sau, invers, dacă „a- 
leșii" vor fi 
de unde știm 
vor fi aceia ?

ÎL AU TINERII!
„Scinteii tineretului**

LUNI, 28 OCTOMBRIE a.e.. 
Ia orele 19, în sala de fes
tivități a CASEI DE CULTU
RA A STUDENȚILOR din Ca
pitală, va avea loc cea de 
a Vl-a edifie a Serilor „Scîn- 
teii tineretului".

Cu ocazia acestei manifestări, se va organiza tradiționala „masă rotundă", avînd ca 
temă : EGOISM Șl GENEROZITATE ÎN DRAGOSTE.

Cititorii care vor să formuleze păreri, sugestii și întrebări în legătură cu tema pro
pusă, sînt invitafi să scrie ziarului, cu mențiunea :

„PENTRU SERILE «SCÎNTEII TINERETULUI»".
Ultimele scrisori pot fi trimise redacției pînă la data de 24 octombrie a.c.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

iii ii
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
ION GHEORGHE MAURER

Joi la amiază, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Japoniei în Republica Socialistă

★

România, Toshio Mitsudo, într-o 
vizită protocolară de prezentare. 
A participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului

întrevederea
tr-o atmosferă

afacerilor externe, 
s-a desfășurat în- 
cordială.

★

Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, precum și Amrik Singh 
Mehta, ambasadorul Indiei la 
București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi după-a- 
miază pe ministrul transportu
rilor și navigației din India, 
dr. V.K.R.V. Rao, care face o 
vizită în tara noastră.

La primire, au participat
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Lucrările de la Porțile de 
Fier — la cota celui mai 
înalt nivel al elanului și en

tuziasmului muncii

VINERI 11 OCTOMBRIE 1968

FRONTISPICII IN AURA 
TIMPULUI

(Agerpres)

POLITICA Șl
TO R I E

aleși într-adevăr, 
noi dinainte care 
; iar. în al doilea

D. MATALA

CIMPUL REFUZA
4

OPTIMISMUL
DE CABINET

Lucrările agricole specifice de 
toamnă, care se desfășoară in 
prezent pe o arie întinsă, conti
nuă să reclame, și în județul 
Buzău, un mare volum de mun
că, o amplă concentrare de for
țe. Strîngerea și înmagazinarea 
recoltei — 83 000 hectare cu po
rumb, plus alte zeci de mii de 
hectare cu sfeclă de zahăr, po
rumb siloz etc — ca și semăna
tul _ cea 60 000 hectare — sînt 
două din marile acțiuni ale cam
paniei ce se cer efectuate con
comitent. Totul — sau aproape 
totul — depinde de capacitatea, 
de priceperea conducătorilor u- 
nităților, a specialiștilor, de a

CARNET

DE

CAMPANIE

mobiliza toate forțele — oameni, 
mașini și atelaje — de care dis
pun. Faptele vin s-o confirme. 
Cooperativele din Smeeni. ~ Vîl- 
cele, Glodeanu Sărat și încă alte 
cîteva reușiseră, pînă la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, să re
colteze mai bine de 70 la sută 
din suprafețele planificate și să 
însămînțeze sute de hectare. Si 
aceasta, tocmai pentru'că aici, 
zi de zi, oameni și mașini, sub 
o dirijare atentă, au lucrat de 
dimineața pînă seara.

Bine ar fi fost, însă, ca peste 
tot lucrările să se desfășoare la 
fel. Fiindcă zilele toamnei, din 
ce în ce mai reci și ploioase, 
le-au trecut de mult tuturora 
pragul.

Dacă ar fi să te oprești numai 
la optimismul afișat de organe
le județene, ai crede că, într-a
devăr lucrurile stau bine în în
treg județul. Realitatea îi con
trazice, însă. 29 la sută la recol
tat și 33 la sută la însămînțat la 
5 octombrie, nu sînt nici pe de
parte procente care să mulțu
mească. Ți se argumentează că 
se face în această direcție, „tot 
ce este cu putință". Dar cum

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a II-a)

PROIECȚIILE CINCINALULUI
• IERI, adică recent. încă în anul 1933, marele com

binat chimic despre care vom vorbi mai jos nu era de<ît 
un vraf de dosare, suluri de calc, ba devenise chiar o 
„impresionantă" machetă de ghips și placaj, montată pe 
o amplă planșetă.

Pe șesul întins din capul satului Ișainița, în coasta 
Craiovei, foșneau, ca niște săbii vegetale, porumbiști me
diocre, cîteva bălți nedesecate, cîmpuri pe care oamenii 
le cultivau cu zarzavat.-
• AZI — gigantul combinat produce, printre altele, 

însumînd 18 fabrici de mare productivitate, peste 500 000 
tone amoniac anual. Aici muncesc in jur de 5 000 de mun
citori chimiști, iar combinatul exportă pe toate meridia
nele produsele sale.
• MÎINE — noua fabrică de amoniac, spre finele cinci

nalului va produce 1 000 tone amoniac pe zi—
Ca să nu mai vorbim de faptul că cele 19 fabrici ale 

combinatului vor folosi la maximul de randament toate 
utilajele lor.

UN UNIVERS
AL MISTERELOR 

DEZLEGATE
Aripa toamnei a atins 

verdele ierbii, al copacilor, 
a atins din zborul său ne
văzut și lumina potolită a 
zilelor de septembrie, și 
iată cum anotimpul belșu
gului se instalează, calm 
și frumos, și peste plaiu
rile craiovene...

în lumina aurie, urmă
rim totul: toamna, miro
sul pămîntului, moartea 
lentă a ierburilor pe cîm- 
pii, boarea dimineții plu
tind peste cetatea chimiei 
oltenești, căci o uriașă și 
fantastică cetate pare a-

cest combinat văzut de de
parte.

Apropii ndu-ne de silue
tele complicate și enorme, 
ne rețin, brusc, alte două 
elemente paradoxale : o ci
reada de vaci păscînd bu
colic la cîțiva pași de 
combinatul chimic ; și un 
coș deosebit de înalt, care 
domină totul, eliberînd un 
fum de un portocaliu ne
verosimil, de o nuanță su
perbă,

I. GRINEVICI
Continuare în pag. a ll-a

Se împlinesc 100 de ani de 
crearea, la 12 octombrie

68. a Asociației generale a 
muncitorilor din Timisoara, eve
niment de largă rezonanță isto
rică. moment important in pro
cesul de organizare politică a 
clasei muncitoare din patria 
noastră. Acest proces — care iși 
avea rădăcinile adine împlînta- 
te în realitățile social-economi- 
ce ale țării, fiind rezultatul fi
resc al apariției și afirmării, pe 
arena istoriei, a proletariatului, 
al creșterii conștiinței sale de 
clasă — a urmat o linie ascen
dentă. inregistrînd. acum trei 
sferturi de veac. în 1893. un nou 
moment, o nouă etapă de o deo
sebită însemnătate : crearea
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România. Ani- 

rea acestor date istorice 
o lumi-

ver 
memorabile p 
nă deosebită asupra vechimii 
mișcării noastre muncitorești, a 
bogatelor sale tradiții de luDtă. 
reliefînd în prim plan — ca fac
tor esențial al evoluției organi
zării clasei muncitoare din Ro
mânia — elementul politic, ex-

presie a maturității, a creșterii 
conștiinței de clasă a luptători
lor împotriva exploatării si asu
pririi.

Paginile istoriei sînt. în acest 
sens, revelatoare. în sfertul de 
veac care desparte înființarea 
asociației timișorene de crearea 
P.S.D.M.R.. asistăm la un proces 
de continuă radicalizare a o- 
biectivelor luptei muncitorești, 
la afirmarea tot mai deschisă a 
caracterului său programatic, 
politic.

Un aport deosebit !a răspân
direa ideilor socialismului știin
țific. la fundamentarea teoretică 
marxistă a mișcării socialiste 
din România. I-au adus cercu
rile socialiste create la începu
tul deceniului al VlII-lea al se
colului. Membri» cei mai consec
venți ai acestor cercuri socialis
te. în majoritate tineri, cărora 
li s-au adăugat mai târziu Nico- 
lae Codreanu. Constantin Dobro- 
geanu-Gherea. Zamfir Arbore, 
Ralii. iar ulterior, după războiul 
de independentă. Sofia si Ion 
Nădejde, Constantin Miile și al
ții. au militat — preluînd cele

mai înaintate tradiții ale luptă
torilor revoluționari de la 1843 
— pentru transformarea din 
punct de vedere politic a regi
mului existent, pentru trecerea 
la o nouă etapă, superioară, a 
societății.

In studiul „Ce vor socialiștii 
români ?“, elaborat în 1886. și 
care, dezvoltat, avea să devină 
programul viitorului partid al 
clasei muncitoare, C. Dobrogea- 
nu-Gherea formula. în acest 
sens, analizînd realitățile social- 
economice ale societății româ
nești a vremii, o serie de reven
dicări politice si economice pen
tru care trebuia să lupte clasa 
muncitoare din România. Reven-

M. STREJEȘTEANU

(Continuare în pag. a ll-a)

Glume cu

cind cultura isi caută
...De la bun început precizăm câ na o a<tfel de anchetă a 

constituit obiectul călătoriei noastre. Ivindo-se. insă, problema — 
din sesizările oamenilor — i-am acordat prioritate, deoarece este 
un lucru știut că asigurarea unor condiții materiale adecvate 
instituțiilor de cultură este o obligație de stat și nu an Jratir*  
pe care unele organe locale l-ar face instituțiilor respective.

sediile
TRANSMUTAȚII STRANII

Despre situația bibliotecii 
din comuna Ghioroc, județul 
Arad, am aflat cind eram in 
drum spre Arad. Ne-am depla
sat imediat la fața locului. 
„Ne-am mutat- — ne spune 
tov. Barbara Balog, biblioteca
ra comunală. „Dar nu o sâ ră- 
mînem nici aici. Sala aceasta e 
destinată repetițiilor de la că
minul cultural, sala mare a 
căminului este în reparație, și 
acum rine iama, încep repeti
țiile la formații... O să ne mute 
iar. Unde ? Nu știm 1"

„Biblioteca comunală a fost, 
într-adevăr, mutată — ne con
firmă tov. Gheorghe Avrămuț, 
instructor județean U.T.C., pe 
care-1 întîlnim întîmplător. în 
locul ei a fost instalat sediul 
comitetului comunal U. T. C. 
Dar cine a hotărît asta, nu 
știm".

„Ni s-a creat condiții — ne 
spune și tovarășul Florea Sălă- 
gean, secretarul comitetului co
munal U.T.C. — ca să avem 
unde păstra documentele de or
ganizație și unde să ținem ședin
țele de comitet".

— Am avut aprobarea jude
țului — ne declară tov. Eugen 
Guță, directorul căminului cul
tural.

— Dar am văzut că aveți un 
sediu frumos al comitetului co
munal. Un birou mare, o 
sală mare pentru ședințe, o altă 
cameră pe care ați transformat-o 
in „cameră oficială" (deși la cîte
va sute de metri există o cabană 
elegantă și spațioasă), o altă ca
meră care o folosiți dumnea
voastră, deși aveți un birou la 
căminul cultural...

— Acela-i biroul directorului 
de cămin...

— Adică al dv.
— Da. Dar la sediu trebuie 

să am încă unul, că mai mă în
tâlnesc cu ceilalți directori de 
cămine din satele aparținătoa-

MIRCEA LERIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

ANCHETA
NOASTRĂ

Sub vulturii de Ia 
Cercul Militar e o 
terasă plină de fum 
de mititei seara, cu 
orchestră discretă, 
invitînd lumea la 
dans și la fleici bine 
prăjite. Vis-â-vis s-a 
ridicat un bloc cam 
teșit, dar, mă rog, 
merge. La parter e 
Paradisul Copiilor. 
Ține, îmi visam un 
astfel de garaj al pă
pușilor și tare aș 
mai fi căscat ochii la 
acele vitrine pline 
de minuni. Clovni, 
muzicuțe, rochii pen
tru fetițe, trotinete

și trenuri mecanice, 
pistoale și băi de 
plastic pentru păpu- 
șele blonde, e un 
delir de imaginație.

beilor, cele mai rele 
porniri sînt aruncate 
la cutia de gunoi a 
relelor si pruncii de
vin docili, promit că

BALOANE
EUGEN

In cutiile frumos 
ambalate stau scrise 
povești fără cuvinte, 
aici, în templul be-

BARBU
vor lua unt de rici
nă și-și vor face in
jecție la vreme. Cît 
despre patru ăla de

la lecția de-a-ntîia, 
o să fie uitat și ar
gumentat cu un 9 
dolofan dacă lui Io
nel i se cumpără o 
trompetă și-o tobă. 
Pușculițele sînt 
stoarse pînă Ia re
fuz sau, pur și sim
plu, sparte înaintea 
marelui pelerinaj la 
Mecca din Calea Vic
toriei. Salut acest 
sfînt patrulater al 
iluziilor, salut abun
dența permanentă și 
fantezia. Salut poli-

(Continuare în 
pag. a Ill-a)

sănătatea 
oamenilor?

Unele cartiere ale Bucureștiu- 
lui așteaptă, de mai bine de două 
săptămîni, cu reală înfrigurare, 
apariția căldurii în apartamente. 
De dimineață pînă seaia, mulți 
oameni pipăie caloriferele aștep- 
tînd parcă o minune : aproape în 
fiecare casă sînt copii mici / La 
fiecare 2—3 familii cineva face 
de gardă Ungă pătuțurile sub ca
re, neputincioase, dar punînd în 
pericol de incendiu locuințele, 
ard reșouri electrice de bucătă
rie. Am văzut apartamente în 
care soți mai ingenioși și-au fă
cut din cearceafuri și pături niște 
adevărate culoare conducătoare 
de căldură (nesănătoasă!) de la 
ar agaze pînă la camerele în care 
dorm copii noi-născuți...

De ce această situație ? se în
treabă, pe la „Alimentara"*,  lu
mea. O știre apărută în „Informa
ția Bucur eștiului"", care anunța 
„întreruperea"*  (?!) căldurii în u- 
nele cartiere ca Drumul Taberei 
Armata Poporului, Grivița și Pia
ța Gării de nord, pentru zilele de 
6—7—8 octombrie din cauza u- 
nor lucrări la C.E.T. Grozăvești, 
dăduse unele speranțe. Dar iată, 
a trecut și data de 10 (cind scriem 
aceste rînduri) și I.D.G.B. ne a- 
nunță (prin telefon, la cererea 
noastră), că... sînt speranțe. In
tre altele fie spus, de vreo cîteva 
zile, dispecerul de la telefonul 
18.25.70, unde lucrează tov. ing. 
Negrea, responsabil cu termofi- 
carea, ne informa sigur, zi de zi, 
că în serile respective, la ora 
22.00 vor da drumul la căldură; 
dacă vom pune mina pe calori
fere la ora aceea, ni se spunea, 
ne vom frige. Și ne-am fript!

Cerînd explicații, ni s-a spus:

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)
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• 100 de ani de Ia înființarea Aso
ciației generale a Muncitorilor din 

Timișoara
• 75 de ani de la crearea Partidului 

Social-Democrat al Muncitorilor 
din România

FRONTIS PICII
ÎN ÂURÂ T IMPU LUI

După înființarea, în 1858, a 
Asociației generale a muncito
rilor din Timișoara, crearea, în 
urmă cu trei sferturi de veac, a 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România — 
P.S.D.M.R. — se înscrie ca unul 
din momentele importante ale 
procesului de organizare și 
unire a forțelor proletariatului 
român în lupta sa pentru elibe
rarea de exploatare și asuprire.

în a doua jumătate a secolu
lui trecut, evoluția capitalistă 
a tării noastre a dus la adinei 
transformări în structura de 
clasă a societății românești, prin 
apariția și dezvoltarea proleta
riatului care, numeric, ajunsese 
la mai mult de 100 000 de per
soane ocupate în industria ex
tractivă și prelucrătoare. Numai 
în perioada 1850—1900. clasa 
muncitoare a înregistrat o creș
tere numerică de peste trei ori, 
multe din orașele țării trans- 
formîndu-se în importante cen
tre industriale și muncitorești.

Paralel cu dezvoltarea prole
tariatului și intensificarea ex
ploatării capitaliste, au început 
să se închege primele organi
zații ale muncitorilor. O trăsă
tură caracteristică fundamentală 
a mișcării muncitorești din țara 
noastră constă în faptul că pro
cesul de organizare și unire a 
forțelor proletariatului și-a avut 
rădăcinile adînc împlîntate în 
realitățile social-economice ale 
țării și a răspuns unor necesi
tăți imperioase, proprii, cerințe
lor stringente ale evoluției poli
tice, economice și sociale ale 
societății românești.

După crearea, în 1868, a Aso
ciației generale a muncitorilor 
din Timișoara, un nou pas pe 
linia organizării clasei munci
toare a fost făcut în 1872. prin 
crearea Asociației generale a 
lucrătorilor din România, care 
își propunea drept scop orga
nizarea muncitorilor la nivelul 
întregii țări.

Dezvoltarea ulterioară a miș
cării muncitorești, acțiunile 
propagandistice de răspîndire a 
ideilor socialismului științific, 
întreprinse de cercurile socia
liste care au luat ființă la Bucu
rești, Iași, Ploiești și în alte 
orașe ale țării, în deceniul al

VIII-lea, au determinat noi pași 
în evoluția organizatorică a pro
letariatului român. Promotorii 
organizării socialiste erau tineri 
intelectuali, receptivi la ideile 
înaintate ale timpului, însufle
țiți de idealurile maselor popu
lare. Cercurile socialiste au 
jucat un rol important în acțiu
nile de răspîndire a ideilor so
cialiste, prin publicațiile editate 
în această perioadă.

In continuare, eforturile miș
cării muncitorești din România 
pe linie organizatorică s-au in
tensificat, cunoscînd un ritm 
ascendent și mareînd, o dată cu 
apariția în 1887 a cercurilor 
muncitorești — la București. 
Iași, Galați, Bacău — întrepă
trunderea elementului socialist 
cu cel muncitoresc, în cadrul

elaborat și definitivat spre sfîr
șitul aceluiași . an și publicat.. 
la 13 decembrie 1892 în ziarul 
„Munca“. Proiectul de program 
a fost supus unor dezbateri or
ganizate în adunările generale 
ale cluburilor.

Lucrările congresului s-au 
deschis în ziua de 31 martie 
1893, în sala Clubului muncito
rilor din București situat în 
strada Piața Amzei. Au partici
pat 54 de delegați reprezentînd 
cluburile și asociațiile profesio
nale muncitorești din Capitală 
și alte orașe ale țării — Iași 
Galați, Ploiești. Craiova. Roman, 
Bacău. Tecuci, Botoșani și Tg. 
Frumos.

Congresul s-a desfășurat în 
mijlocul unui interes general, 
manifestat atît în țară, cît și

amplă analiză a evoluției Româ
niei pe calea capitalismului în 
ultimele decenii ale secolului al 
XlX-lea, sublinia adîncirea con
tradicției dintre proletariat și 
burghezie și, ca urmare firească 
a acestui proces, releva, în 
lumina învățăturii marxiste, ro
lul istoric al proletariatului de 
a sta în fruntea luptei pentru 
înlăturarea orînduirii burgheze 
și întemeierea societății socia
liste.

Socialiștii români au demon
strat inconsistenta teoriei cu pri
vire la lipsa condițiilor istorice 
pentru dezvoltarea socialismu
lui în România, reliefînd rădă
cinile adinei, de natură sociaî- 
economică, ale mișcării noastre 
socialiste.

Pe de altă parte, dat fiind

tatea juridică a femeii cu băr
batul, gratuitatea învățămîntu- 
lui primar, dreptul la întrunire, 
asociere, greve, impozit progre
siv pe venit etc. Credincioși 
principiilor și tradițiilor anti
monarhice, preluate de la gîn- 
ditorii progresiști ai generațiilor 
anterioare, socialiștii s-au pro
nunțat, în principiu, pentru un 
regim de stat cu caracter repu
blican.

Programul cuprindea, de ase
menea, revendicări cu caracter 
social-economic. Pentru clasa 
muncitoare, programul preve
dea : ziua de muncă de opt ore, 
repaus duminical, reglementa
rea muncii femeilor și interzi
cerea muncii copiilor sub 14 ani 
etc., iar pentru țărănime — răs
cumpărarea pămînturilor prin

DEZLEGATE
(Urmare din pag. I)

0 ETAPĂ MAJORĂ, UN PROLOG
LA CRONICA UNOR NOI ÎNCEPUTURI

unor organizații cu caracter 
proletar și socialist, și realizînd, 
astfel, începutul procesului de 
unire a mișcării muncitorești cu 
socialismul științific.

Din anul 1890, cercurile mun
citorești s-au transformat mai 
întîi la București, apoi în alte 
orașe din tară, în cluburi mun
citorești, al căror scop, mărturi
sit în înseși statutele acestora, 
era „să lupte pentru îmbunătă
țirea stării materiale, morale și 
politice a muncitorilor, să-i or
ganizeze într-un partid al lor. 
servind ca sîmbure în jurul că
ruia să se grupeze toate puterile 
partidului muncitorilor14.

La 2 mai 1892, în adunarea 
generală a Clubului muncitori
lor din București, s-a hotărit 
convocarea congresului de con
stituire a P.S.D.M.R. în iunie 
1892. o comisie aleasă de organi
zațiile muncitorești a trecut la 
alcătuirea proiectului de pro
gram al partidului, care a fost

dincolo de hotare. Din tară au 
sosit, pe 
numeroase _ 
zînd urări de succes participan- 
tilor la lucrări si adeziuni la 
ideea creării partidului politic 
al clasei muncitoare din Româ
nia. De asemenea, partide și or
ganizații socialiste din Austria, 
Franța, Germania, Rusia, Bul
garia, Italia. Spania, au trimis 
telegrame de felicitare congre- 
siștilor, iar din Franța si Bul
garia au sosit la București de
legați care să asiste la lucrări.

Principalul punct de pe ordi
nea de zi a fost discutarea si 
adoptarea programului partidu
lui. Programul cuprindea două 
părți esențiale : expunerea teo
retică a principiilor care urmau 
să stea la baza activității vii
toare a P.S.D.M.R. $i revendică
rile practice imediate ale pro
letariatului român organiza: in 
partid politic. Prima parte a 
programului, după ce făcea o

adresa congresului, 
telegrame, cuprin-

stadiul de dezvoltare a mișcării 
socialiste din țara noastră, par
tea teoretică a programului cu
prindea și unele idei și teze 
eronate între care aceea a dez
voltării țărilor înapoiate în 
orbita celor înaintate, care a 
servit, ulterior, drept justificare 
a tacticii ..legale" de luptă. în- 
gustînd sfera de activitate a 
P.S.D.M.R.

Cea de a doua parte a pro
gramului cuprindea revendică
rile practice imediate pentru 
care se angaja să lupte partidul. 
Ele aveau mai mult un caracter 
general-democratic, fiind me
niu să contribuie la democrati
zarea vieții sociale a țării, con
diție esențială pentru libera 
dezvoltare a mișcării socialiste, 
pentru propășirea țării în gene
ral între aceste revendicări, la 
loc de frunte se situau votul 
universal egal și direct, egali-

intermediul comunelor, precum 
si credite, islazuri comunale etc.

După vii dezbateri programul 
P.S.D.M.R. a fost adoptat. Con
gresul a luat în discuție si cele
lalte puncte de pe ordinea de 
zi — Statutul partidului, tactica 
acestuia față de partidele bur- 
ghezo-moșierești, ziarul parti
dului etc. adoptînd hotărîri co
respunzătoare.

★
Născut din realitățile social- 

economice ale societății româ
nești, P.S.D.M.R. a fost rezulta
tul firesc al dezvoltării mișcării 
muncitorești apărută pe arena 
istoriei cu mai bine de un secol 
în urmă, al necesității imperios 
resimțită de clasa muncitoare de 
a acționa ca un tot unitar pe 
plan national, într-un partid 
politic cu un program propriu 
de revendicări care-și propunea 
să exprime și să apere intere
sele proletariatului român, ale 
întregului popor. „Crearea în

1893 a Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din Româ
nia — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constituie un mo
ment de însemnătate istorică în 
dezvoltarea luptelor sociale din 
tara noastră, în organizarea cla
sei muncitoare pe plan național, 
începutul afirmării sale în prin
cipalele probleme care frămîn- 
tau viața social-politică a socie
tății din acea vreme".

P.S.D.M.R. s-a afirmat de la 
primele sale manifestări, ca un 
partid profund internaționalist, 
pătruns de ideile solidarității de 
clasă cu proletariatul interna
țional, cu oamenii muncii din
lumea întreagă. La Congresul de w 
la Ziirich (1893) al Internaționa
lei a Il-a, delegații P.S.D.M.R. 
au fost inițiatorii propunerii ca 
pe ordinea de zi a dezbaterilor 
să fie trecută și problema a- 
grară. După dezbateri, congresul 
de la Ziirich a adoptat o rezolu
ție în această problemă. 
P.S.D.M.R. a întreținut și legă
turi directe cu numeroase orga
nizații și partide socialiste din 
Germania, Franța, Rusia, Bel
gia, Italia, a avut contacte ne
mijlocite cu combatanți 
frunte ai mișcării 
internaționale, a 
presă informații 
proletariatului din 
treagă.

Idealurile pentru_______ ___
clasa muncitoare din România 
la sfîrșitul secolului al XlX-lea 
au fost continuate, în noi con
diții istorice, de către Partidul 
Comunist Român, moștenitorul 
firesc al celor mai nobile tra
diții de luptă ale poporului ro
mân pentru libertate, progres 
social, independentă, unitate și 
suveranitate națională.

Aniversarea acestui important 
eveniment din istoria mișcării 
noastre muncitorești ne prile
juiește evocarea glorioaselor 
tradiții de luptă revoluționară a 
poporului român, în frunte cu 
clasa muncitoare, pentru înfăp
tuirea idealurilor de dreptate și 
progres social, pentru victoria 
cauzei socialismului, pentru tri
umful păcii și prieteniei între 
popoare.

M. FLORESCU 
V. NICULAE

OM AGI ul
Rememorînd, în aceste zile — cînd cele

bram 100 de ani de la înființarea Asociației 
generale a muncitorilor din Timișoara și 
șaptezeci șt cinci de ani de la crearea 
P.S.D.M.R. — bogatele tradiții de luptă ale 
muncitorimii din țara noastră, evocăm, cu 
simțăminte de prețuire și dragoste, figurile 
ilustre ale înaintașilor, militanți ai mișcării 
noastre socialiste încâ de la îndepărtatele 
ei începuturi. Ei și-au dăruit anii tinereții, 

creației, unor idealuri no- 
dezrobirea oamenilor

I
i

I

Ioan C.
Frimu

anii visurilor și ai 
generoase :

i

I

în primăvara anului 
1873 pe aleile grădinii 
Copou din lași, se pu
tea vedea plimbtndu-se, 
pe-nserat, un tînăr cu 
privirea melancolică, 
reflectînd bunătate fi 
cugetare adîncă. Ni
meni nu putea bănui 
că acel tînăr de aproa
pe douăzeci de ani, cu 
fizicul șubred, care, deși 
student la drept, în
drăgea cu pasiune pic
tura — era un revolu
ționar. unul dintre or
ganizatorii primelor 
cercuri socialiste din 
țara noastră. El, tînă
rul firav, care umbla 
pe aleia Copoului cu o

mapă de desene, discu- 
tînd cu prietenii despre 
arta de a picta, condu
cea, între anii 1872— 
1874, cu pasiune și cu
răț, transportul peste 
Prut, în mod clandes
tin, al materialului de 
propagandă revoluțio
nară destinat mișcării 
socialiste din Rusia. 
Eugen Lupu a desfășu
rat, între anii 1875-“ 
1877, o activitate inten
să pentru a atrage noi 
tineri la ideile luminoa
se ale socialismului. El 
adusese la socialism pe 
frații loan și Gheorghe 
Nădejde.

După terminarea stu
diilor fusese numit ma
gistrat la Vaslui. N-a 
stat mult acolo, nu l-au 
lăsat să stea — pentru 
că făcea parte din miș
carea socialistă. L-au 
transferat la Sulina. A- 
colo, în preajma bălți
lor, cu plămînii sfîrte- 
cați, s-a chinuit pînă in 
ianuarie 1883, murind 
în vîrstă de numai 28 
de ani.

Tovarășii săi de lup
tă și de ideal nu l-au 
uitat. Nu l-au uitat nici 
atunci; nu este uitat 
nici acum. Comuniștii

iri amintesc cu mp'ect 
și recunoștință de pre
mergătorii revoluției, de 
cei care au cruncat sd- 
mînța socialistă, cu rod 
bogat în zilele noastre.

Raicu
Ionescu

(Urmare din pag. 1)

dicările imediate nu erau, pen
tru Gherea, „soluții ale proble
mei sociale44, ci posibilități de 
întărire a proletariatului în ve
derea viitoarelor lupte decisive.

Socialiștii subliniau faptul că 
înfăptuirea fiecărei revendicări 
general-democratice constituia, 
pentru clasa muncitoare, un b'in 
cîștigat. adăugîndu-se șirului de 
cuceriri necesare realizării țelu
lui suprem : înfăptuirea socie
tății socialiste. „Muncitorii nu 
trebuie să aștepte să le cadă 
de-a gata și peste noapte raiul 
din cei*  pe pămînt — se scria 
într-una din primele gazete 
socialiste —• ei trebuie să 
caute în fiecare zi a face 
un pas mai mult către țe
lul frumos, dar îndepărtat al so
cialismului". Pentru înfăptuirea 
acestui ideal, clasa muncitoare 
trebuia să se organizeze într-un 
partid politic propriu, care, pe 
baza unui program, să-i că
lăuzească lupta. Demn de subli
niat este faptul că ideea orga
nizării unui partid al muncito
rilor a fost emisă întfă de cercu
rile socialiste ; C. Dobrogeanu- 
Gherea, formulînd platforma de 
revendicări democratice ale pro
letariatului. menționa că ea va 
servi socialiștilor în activitatea 
de propagandă în rîndul maselor 
populare, „pentru a crea parti
da muncitorilor44, care să condu
că lupta pentru radicalizarea re
vendicărilor cuprinse în aceas
tă platformă.

țihcă H .Critic*  rzie- 
UT, m gazetele _M«m- 
c* “, b-
tenr“ ȘA-, imbmind to
nul polemic, pamfletar, 
cu ccmbzzrdtatea cea 
mai severi. Deși bol
nav nu s-a cruțai pa 
șme, muncind dm răs
puteri. dorind să răs
pundă tuturor adversa- 
rilor socialismului. S-a 
stins de tfnâr, foi plină 
activitate de creație, la 
virsta de numai 23 de 
ani, lăsmdu-ne moșteni
rea unei opere străbă
tută de flacăra credin
ței foi progres.

Constantin
Olcescu

Tînărul plin de talent, 
al cărui studiu, „Religia, 
familia, proprietatea" 
l-a apreciat în mod deo
sebit Fr. Engels — Rai- 
cu lonescu-Rion — s-a 
situat, în lucrările sale, 
pe pozițiile materialis
mului dialectic și isto
ric. El abordase proble
me teoretice de bază, 
scria cu pasiune și com
petență studii teoretice 
de o înaltă ținută știin-

O figură de Hercule, 
cu ochi cuceritori, cu 
fața plină de viață, în-

) 
f toare.

Prin înființarea cercurilor 
muncitorești, care au desfășurat 
o susținută activitate organizato
rică și propagandistică, editînd 
organe de presă, inițiind confe
rințe, întruniri și alte forme de 
activitate politică, se realiza 
procesul de unire a mișcării 
muncitorești cu socialismul știin
țific. Orientîndu-și, tot mai 
pregnant, activitatea spre latu
ra politică a luptei împotriva o- 
rînduirii capitaliste, cercurile 
muncitorești, pe lîngă susținerea 
acțiunilor revendicativ-economi- 
ce ale clasei muncitoare, au 
participat la alegerile parlamen
tare din 1888, lansînd, cu acest 
prilej, primul manifest electo
ral al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Concomitent cu activitatea pe 
tărîm ideologic, mișcarea munci
torească s-a afirmat, în această 
perioadă, și în domeniul luptei 
deschise împotriva orînduirii 
capitaliste. E semnificativă. în 
acest sens, greva din 1888 de la 
Atelierele căilor ferate din 
București, organizată și condusă 
de Asociația profesională a mun
citorilor ceferiști, grevă care, 
căpătînd caracterul unei puter
nice confruntări de clasă, a cu
prins peste 900 de lucrători, 
determinînd ecouri multiple pe 
plan național și internațional. 
Lupte greviste importante au 
desfășurat și lucrătorii din por
tul Brăila (1884), muncitorii tipo
grafii din București (1866, 1888), 
muncitorii din diferite centre in
dustriale din Transilvania, acți-

rîndul cărora vom notauni în _____
greva lucrătorilor de la manu
factura de tutun din Cluj (1882), 
a lucrătorilor de la Arencova 
(1889—1890), Domăn și Secul 
(1888). Obiectivele urmărite de 
muncitori vizau, pe lîngă reven
dicări economice imediate, și u- 
nele cu conținut politic. Era o 
expresie firească a creșterii po
tențialului de luptă a clasei 
muncitoare, a creșterii conștiin-

cîndVoi trebuie să strigați 
(țărănimea, n.n.) e împușcată, 
datoria voastră este să ridicați 
glasul".

Se resimțea tot mai acut ne
cesitatea intensificării procesu
lui de organizare a mișcării 
muncitorești, necesitate izvorîtă 
din experiența luptelor greviste 
desfășurate de proletariat ti a 
răscoalelor țărănești. S-au a- 
dăugat — stimulînd această ne-

POLITICA Șl ISTORIE

mai tîrziu directorul general al 
combinatului — se iemarcă prin 
competența cu care conduce 
pregătirea tehnică a cadrelor, cît 
și prin finețea detaliilor oferite 
montorilor străini, care au lucrat 
la montarea instalațiilor).

Pretutindeni, noutăți. Autorii 
lor ■ acești oameni harnici ai 
combinatului. Un element nou, 
creat la nivelul secțiilor, este 
preocuparea constantă pentru e- 
conomicitatea predominantă: o 
calculație zilnică a prețului de 
cost, care să oglindească fiecăiui 
lucrător ieftinirea, sau scumpirea 
propriilor produse. Ceea ce este, 
intr-adevăr, o măsură gospodă
rească, aptă să corecteze cotidian 
producția. Cu atît mai mult cu 
cît mai există încă defecțiuni 
tehnologice, utilaje care nu merg 
cum trebuie, situații ce se răs- 
frîng negativ pe planul general 
al rentabilității. Preocuparea pen
tru economicitate și rentabilizare 
e, însă, în toi, dinamizată de o 
pasiune fierbinte. Și pasiunile în
ving totdeauna.

Fabrica de catalizatori — mi 
se spune — este prima de felul 
acesta din țară. O altă noutate a 
industriei noastre chimice e fa
brica de butanol — un alcool 
folosit în industria de lacuri 
vopsele — care produce aici, a- 
,nual, 20 000 tone.

Cei 5 000 de oameni ai combi
natului fabrică, anual, sute de 
mii de tone de produse pentru 
nevoi interne și export: uree 
(îngrășămînt), acid acetic, buta
nol etc. Mărfuri de calitate supe
rioară, competitive cu produsele 
marilor industrii chimice străine, 
cu veche și apreciată tradiție. In 
primele opt luni ale anului in 
curs, combinatul a produs — o 
altă paradă a marilor cifre — 
95 000 tone amoniac, 50 000 tone 
uree, 2 600 tone acid acetic, 2 100 
tone butanol...

Dar gigantul chimic de la Cra
iova este încă departe de a fi a- 
tins punctul maxim al maturită
ții sale. Am vizitat și șantierul 
no'i ’ ^jrici de amoniac, care și-a 
ridiv , în vara aceasta, enormele 
cazane de vapori, în care se 
dezvoltă o presiune de peste 450 
atmosfere. Tuburile cazonelor, în 
care se produce sinteza amonia
cului, aceste nesfîrșite coloane, 
sînt confecționate din cele mai 
nobile oțeluri — cu amestec de 
wolfram, titan — superioare chiar 
oțelurilor folosite la navele care 
întreprind zboruri cosmice.

Dar cite cifre și semne de ex
clamare sînt admisibile ?

Ceea ce n-a văzut reporterul, 
mîine va observa cititorul, local
nicul.

Combinatul chimic — o expre
sie a unei tehnici moderne, pro- 

• ducător, în primul rînd, de îngră
șăminte — alături de vaci păs- 
cînd! Peisaj prin excelență m- 
dusțrial, ca un fantastic decor de 
film de anticipație, și fumul re- 
zidual, de o culoare splendidă, 
care decorează, pictural, cerul de 
toamnă!

...Pătrunzînd în acest univers 
al tainelor dezlegate științific, 
aflăm un alt — dacă vreți — pa
radox : în marele combinat — 
care însumează, pe o întindere 
de zeci de hectare, 18 fabrici de 
mare capacitate — 70 la sută 
din miile de salariați sînt tineri. 
„Paradoxul" (să-l numim mai 
departe așa) constă, în primul 
rînd, în faptul că tehnologia a- 
cestei noi industrii presupune o 
calificare deosebită, ținînd seama 
de complexele procese tehnice, 
cît și stăpînirea unor instalații 
inedite, deosebit de complicate. 
Și iată că, în marea lor majori
tate, tinerii sînt aceia care pre- 
domină în masa de lucrători chi- 
miști.

Un alt „paradox" (de final de 
0 capitol) este și faptul că ingine

rul chimist Gh. M anole seu, di- 
rectorul general al combinatului, 

9 este același inginer care, împreu
nă cu un colectiv în subordine, 
în I960—1963, a fost șeful de pro- 

9 iect al acestor numeroase fabrici, 
pe care le conduce, în fapt, azi...

® *
...Hotărît, nu poate fi cuprinsă, 

• în limitele unui reportaj de nota
ții, povestea complexă a combi
natului, care cuprinde, cum am 

^spus, 18 fabrici de mare capaci- 
tate industrială. Dar să vorbim 
mai departe despre tineri. Prin- 
tre coloane metalice, înălțate pî- 
nă la cer, în care „fierb" disti- 
lîndu-se hidrocarburi, tînărul in- 
giner-șef Radu Ion, conducăto
rul fabricii de acetilenă, îmi ex- 

A plică, cu o modestie nefirească, 
cum a reușit să ridice producția, 
la instalațiile de acetilenă, pînă 

A la 75 la sută din capacitatea to
tală. Formulată astfel, performan
ța nu pare teribilă, dar priceperea 
șefului și hărnicia colectivului de 
aici, folosind două linii de fabri- 
cații, produc, 30 000 tone de ace- 

9 tilenă anual.
Un alt inginer tînăr, șeful fa- 

bricii de azotat de amoniu, Ion 
9 Nica, arătînd spre cele două 

imense turnuri de granulare, de 
a peste 80 m. înălțime, vorbește cu 
9 pasiune despre zecile de soluții 

tehnologice care au dus la o pro- 
• ducție anuala de 300 000 tone...

(Acest tînăr inginer — ne spunea

9

de 
muncitorești 
publicat în 
despre lupta 

lumea în-
care a luptat

. ..

____ __________ ____ ■ .

__________________

t

tuire a P. S. D. M. R. 
Acolo, însă, în forumul 
mișcării muncitorești, el 
s-a ridicat împotriva 
vorbăriei sterile a u- 
nora. La o ședință a 
Congresului din 1898, 
tînărul delegat 1. C 
Frimu a spus: Noi, de
legații muncitorilor, nu 
am venit aici ca să dez
batem „chestiuni perso
nale". Noi am venii 
aici să ne luminăm și 
să aducem o veste bună 
și mîntuitoare acelora 
ce ne-au ales...

La sfîrșitul veacului, 
cînd partidul muncito
rilor și-a încetat, vre
melnic, activitatea, loan 
C. Frimu s-a situat în 
fruntea militanților care 
țineau sus steagul roșu, 
steagul luptei și al dez
robirii clasei muncitoa
re, al socialismului ce 
triumfă în zilele noas
tre.

Anton
Bacalbașa

El era unul dintre 
publiciștii cei mai activi 
în pregătirea Congre
sului de creare a 

1 P.S.D.M.R. La ședin
țele congreselor, la adu
nările de 1 Mai, la ma
nifestațiile de strada, 
acest omuleț cît un co
pil, cu o față asemănă
toare cu cea a lui Las
salle, devenea, în fața 
maselor, un tribun. Fer
meca atît de mult au
ditoriul, îneît tineretul 
îl considera un „profet 
al viitorului".

In anul constituirii 
P.S.D.M.R., Anton Ba
calbașa publicase volu
mul „Moș Teacă"; el 
mai crease și un alt e- 
rou celebru: „Spana- 
chidi". Și acest tînăr, 
care făcuse ca țara în
treagă să rîdă aplecată 
pe paginile sale era, în 
același timp, un mare 
iubitor de oameni. De 
aceea era socialist. A- 
dresîndu-se oamenilor 
de artă Anton Bacalba
șa — „Tony", cum îi 
spuneau prietenii — îi 
îndemna să ajute, prin 
operele lor, pe cei ce 
răbdau „lanțurile celei 
mai grele robii, robia 
economica". „Se sfîr- 
șește veacul acesta și 
vine un altul — spunea 
el — care nu va fi vea
cul al douăzecilea, ci 
veacul întîi al fericirii 
omenești... Fiecare din 
noi are în societate o 
misiune. Și cînd asis
tăm la încercarea uriașă 
a proletariatului de a 
sfîrși cu zilele negre, 
datoria noastră e să fim 
alături de el...".

optimismul de cabinet
(Urmare din pag. I)

I ION FELEA

“ nici „operativa' din care am re
ținut și redat cifrele de mai sus 

• nu reușește să convingă — cele
mai multe unități situîndu-se 
sub un nivel mediocru — cu 

_ atît mai puțin convingătoare 
este situația din teren. Coope
rative agricole cum sînt cele din 
Bîsca, Chiojdului, Bratilești, 

A Lopătari, pe motivul (să-1 mai 
w comentăm ?) că „porumbul mai 

poate sta și în cîmp la fel de 
• bine ca și în magazie," încă

n-au început recoltatul. De 
teren pregătit în porumbiște, 
nici pomeneală. Cooperativa O din Cernătești, din 410 hectare, 
cîte are cu aceasta cultură, nu a 
recoltat decît 66 hectare, pentru O că ... oamenii mai au cîte ceva 
de pus la punct pe lingă butoa
iele cu vin. La Mihăilești. în 

• timp ce porumbul de pe 500 de
hectare stă încă în cîmp, pentru 
că „nu sînt mijloace de trans- 

• port" (altfel, după cum spunea
președintele Constantin Ionescu, 
hectarele ar fi „date gata" în

adoptate. An de îneepînd ea 
1890, proletariatul din principa
lele centre muncitorești ale țâ
rii noastre a sărbători: consec
vent ziua de 1 Mai.

Cit privește lupta pentru crea
rea unui partid socialist, s-a 
ajuns — prin activitatea propa
gandistică desfășurată de mili
tant! socialiști ca AL Ionescu. 
A. Bacalbașa, Panait Mosoiu ti

ței sale de clasă, a afirmării 
sale ca o forță politică impor
tantă, în plină consolidare și 
dezvoltare.

O semnificativă creștere a 
maturității politice a^ cercurilor 
muncitorești a fost înregistrată 
în timpul puternicei ridicări la 
luptă revoluționară, a țărănimii, 
în primăvara anului 1888. Cer
cul muncitorilor din București 
a lansat, în acel moment, un 
manifest de caldă solidarizare 
cu țărănimea răsculată, cu cau
za dreaptă în numele căreia se 
ridicase aceasta. „Muncitori ! — 
se scria în manifest — numai 
voi știți ce-i amarul, numai voi 
știți ce va să zică robia mun
cii, numai voi puteți să înțele
geți pe cei care, disperați de lip
să și nedreptate, s-au răsculat...

cesitate imperioasă — hotărîrile 
adoptate de social-democrația 
internațională la Congresul de 
constituire a Internaționalei a 
Il-a, ținut în 1889 la Paris. La 
congres au fost adoptate unele 
măsuri privind înființarea de 
partide socialiste în țările unde 
ele nu se constituiseră încă și 
cu privire la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai, ca zi a solidarității in
ternaționale a muncitorilor. Din 
partea mișcării muncitorești din 
România, la Congres au partici
pat ca delegați C. Miile, dr. V. 
Voinov, I,. Mani, E. Racoviță, I. 
Procopiu. Reîntorși în țară, ei 
au adus la cunoștința muncito
rilor, prin presă și prin alte mij
loace de propagandă, hotărîrile

alții — la adeziunea unui număr 
de 300 de membri. Aceasta a 
permis organizarea. în seara zi
lei de 3 februarie 1890. a unei 
adunări generale în cadrul că
reia s-au stabilit măsurile ce 
trebuiau luate în scopul trans
formării Cercului muncitorilor 
din Capitală în Clubul munci
torilor, organizație politică a 
clasei muncitoare concepută pe 
baze mai largi, și care a editat 
importantul organ de propagan
dă care a fost gazeta „Munca".

înființarea Clubului din Bucu
rești, editarea ziarului „Mun
ca", a statutului Clubului și a 
altor materiale propagandistice 
care-i lămureau importanța, re-

liefind necesitatea organizării 
politice a proletariatului, au sti
mulat puternic muncitorimea 
din celelalte centre ale țării. La 
Roman, Iași, Botoșani, Ploiești, 
Galați, Craiova, Bacău, s-au 
constituit. în perioada cuprinsă 
între februarie 1890 și iunie 
1892, cluburi muncitorești, care 
militau pentru constituirea parti
dului politic al muncitorilor.

Atrăgind atenția muncitorilor 
că organizațiile politice ale pro
letariatului trebuie să se deo
sebească fundamental de cele
lalte partide și grupări politice 
ale burgheziei, un manifest al 
Clubului din București sublinia, 
în 1891, că ,mu numai prin scop 
ne deosebim de toate partidele, 
ci si prin felul de a lucra, pnn 
interesele ce reprezentăm. Noi, 
socialiștii, sîntem încredințați 
că poporul muncitor e chemat 
să ducă la îndeplinire scopul 
nostru. Poporul muncitor e acea 
clasă care e chemată de istorie 
pentru a realiza societatea so
cialistă".

Aceste acțiuni ale cluburilor 
se împleteau cu mobilizarea ma
selor muncitorești la lupta pen
tru cucerirea de revendicări e-

conomice și politice. în perioa
da 1890—1892, au avut loc, în 
principalele orașe ale țării, o 
serie de greve care, soldate cu 
succese, au dus la creșterea în
crederii muncitorilor în proprii
le lor forțe, în capacitatea de 
luptă a organizațiilor în care se 
înrolaseră. „între toți muncito
rii — arată documentele vremii 
— se vede o frămîntare puter
nică în privința organizării lor 
mai temeinice. Oriunde te duci... 
în ateliere, în mahalale, peste tot 
locul auzi vorbindu-se de so
cialism, de partidul muncitori
lor’. Se impunea, în mod strin
gent, unirea tuturor cluburilor 
și asociațiilor profesionale alcă
tuite spre sfîrșitul veacului tre
cut — a tuturor organizațiilor 
bazate pe principiile luptei de 
clasă și ale internaționalismului 
proletar — într-un partid politic 
puternic al clasei muncitoare.

înființarea. în 1893, a Partidu
lui Social-Democrat al Mun
citorilor din România. încununa 
eforturile de, p&ă atunci ale 
clasei muncitoare în direcția 
organizării sale*  politice, victoria 
elementului politic dipffîpișcarea 
noastră muncitorească, deschi- 
zînd perspectiva marilor lupte 
biruitoare de mai 'tîtziu.

2-3 zile), un autocamion „tro
nează" pe butuci, iar celelalte, 
în stare de funcționare, nu sînt 
dirijate judicios. Organizarea 
transporturilor este, aici, un fel 
de joc de copii, cu na-ți-o ție, 
dă-mi-o mie. Porumbul adus din 
cîmp este descărcat pe plat
forme de paie lîngă sectorul 
zotehnic, apoi încărcat din nou 
și transportat în alt loc, pentru 
a fi curățat de știuleți, urmînd 
ca și de aici să fie încărcat în 
mașini și dus la bazele de re
cepție și în hambarele coopera
tivei.

Lipsa mijloacelor de trans
port. ce se resimte în mai toate 
unitățile, apare ca principală 
cauză, care întîrzie recoltatul, 
eliberatul terenului și însămîn- 
țatul. Nu, însă, pentru că ele 
n-ar exista, ci pentru că sînt 
mereu defecte (situație întilnită 
și la Movila Banului — două re
morci), prost dirijate și folosite 
la transporturi de cu totul altă 
natură sau. pur și simplu, nu 
sînt folosite la loc. La coopera
tiva agricolă Floricd, lingă un 
autocamion defect, stau nefolo
site două remorci (unitatea nu 
are tractoare). Alături, insă, se 
„odihnesc" tractoarele I.M.A. — 
Mihăilești, pentru că... nu au re
morci. „Proprietarii" nu se îm
pacă la preț și, decît să se în
șele, să piardă cumva, ceva, 
vreunul, mai bine pierd amîn- 
doi.

Lipsurilor în organizarea mun
cii din unitățile cooperatiste li 
se adaugă si cele din I.M.A., 
care le deservesc. La cooperati
va agricolă Vernești, unitate de
servită de I.M.A.-Stîlpul, două 
tractoare nu lucrează din lipsă 
de mecanizatori. Alte șapte „sta
ționează' la sediul I.M.A. Mihă
ilești, pe motiv că sînt planifi
cate să fie reparate. $i tot aici, 
șase din 60 de remorci, cîte are 
întreprinderea (de reținut ra
portul !). sînt rezervate pentru 
eventuale transporturi ce s-ar 
ivi la... întreținerea sediului (că
rat balastru. nisip pentru pa
vaj; lemne etc).

Liniștea care domnește la or
ganele agricole județene, la gîn- 
dul că „există ceva realizări", a- 
pare, evident, fie și numai din 
această sumară trecere în revis
tă. cu totul nojustificată. Adău
gind că în unități există si mari 
suprafețe cu plante furajere ce 
trebuie însilozate, apar ca și mai 
urgente măsurile ce se impun a 
fi luate, atît la nivelul organelor 
județene cît și în fiecare unitate
— cooperativă agricolă si I.M.A.
— în vederea asigurării condi
țiilor de desfășurare în plin a 
recoltatului, a eliberării grab
nice a terenului, care să asigu
re declanșarea imediată, din 
plin, a semănatului.
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INTILNIREA
DELEGAȚIILOR

SINDICATELOR DIN
Primire la C.C al P.C.R

arhitectonic

ORIZONT TURISTIC •
Primire la Consiliul de Miniștri

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Mauren A Pr‘lnit o.telcg,nuă din partea pre
ședintelui Consiliului de: MifetnȚll U.RXSTlAtexet Kosîghin, 
prin care acesta, în nujngje ginvmului sovietic st al său personal, 
transmite condoleanțe în legătură cu catastrofa de .cale ferată care 
a avut loc în țara noastră la 7 octombrie și exprimă compasiune 
sinceră familiilor îndoliate.

20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN CLUJ

ADUNAREA JUBILIARĂ 
DE LA CASA UNIVERSITARILOR

La 10 octombrie, tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C. C. al 
P.C.R., l-a primit pe tovarășul 
Hoang Van Hoan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, care și-a petre-

primit joi după-a- 
grup de industriași 
de afaceri suedezi 

vizită în țara noas-

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ilie 
Verdeț, a 
miază un 
și oameni 
care fac o 
tră, cu prilejul organizării la

în sala Operei din Timișoara a 
avut loc joi o adunare prilejuită 
de aniversarea a 100 de ani de 
la crearea Asociației generale a 
muncitorilor din Timișoara și a 
75 de ani de la constituirea Parti
dului Social-Democrat al Munci
torilor din România.

Au participat conducători ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
veterani ai mișcării muncitorești, 
membri de partid din ilegalitate, 
reprezentanți ai unor organizații 
obștești, oameni de știință, arta 
și cultură, oameni ai muncii, din 
întreprinderile și instituțiile timi
șorene.

★
Cu ocazia împlinirii a 100 

de ani de la crearea primei 
organizații politice a clasei 
muncitoare pe teritoriul țării 
noastre și 75 de ani de la în
ființarea P.S.D.M.R., la Muze
ul de istorie a Partidului co
munist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Ro
mânia a avut loc joi după- 
amiază o sesiune
Sesiunea a fost organizată de 
Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., Academia de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu- d« lîngă C.C. 
al P.C.R. și I utul de is
torie ,.N. Iorga“ al Academiei 
Republicii Socialiste România.

La lucrări au luat pare 
vechi militanți ai mișcării re
voluționare și democratice, 
academicieni, profesori uni
versitari, cercetători științifici 
din unitățile instituțiilor or
ganizatoare, din alte instituții 
de specialitate, studenți.

★
O delegație de juriști din R. P. 

Bulgaria, în frunte cu Svetla Das- 
^kalova, ministrul justiției, face în 

aceste zile o vizită în țara noa
stră.

In cursul zilelor de miercuri și 
joi, juriștii bulgari au avut între
vederi cu Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, precum și cu re-

Glume cu sânâtatea 
oamenilor ?

(Urmare din pag. I)

„Nu I.D.G.B. este de cină. Noi 
vrem să vă dăm căldură, dar nu 
depinde de noi, ci de C.E.T. Gro
zăvești". Am telefonat la Groză
vești (biroul tovarășului inginer 
șef, de unde plecau zilnic note 
care anunțau acele ore „22,00“). 
„Noi ? Noi sîntem în regulă, to
varășe, I.D.G.B.-ul este de vină. 
Ei au planificat căldura ventru 
data de 15 octombrie. Nu este 
încă 15...".

Dar este frig, am spus. Nu se 
simte ? Mergeți în blocuri.

„N-avem ce face, ni s-a răs
puns. Ca să putem mări presiunea 
avem nevoie de o perioadă de re
vizie a instalației. Or, fiindcă 
I.D.G.B. ne-a fixat termenul de 
15, noi ne-am ghidat după indi
cațiile lor și nu ne-am apucat de 
lucrare înainte, întrucit pînă la 
15 o terminăm Nu noi purtăm 
răspunderea...".

Spălarea pe mîini!, cum s-ar 
zice. Vorbim din nou la condu
cerea I.D.G.B., cu tovarășul di
rector adjunct. întrebînd de ce

BALOANE
(Urmare 

din pag. I)

ales,tețea și, mai 
scumpele glasuri ale 
celor ce intră în 
viață printr-o ușă 
mare, frumoasă, prin 
belșugul acela de 
Țăndarici și Babe 
Cloanțe. Cît sînt de 
mare, m-as sui pe o 
bicicletă și-aș face 
un tur prin mijlocul 
magazinului. S-ar ui
ta lumea la mine. aT 
zice că m-am 
tit, dar narea 
izmeneală nu 
Niciodată nu 
puștiul din noi. Cînd 
văd o tăbliță și un 
penar îmi vine să 
iau alfabetul de la 

cap, un arc cu săgeți 
îmi amintește de Wi- 
nnetou si de cei trei 
cercetași. Un astfel 
de .magazin îmi re
deschide pofta de a- 
venturi. îmi aduc a- 
minte că am sărit de 
Pe casă fâcînd-o pe 
cow-boyui și că în
tr-un pod jucam fil
me seriale cu puștii 
din vecini. închinu- 
ind aventuri fără 
seamăn printre grinzi 
și geamuri sparte.

Să lăsăm copiilor 
posibilitatea de a 
strica ordinea noas
tră încremenită, să 
cădem în surrealis- 
mul lor teribil și să 
vorbim din vîrful 
limbii, făcînd-o pe

scrin- 
puțină 
strică, 
moare

cut concediul de odihnă în țara 
noastră.

La întîlnire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie, a participat tova
rășul Vasile Vlad, șef de secție la 
C C. al P.C.R.

A fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam în Re
publica Socialistă România.

București a Expoziției indus
triale suedeze.

La primire au participat 
Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, precum 
și baron Cari Rappe, ambasa
dorul Suediei la București.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

prezentanți ai conducerii Tribu
nalului Suprem și ai Procuraturi: 
Generale.

★

împlinirii a 100 
începerea lapse:

Cu prilejul 
de ani de la 
de eliberare de sub dominări» 
colonială, a poporului cuba
nez, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republic:: Cuba 
la București, Zer.er. B’jergo. a 
oferit joi seara un cocteu iz 
saloanele ambasadei.

MERIDIAN OLIMPIC

planificarea călduri: se face cu o 
rigiditate care devine tTuma-td, 
de ce nu se prevede o surpriză 
a naturii. Noi, ne spune dmsul, 
ne-am ghidai după nevoile anilor 
trecuți. Dar se poate, tovarășe, 
ca tovarășii de la C.E.T. sâ aș
tepte ultima zi pentru verificarea 
instalației ? Mai ales că cârtă 
experiența altor aniPuneți-cd 
întrebarea și o să vedeți că nu 
noi purtăm răspunderea...

„Ghidare"..., „nu noi, d ei"...! 
Și iată cum din ghidare în ghi
dare și cu toate „intențiile bune" 
tremură alifia oameni de 
frig. Numai la I.T.B. am mai 
văzut asemenea situații absurde, 
cînd. deși an de an fac experien
ța de a fi luați pe nepregătite 
de prima intemperie, la întiii 
fulgi din anul următor vehiculele 
qrată ca o oaste dezarmată. De 
data asta avem însă de-a face cu 
o glumă, mai mult decît absurdă 
pusă fiind în pericol însăși sănă
tatea oamenilor, îndeosebi a co
piilor..

Tovarăși directori, cît mai poa
te dura ?

vrăjitorul indian. 
Tați severi și preo
cupați de faptul di-, 
vers, uitați pentru 
cîteva ceasuri ulti
ma ședință de ana
liză a muncii și 
mergeți Ia magazinul 
copiilor, de mînă cu 
urmașul vostru zbur
dalnic, în acel uni
vers infanti] făcut 
din cîrpe și tiniche
le. La ieșire, cum
părați și un balon, 
albastru, roz sau gal
ben. N-o să vă ia 
dumnezeu la cer, 
dar o să vă mai ui
tați în sus și o să 
vă amintiți că și lu
crurile inutile folo
sesc la ceva.

Cumpărați ba
loane...

I
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IȘI CAUT A SEDIILE
un cinedub, și că, mai ales, exis
tă mult entuziasm și dăruire 
pentru aceste activități. Se edi
tează reviste, se fac filme, se 
deschid expoziții.

„Vrem să organizăm seri te
matice, expoziții, serbări adevă
rate — ne declara, entuziastă, 
eleva Smaranda Băcanu, condu
cătoarea societății. Vrem să îm
binăm poezia cu teatrul, cu pic
tura și muzica, iar activitățile 
noastre să concureze cu cele mai 
bune activități din țară".

„Talentele, gradul de matu
ritate cu care elevii își privesc 
activitățile — ne spune tov. 
Alexandrina Giura, secretar al 
Comitetului județean U.T.C. Ti
miș — ne îndreptățesc conclu
zia că înființarea societății a 
fost o necesitate. Ceea ce, însă, 

organizatorii marilor excursii 
și răspunzători de acestea, 
de la plecare pînă la sosire, 
sin: constrinși să-și limiteze 
preocupările doar la condu
cerea tinerilor la trenuri sau 
autobuze să Ie ureze drum 
bun și să rămină apoi gîndi- 
tori, la birou sau acasă, la 
ceea ce se va întimpla pe 
traseu, Ia eventuale neajun
suri, și greutăți... (de care 
vor trebui, totuși, să dea so
coteală !).

Aceasta, pentru că reco
mandarea a fost înțeleasă de 
unele comitete județene mu
nicipale și orășenești U.T.C. 
pe dos. Și cît era de clară ! 
Adică, însoțirea tinerilor în 
excursii de către activiști ai 
comisiilor de turism nu in- 
senmă un drept, ci o dato
rie. Dar excursii, nu zece, 
dcuăzeci de drumeți ! Și cu 
ști: mai mult cînd organiza
rea lor le aparține direct. 
Numai că, așa cum spuneam, 
s-a trecut în cealaltă extre
mă. ir.terzicindu-se. la modul 
a t orice însoțire de
excursie de către activiști.

estetă, oare, și o cale 
de mijloc? !

L ANDREIȚA

• Cel mai v'rstnic participant 
ia Jocurile Olimpice din Me
xic este Loma Johnstone (An- 
Eia o bunică în vîrstă de 66 
de asri. înscrisă la probele ec- 

ne creează dificultăți și provoa
că o mihnire sinceră în nodurile 
elenilor este „dilema" în care se 
complace Consiliul popular mu
nicipal Timișoara : să ne dea 
sediu pentru societate sau nu ? 
Am făcut toate intervențiile, am 
insistat, dar pînă în prezent nu 
am obținut nici un rezultat”.

„Dilema* * în care se află Con
siliul popular al municipiului 
Timisoara este — trebuie să o 
spunem deschis — o falsă dile
mă. Clădirea în care se află, în 
prezent, sediul pazei contractua

te

parte

re... Și apoi, județul șde 
acest lucru.

„Nu știm nimic, ri dacă 
fi Știut, nu am fi incmimCaz ca 
o instituție să fie scoasă » an- 
tati de colo-colo — ne deexară 
tov. Liviu Derban, prun-secrecar 
al Comitetului județean U.TjC. 
Arad.

Ne interesăm la Comitetul ju
dețean pentru cultură ri artă, 
care. în mod normal, trebuie « 
avizeze mutarea dintr-un seara 
în altul a instituțiilor de cul
tură.

„Nu am a\*izat și nici nu am 
fost anunțați măcar — ne spure 
tov. Aurel Martin, președintele 
comitetului. Dar situația de Ia 
Chioroc nu-i unica. In comuna
Hășmas. biblioteca comunală a 
avut un sediu frumos, potrivit 
unei activități culturale. Numai 
că consiliul ponuhr comuna! a 
găsit de cuviință să mute biblio
teca intr-un local necorespun
zător — pentru a instala postul 
de miliție".

Vasăzică, la Chioroc, aproape 
6500 de volume sînt mutate din
tr-un loc în altul, deoarece cuiva 
— precis, nimeni nu Știe cui — 
i-a venit ideea acestei mutări.

La Hășmaș, localul bibliotecii 
este cedat postului de miliție- La 
Gurahonț, ca și la Apateu, tot în 
județul Arad, bibliotecile comu
nale funcționează în clădiri cu 
un aspect prea puțin cultural.

Consiliile populare respective 
nu consideră oare că în felul 
acesta își ignoră o obligație ?
„...DAR CE FACEM CU PAZA 

CONTRACTUALĂ ?“

întrebarea de mai sus a fost 
repetată, într-un fel sau altul, 
de zeci de ori, în zeci de ocazii.

le este proprietatea Ministerului 
Invățămîntului. Inspectoratul ju
dețean al învățămîntului are și 
bunăvoința, și fondurile nece
sare ca edificiul respectiv să fie 
amenajat adecvat, ca să poată fi 
cedat activităților societății „Pre
ludii bănățene". Rămîne doar să 
se găsească soluția ca localul să 
fie eliberat. Cine va ’ ‘ 
găsească ? Și cînd ?

trebui să o

O COLECȚIE de
— DEPOZITATA

VALOARE 
IN’ LAZ!

Cu ocazia unei „mese rotun
de* 4 organizate Ia Timișoara, 
prof. Octavian Gog, inspector 
principal al Comitetului pentru 
Cultură și Artă al județului Ti
miș, declara : „Colecția de artă 
populară a Iulianei Folea Tro-

VERA CRUZ — cinemascop 
rulează la Patria (orele 9 j 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

SĂ NU NE DESPĂRȚIM — ci
nemascop

rulează la Sala Cinemateca 
(orele 10 ; 12 . 14 ; 16.30 ;
18.45 ; 21).

VEȘNIC INTÎRZIAT — cinema
scop

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.15 ; 18.30 ; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Capitol (orele 9; 
11,30; 14,15; 17,45; 20,30); Melo
dia (orele 8,45; 11; 13,30; 16;

21) ; Modem (orele 
11,45; 14; 16,15; 18,30;

20.45) .
NOTRE DAME DE PARIS 

rulează la Tomis (orele 9—
15.45 în continuare; 18,15;
20.30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Volga (orele 9—13,30 în 
continuare — 16 ; 18,15 ; 20.30); 
Gloria (orele 9 ; 11,15 • 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

PRINTES V
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16.30 în continuare 18,45 ; 
20,45) ; Grivița (orele 9 ; 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

WINNETOU III — cinemascop 
rulează la Flamura (orele 9 ;

O 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Giulești (orele 10 : 15.30 ; 18 ; 
20.30) ; Arta (orele 9—15,45 în 

A continuare ; 18 ; 20,15).
TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 

rulează la Doina (orele 9 ; 10 :

•
 Program pentru copii) 11,30 :

13.45 ; 16 ; 18,15 • 20.30) ; Dacia 
(orele 8—16,30 în continuare ; 
18.45 ; 21).

W NȚCONTELE PLĂTEȘTE
LTȚA — cinemascop 

rulează la Union (orele 
18 ; 20.30).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN — cinemascop

rulează la Feroviar 
9J0—16 în continuare).

SrKPRIZELE DRAGOSTEI
'r-'esză la FI o re as ca (orele 9 ;
11.15; 13 30 ; 16; 18,15; 20.30).

FRUMOASELE VACANȚE 
ruSează la Aurora (orele 9; 
1145 ; 1X30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ;
Burești (oreîe 15J0; 18).

JURNALUL UNEI FEMEI TN 
ALB

rulează la Buzești (ora 20,30).
ZILE DE VARĂ

rulează ’.a înfrățirea (orele 
15J0 ; 17.45 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11.15; 1338; 16; 18.15; 20.30); 
Moșilor (orele 15.30 ; 18 ; 20.30).

TAFFY SI VTNĂTORUL
n ’.ează la Unirea (orele
18 ; 2030).

FRATELE DOCTORULUI
MER

rulează la Lira (orele 
18 ; 20).

PO-

15,30

RO-
(orele

6
c

15.30 :

HO-

15.30 ;

cear.u. din Buziaș, colecție de o 
deosebită valoare artistică, zace 
de ani și ani de zile în lăzile a- 
cestei talentate creatoare și pa
sionate colecționare. Colecția nu 
este valorificată datorită nepă
sării organelor locale, care nu-i 
dan posibilitatea ca în propria 
sa casă să-și prezinte obiectele 
pe care le deține..."

Ne-am deplasat la Buziaș. 
înaintea relatărilor celor consta
tate — un scurt istoric :

Descoperită de pictorul Mirea 
si de ziaristul Constantin Miile,

Iuliana Folea Troceanu a fost vi
zitată de numeroși oameni de artă 
și cultură din țara noastră, înce- 
pînd cu Mihail Sadoveanu. (Cri
ticul de artă Petru Comarnescu a 
și publicat despre ea, în primă
vara aceasta, o elogioasă cro
nică).

In 1937, expoziția Iulianei 
Folea Troceanu, deschisă la 
București, întrunește toate sufra
giile, iar pasionata colecționară 
și talentata creatoare de artă 
populară este premiată. Unele 
din piesele sale sînt expuse ul
terior la Paris.

în 1938 deschide o altă expo
ziție, la Timișoara. Aceleași apre
cieri elogioase. In 1964, Muzeul 
Banatului organizează, în cinci 
săli, una din puținele expoziții 
de artă populară de mare răsu-

• Cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la înființarea Institu
tului politehnic din Cluj, joi a 
avut loc, în sala mare a Casei 
universitarilor din localitate, o 
adunare jubiliară la care au par
ticipat cadre didactice, studenți, 
absolvenți ai politehnicii clujene. 
Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. ing. Bazil Popa, 
rectorul Institutului. Prof, emerit 
Alexandru Domșa a prezentat a- 
poi referatul „Dezvoltarea Insti
tutului politehnic din Cluj între 
anii 1948—1968".

Tovarășul Aurel Duca, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, a adus 
salutul organelor locale de partid 
și de stat și a transmis felicitări 
întregului corp didactic și stu
denților. A luat apoi cuvintul 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului,

Au mai rostit cuvinte de salut 
acad. Constantin Daicoviciu, în 
numele institutelor de învățămînt 
superioi din Cluj, precum și ing. 
Gligor Urs, director tehnic al 
Uzinelor „Industria sîrmei" din 
Cîmpia Turzii, fost student al po
litehnicii din Cluj, Cîndea Dan,

Cuvintul hotăritor
(Urmare din pag. 1) 

rînd, chiar „stabilirea14 acestora, 
așa cum o fi ea, a fost, după 
cîte am înțeles, un act al comi
tetului orășenesc și nu al tine
rilor. Am aflat, de asemenea, că 
și în județul Mehedinți au exis
tat cîteva cazuri de felul acesta. 
Motivul, și aici : „Doar noi sîn
tem cei care lucrăm cu secre- 

• tarul !“.
Și iată cum, pe nesimțite, 

! printre măsuri și hotărîri bine 
intenționate, printre dorința și 

1 nerăbdarea de înnoire — cît se 
1 poate de sincere și frumos for

mulate — se strecoară și obiș- 
i nuințe mai vechi, mentalități 

depășite și infirmate de viață. 
S-a crezut, uneori, de către unii 
activiști, că cel care lucrează 
cu secretarul este organul su
perior, comitetul raional sau in
structorul comitetului raional, 
președintele sindicatului sau di
rectorul întreprinderii. Dar a- 
cesta este, în realitate, exact 
reversul unghiului de vedere 
firesc, deformind natura rela
țiilor dintre tineri și secretar 
sau, mai curînd, dintre secre
tar și comitetul U.T.C. ierarhic ; 
pentru că, aplicat, un asemenea 
principiu poate face ca organi
zația să fie neglijată, dată pur 
și simplu la o parte. Iar de aici, 
pînă la a crede cu încăpățînate 
că relațiile secretarului într-un 
singur sens, „în sus“, înseam
nă o stare de lucruri firească, 
nu este decît un pas, dacă nu 
și mai puțin.

Optica aceasta contravine în 
modul cel mai flagrant adevă
rului, realității. Nu comitetul 
U.T.C. superior „lucrează cu se
cretarul organizației44, ci tine
rii trebuie să lucreze cu el, iar 
el, la rîndul său, cu tinerii. Deci, 
el trebuie să fie cunoscut de 
către tineri în primul rînd și 
apoi de „noi" (formulă cu care 
se autodesemnau tovarășii din 
respectivele comitete), iar „noi", 
în nici un caz, nu ne putem a- 
suma singuri dreptul și răspun
derea de a-1 cunoaște înaintea 
organizației. Dacă restrîngem 
munca organizației la aspectul 
relațiilor dintre „noi“ și secre
tar, așa cum înțeleg unii, și se
cretarul se va mulțumi să lu
creze numai cu „noi“, ignorîn- 
du-și organizația. Va veni, a- 
dică, la ședințele la care este 
chemat, va întocmi tabelele și 
situațiile cerute, va primi noi 
membri, va face și el, eventual, 
vreo ședință, vreun plan, și cam 
atît. pentru că acesta este de 
multe ori „lucrul" pe care i-1 
cerem. Și o va face fără pa- 

net, cu colecția Iulianei Folea 
Troceanu.

„Piesele sale — ne declara 
lect. univ. Traian Sencu, vice
președinte al Comitetului jude
țean pentru Cultură și Artă — 
pot constitui oricînd o expoziție 
de reputație internațională".

Și totuși...
O colecție formată din peste 

500 de piese stă în lăzi, iar co
lecționara bate la toate ușile ca 
să ofere o 
cultură la 
colecție de

nouă instituție de 
Buziaș : o prețioasă 
etnografie.

ȘiBa, mai mult, s-a adresat 
justiției (judecătoria din Lugoj) 
pentru ca să se pună capăt unui 
abuz săvîrșit în 1948. cînd unii 
edili ai Buziașului i-au rechizi
ționat cîteva camere din locu
ința proprie, ignorînd faptul că 
locuința aparține colecției, iar 
această colecție aparține culturii 
noastre.

...împreună cu prof. Octavian 
Gog, inspectorul principal cu 
problemele muzeelor, expoziții
lor și monumentelor istorice din 
Comitetul județean pentru Cul
tură și Artă Timiș, ne-am pre
zentat la tov. loan Mateiaș, pre
ședintele Consiliului popular al 
orașului Buziaș, care ne-a răs
puns, fără prea multă convin
gere: 

student în anul 5 al Facultății de 
matematică, prof. univ. Nicolae 
Marinescu, prorector al Institu
tului politehnic din București, 
profesor emerit C. Teodorescu, 
general maior ing. loan Anghe- 
ioiu, din partea Academiei mili
tare, prof. univ. Nicolae Golgu- 
țiu, prorector al Institutului po
litehnic din Iași, prof. univ. Vir
gil Dragomir, proiector al Insti
tutului de construcții din Bucu
rești, conf. univ. Lazăr Boleanțu, 
de la Institutul politehnic din 
Timișoara, prof. univ. Aron Popa, 
rectorul Institutului de mine din 
Petroșeni, și prof. univ. Nicolae 
Beschea, din partea Institutului 
politehnic din Galați.

Participant la adunare au a- 
doptat textul unei telegrame a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, în care își 
exprimă recunoștința pentru con
dițiile create desfășurării proce
sului de învățămînt, hotărîrea lor 
de a ridica necontenit nivelul ac
tivității didactice și științifice, 
pentru înflorirea României socia
liste.

(Agerpres)

Ia 
să

alune, fără efortul pe care-1 pre
supun asemenea lucruri. Fiindcă 
le va considera obligații feță de 
„noi*  și nu față de organizația 
sa. Pe cînd el are — după cum 
se știe, dar uneori se cam uită 
— și alte îndatoriri, mai xact 
spus, le are în primul rina je 
acelea cu totul altele, are dato
ria unică și îndeajuns de mare, 
de a conduce organizația adică 
de a fi in fruntea conce țrii, a 
organizării tuturor activităților 
întreprinse, a asigurării parti
cipării tinerilor la desfășurarea 
lor ; ceea ce, trebuie s-o recu
noaștem, nu se realizează de
loc prin prezența la cîteva șe
dințe și linierea încruntată a 
unui tabel. Și-i deajuns ca se
cretarul să observe o cît de 
mică intervenție din afară în a- 
legerea sa, ca să-și spună că 
nici răspunderile și obligațiile 
nu vin decît din partea aceea 
și să-și aplece urechea, atent, 
numai într-o singură parte. Așa 
se explică de ce se mai găsesc 
și acum organizații în care ac
tivitatea este una singură și a- 
ceea nu întotdeauna temeinic 
gîndită și pregătită — adunarea 
uteciștilor. Așa se explică de ce 
am întîlnit, în acest drum, co
mune în care tinerii nu știau 
nici măcar numele secretarului 
lor comunal, pentru că atunci, 

alegeri, ei n-au trebuit decît 
ridice mina. Așa se explică 
este una din explicații — și 
ce organizația rămînea pa- de

sivă pînă cînd ajungea activis
tul la ea, trezindu-se doar a- 
tunci, pentru cîtăva vreme, din 
amorțeală, pentru ca apoi să 
cadă din nou în ea : secretarul 
nu răspundea decît 
rile „de sus“, nu și 
partea tinerilor.

Cunoașterea este, 
solut necesară. Ne 
nouă, activiștilor, datoria de 
cunoaște bine, foarte bine

la impulsu- 
la cele din
așadar, 

revine
ab- 

și 
a-i

___________ , ____  ___  ne 
tinerii din organele conducă
toare ale organizațiilor cu care 
muncim. De asta depinde suc
cesul muncii noastre comune. 
Dar în alegerea acestor tineri, 
cea care primează este cunoaș
terea lor de către tineri. Numai 
astfel secretarul va simți pe 
umerii săi adevărata răspun
dere, mare și grea, dar nobilă, 
o răspundere care nu va mai 
veni neapărat din partea orga
nului de sus, ci a organizației 
sale, ceea ce îl va face și pe el 
mai încrezător. îi va da o mai 
mare dorință de muncă, o preo
cupare de a nu dezminți încre
derea cu care tovarășii săi l-au 
investit.

realitate.

însă, în 
sus, este

— Camerele au fost rechiziți
onate pentru băi.

— Dar în ele nu locuiesc oa
meni veni ți la tratament și, după 
cîte știm, nici nu au locuit.

— Este adevărat, dar tot băile 
sînt cele care le-au închiriat la 
localnici.

— Și colecția Troceanu ?
— Am auzit noi că ar fi va

loroasă. O să luăm legătura cu 
cei de la Băi, și pînă la 1 octom
brie, o să eliberăm camerele.

...Cu tot scepticismul manifes
tat de Comitetul pentru Cultură 
și Artă al județului Timiș în pri
vința respectării termenului, noi 
ne exprimăm speranța că, cel 
puțin de data aceasta, angaja
mentul care condiționează pu
nerea în valoare a unei comori 
artistice — colecția Iuliana Folea 
Troceanu — va deveni

★
Ceea ce surprinde, 

toate cazurile citate mai 
marea „cumsecădenie“ a Comi
tetelor pentru Cultură și Aria 
din județele respective față de 
asemenea cazuri de ignorare a 
unor legi ale statului nostru. în 
locul unor intervenții prompte 
și perseverente pentru chemarea 
la ordine a celor vinovați, foru
rile culturale județene s-au mul
țumit „să constate" și, eventual, 
să dezaprobe la modul platonic, 
în rest ? Mai nimic.

Nu înțelegem să reamintim 
atribuțiile și atributele conferite 
de lege Comitetelor județene 
pentru cultură și artă. Precizăm 
doar că dacă „subiectul" insti
tuțiilor de cultură este activita
tea lor, „predicatul" — ca să 
zicem așa — trebuie să se con
stituie din condițiile materiale 
care se impun pentru ca activi
tatea acestora să fie un adaos 
substanțial la cultura maselor 
largi.



Sesiunea 0. N. U
Continuă dezbaterile generale

In Adunarea Generală a O.N.U. 
continuă intervențiile șefilor de 
delegații în cadrul punctului de 
pe ordinea de zi intitulat „Dez
baterile generale". In ultimele 
două ședințe plenare au luat cu- 
vîntul reprezentanții Uruguayului, 
Israelului, Islandei, Ecuadorului, 
statului Sierra Leone, Italiei. 
Canadei și Australiei.

Subliniind că „toate eforiurile 
trebuie îndreptate spre întărirea 
păcii în lume“, Joaquin Secco 
Garcia, subsecretar de stat pen
tru afacerile externe al Urugua
yului, a declarat că țara sa spri
jină pe deplin „principiile fun
damentale ale dreptului interna
țional", care stau la baza Cartei 
O.N.U.

Expunînd poziția țării sale față 
de problema Orientului Apropiat, 
ministrul afacerilor externe' al 
Israelului, Abba Eban, a prezen
tat în intervenția sa un plan în 
nouă puncte de reglementare a 
acestei probleme. Acest plan pre
vede în esență încheierea unui 
tratat de pace „care sa cuprindă 
condițiile precise ale coexistenței 
și să includă o hartă elaborată

de comun acord a unor frontiere 
sigure și recunoscute4*,  precum și 
convocarea unei conferințe a sta
telor Orientului Apropiat „în ve
derea elaborării unui plan pe 
cinci ani de soluționare a pro
blemei refugiaților".

Ministrul de externe al Italiei. 
Giuseppe Medici, a subliniat în 
intervenția sa necesitatea „îmbi
nării eforturilor tuturor pentru a 
se împiedica o revenire la războ
iul rece“. Vorbind apoi despre 
problemele economice internațio
nale, ministrul italian a spus prin
tre altele : „Principiile Organiza
ției Națiunilor Unite presupun că 
statele nu vor trăi într-un siștem 
de autosuficiență economică, ci 
într-o lume a unui comerț inter
național extensiv. De aceea, Ita
lia își pune mari speranțe în dez
voltarea comerțului est-vest și îi 
consacră o parte substanțială a 
resurselor sale". „Politica noastră, 
a adăugat vorbitorul, rămîne ferm 
orientată nu numai spre lărgirea 
comunității economice europene, 
ci și spre extinderea schimburi
lor sale cu toate țările* 4.

SURPRIZE
AUTUMNALE

Dineu oferit de Cornelia Mănescu
în onoarea unor delegații latino-americane

NEW YORK — Trimisul 
special Agerpres, N. lonescu, 
transmite : Ministrul afaceri
lor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a oferit, 
miercuri seara, un dineu in o- 
noarea delegațiilor la cea de-a 
23-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. ale statelor la
tino-americane în care ta în
treprinde in curind o tiriîâ 
oficială.

La dineu, care a avut loc in 
saloanele misiunii permanente 
a României la O.N.U.. au par
ticipat : Nicanor Costa Mendez, 
ministrul afacerilor externe și 
Jose Maria Ruda, ambasade-, 
reprezentant permanen: ci 
Argentinei la O.N.U.; Gabriel 
Valdes, ministrul afacerilor 
externe, Jose Pinera, ambasa
dor, reprezentant permanent 
la O.N.U., senatorul Sergio 
Sepulveda Garces și Fernando 
Zegers, ministru consilier, 
membri ai delegației chiliene: 
Alfonso Lopez Michelsen. mi
nistrul afacerilor externe ai 
Columbiei și Esmeralda Arbo- 
leda de Uribe, ambasador:

Alfonso Garda Robles, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Francisco Quevas Can
tino, ambasador, reprezentant 
permanent al Mexicului la 
O.N.U.; Joaquin Secco, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Pedro A. Berro. amba
sador. reprezentant permanent 
al Uruguayului la O.N.U.; 
Ramuro Guerreiro, subsecre
tar de stat. David Silveira da 
Mota, ministru plenipotențiar 
al Braziliei; Pedro Zuloaga, 
ambasador. adjunct al re- 
prezenzantuhâ permanent a1 
Venezuela la O.N.U., Reinaldo 
Fiegueredo. consilier.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă deosebit de cordială 
fi prietenească.

Okinawa reprezentată
in parlamentul japonez

Comitetul iapono-american cu 
privire la Okinawa, intramt la 
Ministerul de Externe japonez, a 
ajuns la un acord ca reprezen
tanții aleși ai populației Okina
wei să participe pe viitor la dez
baterile din Dieta japoneză. Re
prezentanții populației din Okina
wa urmează să prezinte punctul 
lor de vedere asupra situatei din 
această insulă aflată sub adminis
trația S.U.A. și asupra măsuri lot 
japoneze privind Okinawa, inclu
siv cele referitoare la „Ittaika* 4 
sau la realipirea insulelor la te
ritoriul actual al Japoniei.

Partea japoneză a propus ca re
prezentarea Okinawei să se facă 
dopa principiul aplicat celorlalte 
prefecturi, adică să existe cinci 
reprezentanți in Camera inferioa
ra șî doi in Camera superioară. 
Reprezentanții Okinawei vor fi 
investiți cu competența admisă 
<k k-gile japoneze, țmindu-se sea
ma însă că Okinawa se află încă 
sub administrația americana.

Ministrul de externe al Japo
niei. Takeo Miki. a declarat că 
acordul marchează un moment 
în promovan-a integrării insulelor 
Rvukvit la teritoriul japonez.

Numeroși capi de familie 
din Spania au primit re
cent prin poștă o „sur
priză" despre care se poate 
spune cu maximă certitu
dine că nu le-a făcut plă
cere... Prin adrese expediate 
de administrațiile liceelor, 
părinții elevilor au fost în
științați că taxele de frec
vență pe care le plătesc 
pentru copiii lor vor fi ma
jorate ; sporurile variază 
între 50 și 150 la sută, după 
categoria școlilor sau locali
tățile în care acestea func
ționează. Astfel stînd lu
crurile ziarul madrilen 
Pueblo relevă că „începutul' 
noului an școlar se pre
zintă pentru părinții ele
vilor ca o îngrămădire de 
griji. După ce au avut ne
plăcerea să constate că re
chizitele și manualele au 
prețuri aproape duble in 
comparație cu anul trecut 
ei știu acum cu precizie câ 
vor trebui sâ-și amputeze 
bugetul cu un supliment 
masiv de taxe".

O altă categorie de ne
mulțumiri la acest început 
de an școlar poate fi ob
servată in rîndul corpului 
didactic. Un memoriu a- 
dresat forurilor guverna
mentale competente aver
tizează r,că actuala salari
zare. mai mult decit insu
ficientă, nu poate fi tolerată 
fără riscul de a vedea pro
fesorii pârăsindu-și postu
rile in căutarea unor ve
nituri onorabile, strict ne
cesare". Retribuirea unui 
profesor dintr-un coleeiu 
de categorie medie — subli
niază ziarul Pueblo — e<te 
stupefiant de descurajatoa
re. Conducerile colegiilor 
recunosc acest fapt dar 
spun câ nu pot majora ac
tualele salarii decit cu cel 
mult 29 la sută, restul ur- 
mind sâ fie suportat de stat. 
Ministerul de finanțe nu 
pare deloc dispus sâ accepte 
asemenea cereri aruncind 
asupra colegiilor vina că 
nu sint în stare sâ asigure 
o retribuție onorabilă a 
corpului didactic și sugerind 
sporirea maximă a taxe
lor. Asemeni altor ziare 
spaniole, PUEBLO se face 
ecoul revendicărilor tine
retului studios și ale unor 
largi mase spaniole in 
seasul ca statul să majo
reze alocațiile pentru învă
țăm in t.

P.N.

Naționali zarea

încheierea vizitei delegației 
guvernamentale române

în Uruguay
MONTEVIDEO 10. Trimisul 

special Agerpres, V. Oros, tran
smite : La sfîrșitul vizitei în 
Uruguay a delegației guver
namentale române s-a adoptat 
următorul comunicat comun :

O delegație guvernamentală 
română condusă de excelența 
sa Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, a efectuat o vi
zită în Uruguay între 5 și 9 
octombrie, la invitația guver
nului Republicii Orientale a 
Uruguayului.

Președintele Republicii Ori
entale a Uruguayului, domnul 
Jorge Pacheco, l-a primit pe 
domnul vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Radulescu; cu care prilej a avut 
loc un schimb cordial de pă
reri privind ansamblul relații
lor bilaterale și unele proble
me internaționale actuale. 
Conducătorul delegației guver
namentale române a avut, de 
asemenea, convorbiri fruc
tuoase cu dl. vicepreședinte 
al Republicii Orientale a Uru
guayului. Alberto Abdala, cu 
dl. ministru al afacerilor ex
terne Venancio Flores. 
dL ministru al industriei 
comerțului. Jorge Peirano 
Facio, cu dl. ministru al agri
culturii și creșterii vitelor,

cu 
Și

Consfătuire la C.C. al

Carlos Frick Davie, 
dl. ministru ad-interim al fi
nanțelor, Francisco Forteza, cu 
privire la dezvoltarea relațiilor 
economice între cele două 
țări.

Delegația guvernamentală 
română a participat, totodată, 
la diverse reuniuni cu repre
zentanții Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului In
dustriei și Comerțului, ai Ofi
ciului de Planificare și Buget, 
Băncii Centrale a Uruguayului, 
Societății naționale pentru pe
trol, alcool și ciment, Adminis
trației Căilor Ferate și ai Socie
tății de telefoane și electrici
tate. In cursul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceră prietenie și 
înțelegere reciprocă, cele două 
părți au constatat cu satisfacție 
că bunele relații existente în
tre România și Uruguay se ba
zează pe respectarea principi
ilor suveranității și indepen
denței naționale și neameste
cului în treburile interne.

Guvernele României și Uru
guayului sînt convinse că con
tactele oficiale între cele două 
țări contribuie la o mai bună 
înțelegere între popoarele lor, 
la crearea unui climat favora
bil schimburilor comerciale și, 
în general, relațiilor între cele 
două țări.

Examinînd în mod amplu 
căile și modalitățile concrete 
ale lărgirii relațiilor comerci
ale și de colaborare economică 
între România și Uruguay, 
părțile au considerat că există 
interes reciproc și posibilități 
pentru dezvoltarea mai activă 
a acestor relații.

Ca rezultat al convorbirilor 
purtate la nivel guvernamen
tal, ca și al celor desfășurate 
in cadrul reuniunilor de lucru 
ale experților ambelor părți, 
s-a semnat un acord comer
cial.

Ambele părți își exprimă 
convingerea că vizita delega
ției guvernamentale române 
constituie o contribuție impor
tanta la dezvoltarea relafoilor 
economice și în alte domenii 
intre România și Uruguay.

In scara zilei de 9 octombrie 
delegația română a părăsit 
Uruguay uL pierind spre Bucu
rești.

□
Imagine de Ia o (demonstrație de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, desfășurată 

recent în capitala Tanzaniei-

STAREA
„Papa Doc“

MOBILUL ZVONURILOR PRIVIND LOVITURA DE STAT
Măsurile excepțio

nale de securitate, in
clusiv starea de alar
mă a trupelor, conti
nuă să rămînă în vi
goare în Vietnamul 
de sud.

cest sens este faptul că

caută...

Aceasta, deși „tentativa de lo
vitură de stat a fost dejucată, 
primejdia înlăturării actualului 
regim fiind pentru moment în
depărtataf — se afirmă din sur
se oficiale saigoneze reluate de 
agențiile de presă.

Miercuri noaptea spre joi au 
fost luate o serie de noi măsuri 
între care blocarea intrării în pa
latul prezidențial, staționarea 
de trupe în punctele cheie ale 
Saigonului și patrularea intensă 
pe străzile centrale ale orașului,

Aceste măsuri au fost însoțite 
de arestarea mai multor militari 
și civili. După părerea observato
rilor, zvonurile răspîndite în le
gătură cu o așa-zisă lovitură de 
stat urmăreau în fapt înăsprirea 
măsurilor represive și au drept 
scop
rarea din viața politică 
militarilor legați de 
Iul Ky. Semnificativ

în ultimă instanță inlătu- 
a 

genera
in a-

o 
parte , din cei suspectați de parti
cipare la rebeliune au în frunte 
pe generalul Khang — cunoscut 
ca unul din personajele impor
tante din anturajul generalului Ky 
— ale cărui triple funcțiuni au 
fost diminuate de generalul Thieu 
După cum se știe, generalul 
Khang a fost înlocuit din funcții
le de comandant militar al ca
pitalei și al celei de a treia re
giuni tactice, rămînînd doar șeful 
diviziei de pușcași marini. Potri
vit altor informații, ar exista o 
tentativă de forță pusă la cale 
de aripa extremiștilor catolici și 
ai fostului partid Cam Lao în le
gătură cu revenirea la Saigon din 
exil a generalului Minh, căruia 
nu i se iartă totuși rolul pe care 
l-a avut în răsturnarea regimu
lui lui Ngo Dinh Diem. In fine, 
o a treia categorie de supoziții, 
care circulă îndeosebi în rîndul 
diplomaților și corespondenților 
de presă occidentali, indică că 
măsurile adoptate reflectă teme
rile generalului Thieu față de 
poziția unor grupări favorabile 
cererilor de încetare a bombar
damentelor americane asupra 
R. D. Vietnam.

donații
Port-au-Prince proce- 
politice se fin lanț, 

nu s-au stins bine 
„cazului David 

un englez care

La 
sele 
Nici 
ecourile 
John Knox', _..w ~
lucra pentru Oficiul de infor
mații al 
Bahamas, 
damnat la moarte sub 
zația de spionaj în legă
tura cu invazia eșuată de la 
20 mai a exilatilor haitieni, și 
iatâ câ acum sînt pregătite 
dosarele unui alt grup de 
persoane. De data aceasta 
ele sînt învinuite de a fi „fi
nanțat" invazia din luna mai.

guvernului 
arestat și

din 
con- 
acu-

La uzina de compresoare C.K.D. din Praga

Filîpinezii au aflat 
o veste foarte „îm
bucurătoare" : cupo
lele de protecție ale 
antenelor postului de 
radiolocație militar 
american în con
strucție în apropie
re de Manila vor fi 
vopsite în culoare al
bastră, 
susține 
tul din capitala fili- 
pineză ' _ / '
U.P.I., această măsu
ră a fost adoptată în 
urma plîngerilor au
torităților locale po
trivit cărora ante
nele strică peisajul 
ambiant. Acum, to
nurile pastelate ale 
cupolei vor face ca 
antenele să 
mai observe 
dul cerului, 
sul peisaj 
va rămîne, 
îneîntător.

O veste 
vine însă, mai nicio
dată singură. Agen
țiile americane de

După cum 
coresponden-

al agenției

senu 
pe fon- 
Frumo- 

filipinez 
așadar,

bună nu

unor zăcăminte
petrolifere

în Peru
Noul regim peruvian, instalat 

după lovitura de stat militară de 
săptămîna trecută, a hotărît 
miercuri preluarea zăcămintelor 
petrolifere din complexul La 
Brea-Parinas și a decretat expro
prierea tuturor instalațiilor com
paniei nord-americane „Interna
tional Petroleum Company* 4 care 
exploatează aceste zăcăminte. 
Funcționarii companiei america
ne „International Petroleum Com
pany44 continuă să se bucure de 
drepturile lor, iar zăcămintele și 
instalațiile vor fi administrate de 
acum înainte de întreprinderea 
petrolieră de stat, se arată în de
cret. Se menționează că forțe ar
mate au preluat controlul com
plexului petrolifer La Brea-Pari
nas.

Ascensiunea pe care a ennosent-e in 
ultimii ani Partidul Național Democrat 
de extremă dreapta din R.F. a Germa
niei a suscitat o îngrijorare crescândă 
în rindurile opiniei publice interne și 
internaționale. După ee au reușit să 
depășească în majoritatea landurilor li
mita de 5 la sută din totalul vo:urilor 
și să cucerească dreptul de a fi repre- 
zentați în land faguri, extremiștii vest- 
germani s-au aflat de curind in fața 
unei prime infringeri politice. La ale
gerile din landul Saxonia inferioară ei 
au obținut numai 5.2 la sută din votu
rile exprimate față de 8 la sută, cit 
primiseră la alegerile anterioare, pier- 
zind peste o treime din susținători.

Din relatările presei este cunoscută 
deja opoziția crescinda a opiniei pu
blice vest-germane față de activitatea 
gălăgioasă a acestui partid, faptul câ 
numeroase întruniri convocate de neo
naziști nu au putut avea loc fie dato
rită refuzului organelor municipale 
de a închiria săli. fie datorită 
acțiunii organizate hotărite a forțe
lor democratice care au zădărnicit or
ganizarea mitingurilor publice progra
mate de P.N.D. Ca urmare, von Thad- 
den, boss-ul grupării, a hotărît chiar 
să supună „conducerii" partidului pro
punerea de renunțare la întrunirile pu
blice.

La insuccesul electoral de la Hano
vra al P.N.D. au contribuit desigur și 
cîteva fapte, ieșite recent la iveală, care 
situează trecutul și programul politic 
nefast ale acestui partid in imediata 
vecinătate a delictelor de drept comun. 
Astfel, cu ocazia alegerilor din landu
rile Hessa și Saxonia inferioară. Par
tidul Național Democrat a trebuit să 
scoată de pe lista candidaților săi o se
rie de persoane, deoarece, conform ar
ticolului 31 din Codul Penal vest-ger- 
man, cei care au avut de suferit con-

damnări pierd automat dreptul de a fi 
aleși. Ca urmare, neonaziștii au trebuit 
sâ se despartă, probabil cu mare regret, 
de doi din candidații lor pentru cir
cumscripția Dieburg : Bernhard Pollack, 
condamnat in 1963 la doi ani închi
soare pentru răpire și viol, și Horst 
Lindmaier, al cărui cazier cuprindea 
nu mai puțin de 14 puncte (ultimul 
punct — doi ani și jumătate închi
soare corecțională pentru furt in reci
divă I)

La Hanovra, pentru funcția de depu
tat al P.N.D. candida printre alții și

Atenție, cazie 
rul e plin...

Helmut Keilus, care apărea totdeauna 
în uniforma de locotenent major al 
aviației lui Goring și, pentru a produce 
o „impresie" și mai mare asupra prie
tenilor din partid, ornat cu nu mai pu
țin de 19 decorații hitleriste de toate 
clasele și categoriile (Crucea de Cava
ler, Crucea Meritului de Război, Crucea 
de Fier, Crucea Germană și alte cruci 
și medalii). Descoperindu-se că, de fapt, 
„eroul aerului" nu fusese decît soldat 
de rînd, în schimbul locului de deputat 
s-a ales cu cinci luni de pușcărie pen
tru înșelătorie și falsificare de acte.

Lista „personalităților" din P.N.D. 
care sînt în același timp și vechi clienți 
ai poliției poate fi continuată, după re-

vista „STERN", cu Fritz Hoffmann, 
președinte districtual în Dinslaken — 
șase ani închisoare corecțională pentru 
atacarea unui transport de bani al 
Băncii Naționale din Duisburg ; Paul 
Otte — doi ani pentru atacarea unei 
filiale a Băncii de Stat din Braun
schweig.

Semnificativ pentru simbioza delic
telor de drept comun ale membrilor a- 
cestui partid și crezul lor politic ni 
se pare comentariul concis și cinic de 
sincer al unuia din cei menționați mai 
sus, care întrebat despre raportul din
tre condamnarea suferită și funcția 
pentru care candida, a spus textual: 
„Și Hitler a stat la pîrnaie".

Desigur, insuccesul relativ de la Ha
novra poate fi interpretat ca începutul 
unui proces de auto-compromitere a 
P.N.D. în rîndul opiniei publice vest- 
germane, dar numeroase organizații 
politice și sindicale au cerut singura 
măsură cu adevărat eficientă : interzi
cerea acestui partid. Cazierele unor re
prezentanți de frunte ai P.N.D., adău
gate trecutului politic nefast al aces
tora și programului și activității scan
daloase a acestei organizații sînt — 
așa cum apreciază cea mai mare parte 
a opiniei publice vest-germane — ar
gumente edificatoare pentru incompa
tibilitatea existenței ei cu prevederile 
constituționale și ordinea democratică. 
O mărturie a forței acestui curent de 
opinie este și faptul că ministrul de 
interne al R. ” “
Benda, a declarat recent că Ia sfîrșitul 
lui octombrie sau începutul lui noiem
brie va fi în măsură să supună guver
nului recomandările sale în legătură cu 
posibila interzicere a P.N.D. Va fi luată 
o asemenea măsură ? Cazierul P.N.D. 
este plin.

F. a Germaniei, Ernst

BAZIL ȘTEFAN

presa au furnizat fi- 
lipinezilor, tot in a- 
ccste zile, o altă nou
tate, „îmbucurătoa
re" : în curînd va în
cepe lărgirea bazei 
navale Laza. din su
dul arhipelagului Fi-

nexe ale bazei. Poa
te într-o plăcută cu
loare sinilie. Even
tual, pe acest fond 
s-ar putea picta flori 
de myotis, atît de 
caracteristice ambi
anței regiunilor fiii-

Estetică și 
baze militare

lipinelor, astfel in
cit aceasta să adă
postească ,,un număr 
mai apreciabil" de 
submarine înzestrate 
cu rachete 
Pînă acum 
precizat în 
loare vor £i vopsite 
instalațiile noilor a-

Polaris. 
nu s-a 
ce cu-

pineze de coastă. 
După începutul făcut 
cu stația de radiolo- 
cație de lingă Mani
la, te poți aștepta la 
o treabă de finisaj 
făcută cu meșteșug 
și simț estetic.

Deocamdată însă, 
autoritățile militare 
americane sînt, pa- 
re-se, mai curînd 
preocupate de întă
rirea securității în 
jurul bazelor lor, 
decît de decoratiuni 
artistice. Deducem a- 
ceasta si dintr-o 
foarte recentă infor
mație a revistei U. S. 
NEWS AND WORLD 
REPORT, care rele
vă ca, în ultimul an 
„s-au semnalat în
grijorător de multe 
distrugeri și dinami
tări de instalații la 
bazele militare (ame
ricane — n.n.), de 
care nu sînt străine 
elemente subversive 
filipineze". De unde 
se poate constata că 
filîpinezii nu privesc 
prezența instalațiilor 
militare 
în țara lor 
o chestiune 
tetică.

• ÎN CONTINUAREA CĂ
LĂTORIEI pe care o întreprin
de în Olanda, ministrul comer
țului exterior, Gheorghe Cioară, 
a vizitat complexul de rafinării 
„Shell“ din Rotterdam și uzinele 
de avioane „Fokker".

• ASOCIAȚIA DE PRIETE
NIE SOVIETO-ROMÂNA și Fa
cultatea de ziaristică a Univer
sității de stat din Moscova au 
organizat o seară 
împlinirii a 60 de 
nașterea scriitorului 
cistului comunist 
Sahia.

consacrată 
ani de la 
și publi- 

Alexandru

americane 
doar ca 
de... es-

E. R.

• RECENT, în orașul Epinal 
(Departamentul Vosges), din 
Franța, a avut loc congresul 
național al foștilor combatanți 
în primul război mondial. Con- 
gresiștii au evocat fapte de 
arme româno-franceze, cît și 
aspecte tradiționale și actuale 
ale relațiilor dintre România și 
Franța. Pentru cinstirea memo
riei soidaților români căzuți în 
timpul războiului și înmormin- 
tați în Franța, participant» la 
întîlnire au organizat un peleri
naj la cimitirul ostașilor români

struirea de locuințe în Cehoslo
vacia.

localitatea Val-de-Patre 
(Alsacia). Cu acest prilej, la 
monumentul din interiorul ci
mitirului, ridicat în memoria 
celor 687 eroi români . au fost 
depuse coroane de flori.

• LA BELGRAD a avut loc, 
între 7 și 9 octombrie, o con
sfătuire de lucru a președinților 
celor două părți ale Comitetu
lui iugoslavo-cehoslovac de co
laborare economică și tehnico- 
științifică, M. Țetinici, membru 
al Vecei Executive Federale a 
Iugoslaviei, și Vaclav Vales, 
ministrul comerțului exterior al 
Cehoslovaciei. în comunicatul 
dat publicității se arată că în 
cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări. Au fost 
discutate probleme privind an
gajarea organizațiilor de con
strucții din Iugoslavia în con-

• GUVERNUL BRITANIC aș
teaptă de la Washington lămu
riri — pe care speră să le ob
țină imediat — privind even
tuala livrare către Israel de a- 
vioane supersonice americane de 
tip „Phantom", a declarat joi 
un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe.

In cercurile politice engleze 
se consideră că o eventuală li
vrare către Israel a unor avi
oane de tip ..Phantom" va pre
judicia perspectivele unei regle
mentări pașnice în Orientul 
Mijlociu.
• GUVERNUL REPUBLICII 

CONGO (BRAZZAVILLE) a ho-
miercuri după-amiază, să 

cu
tărît,
rupă relațiile diplomatice 
Republica Congo (Kinshasa), ca 
urmare a executării la Kinshasa 
a lui Pierre Mulele.

• LA VERSAILLES s-au 
desfășurat timp de două zile 
lucrările primei adunări plena
re a Consiliului internațional al 
limbii franceze. La lucrări au 
luat parte specialiști în gra
matica franceză și lingviști din 
21 de țări. Au participat re
prezentanți din numerpase țări 
din Europa, Africa și America 
Latină, precum și din țări un
de limbâ franiceză este instru
ment dâ lutru, de cultură șl 
de comunicație (în prdzeiit e- 
xistă 20Q. ipjlioane de oameni 
din 3J de țări care vorbesc 
limba franceză). .i

Din Rofnâriia a asistat acad 
Athanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei; Republicii So
cialiste Romania și membru 
al Consiliului internațional al 
limbii fraceze.

Acuzații sînt Oswald Brandt, 
un milionar născut în Jamaica, I 
proprietarul unui important grup 
de fabrici din Haiti, nepotul său 
Clifford Brandt, frații Georges 
și Jean Claude Leger, reprezen
tanții unor corporații din S.U.A. 
în capitala haitiană, Ralph Lung- 
witz, proprietarul celei mai mari 
plantații de trestie de zahăr și 
sisal din Haiti și Robert Nadal, 
membru al uneia dintre cele mai 
bogate familii haitiene și direc
torul unui mare concern de 
import.

în fapt, procesele care vor în
cepe luna aceasta la Port-au- 
Prince au mai puțin de-a face cu 
invazia din 20 mai, cît cu pre
siunile președintelui haitian Fran
cois Duvalier, sau „Papa Doc" 
cum îi place să i se spună in 
popor, pentru a primi noi împru
muturi bănești din partea celor 
mai bogați oameni din țară. Chiar 
și comportarea lui față de acuzați 
este caracteristică în acest sens. 
După arestare, ei au ocupat o 
cameră spațioasă și confortabilă 
la etajul al doilea al clădirii po
liției din capitala haitiană, au 
avut permisiunea să facă cite o 
baie pe zi și să-și comande me
niul pe care l-au dorit.

Oswald Brandt experimentase 
deja în trecut metodele lui Du
valier. în urmă cu patru ani, 
împreună cu nepotul său Clifford 
Brandt, fuseseră arestați, deținuți 
două săptămîni și declarați „per
sona non grata" cu toate că impe
riul lor industrial (fabrici de tex
tile, săpun și margarina) dădea 
de lucru la 150 000 de oameni. 
Oswald Brandt a plecat în Ja
maica dar trei luni mai tîrziu 
Duvalier aproape că l-a implorat 
să se înapoieze în țară, toate 
fabricile fiind paralizate. Motivul 
real al „mărinimiei" lui Duvalier 
era însă necesitatea dictatorului 
haitian de a obține un nou „îm
prumut^. Potrivit unui membru 
al familiei Brandt, care trăiește 
în Europa occidentală, „dona
țiile" acordate lui Duvalier de 
către Oswald Brandt se ridică la 
suma de 3 milioane dolari. în 
așteptarea începerii noului pro
ces, Oswald Brandt a fost pus în 
„libertate provizorie" la 11 sep
tembrie. Nepotul lui, Clifford, 
continuă să se afle sub arest, 
frații Leger și Robert Nadal au 
fost eliberați pe cauțiune și nu 
au voie să părăsească țara, iar 
Ralph Lungwitz se află sub stare 
de arest la domiciliu. în capitala 
haitiană se consideră că soarta 
lor depinde de noile „donații" 
pe care le vor face lui Papa Doc.

Sistemul „donațiilor" a devenit 
de altfel o practică în Haiti. A- 
genții lui Duvalier solicită direct 
oamenilor de afaceri să „contri
buie" la diverse proiecte guver
namentale, începînd de la con
struirea unor șosele și pînă la 
organizarea de carnavaluri, pro
iecte care, în mare majoritate, 
nici nu se materializează vreo
dată. Dar există și alte „metode", 
în ^octombrie, anul trecut, de 
exemplu, filiala din Port-au- 
Prince a Băncii Regale a Canadei 
a fost solicitată de guvern să-i 
acorde un împrumut de 67 000 
dolari, cererea fiind respinsă. 
Cîteva nopți mai tîrziu, la bancă 
s-a produs o spargere și din 
casă a dispărut exact suma de... 
67 000 dolari!

Majoritatea „donațiilor" obți
nute servesc pentru plata agen- 
ților poliției speciale a lui Du
valier, așa-zișii „Tonton Macoute"

I. RETEGAN
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