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Dlntoldeauna poetul adevărat a întru
chipat in iorme artistice cele mai pro
tunde ți nobile glndurl și aspirații ale 
semenilor săi, s-a străduit să exprime 
prin vers conștiința Înaintata a poporu
lui «lin mi/locul căruia s-a născut, inte
resele sale supreme. Idealurile lui de 
progres social, lupta lui pentru elibe
rare națională și socială, pentru o viață 
mai bună. Ar H oare posibil ca acest 
autentic seismograf al sensibilității u- 
mane să nu vibreze permanent în con
sonanță cu evenimentele epocilor Isto-

rice, să na înregistreze cu mijloacele 
specifice artei frămîntările șl transfor
mările ce se produc in cele mai diverse 
planuri ale realității sociale, ca șl in 
cele ale existenței individuale T

Acestei Întrebări li răspund poeți! și 
criticii literari particlpanți la ancheta 
noastră (pe care o publicăm In pag. a 
IV-a a ziarului), Imbrățișînd din mal 
multe unghiuri 
cuiul pe care 
știința socială, 
țâre spirituală

diversele aspecte ale lo
ll ocupă poezia in con- 
in marea operă di» lnăi- 
a poporului nostru.

DE FORMALISM

COMITETELOR
DE DIRECȚIE

Ing. ilie CÎȘU
secretar al Comitetului judefean Prahova al P.C.R.

comitetelor de direcție,Crearea < “ ------■organe colective de conducere a întreprinderilor șl organizațiilor economice, investite cu competențe și răspunderi sporite, marchează o etapă nouă, calitativ superioară, în procesul amplu de perfecționare^ a conducerii, organizării și planificării producției care are loc în economia noastră pe baza hotărîrilor Congre- Bulul al IX-lea și Conferinței Naționale a partidului. Deși nu au trecut decît cinci luni de la constituirea lor, marea majoritate a comitetelor de direcție s-au dovedit capabile să soluționeze Intr-un mod mai operativ șl eficace, în deplină cunoștință de cauză, problemele esențiale ale activității economice, să, îa decizii temeinic fundamentate în cele mai variate domenii. Faptul este ilustrat cu .. .’pgnanță și de concluziile unei ar ize întreprinse recent, din ini- țiai-șa biroului comitetului județean de partid, în 14 întreprinderi dustriale din județul nostru.Analiza amintită a pus în lumină că multe comitete de direcție și-au oi-ientat cu clarviziune activitatea epre aspectele stringente ale vieții economice, asigurînd o participare efectivă a tuturor membrilor acestora, printr-un schimb deschis, tovărășesc de opinii, la elaborarea unor decizii și măsuri eficace, care să determine ridicarea continuă a rezultatelor În producție. Cu multă inițiativă au acționat In această perioadă comitetele de direcție de la Rafinăria Brazi, Schela de extracție Boldești, Fabrica de postav Azuga. La Schela Boldești, comitetul de direcție a acordat o deosebită atenție acțiunii de reducere a cheltuielilor materiale de producție. Studiul elaborat de specialiști în această privință a făcut obiectul unei ședințe * comitetului șl a fost completat cu măsuri judicioase propuse de majoritatea membrilor săi la dezbateri. Rezultatele ? Numai în a doua jumătate a acestui an, cheltuielile materiale de producție vor fi redus» In schelă cu 650 000 leLTematica abordată în ședințele comitetelor de direcție din întreprinderile noastre îmbracă o multitudine de probleme, în funcție de condițiile în care ele își desfășoară activitatea, de cerințele pe care sînt chemate să le rezolve în perioada actuală. La uzina de detergent! „Dcro" din Ploiești, de pildă, comitetul de direcție a examinat, între altele, posibilitățile de creștere a volumului de mărfuri destinate exportului în semestrul II al anului, în urma analizei făcute a reieșit că se pot livra la export, peste prevederile planului, 357 tone acizi naf- tenici, <50 tone de detergențl șl 10 tone naftenați metalici, a căror valoare totală se ridică la peste 2 milioane lei. La întreprinderea de foraj Ploiești. Schela de extracție Băicoi, Fabrica de sticlă Azuga și în alte întreprinderi care experimentează noul sistem de salarizare și majorarea salariilor, comitetele de direcție au dezbătut cu mare atenție condițiile ce trebuie create pentru aplicarea corectă a principiilor prevăzute în noul sistem, pentru reușita acestei importante acțiuni Inițiate de conducerea partidului și statului.în problematica majoră * dezbaterilor în ședințele comitetelor de direcție se înscriu, de asemenea, aspectele privitoare la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii, situația economico- financiară a întreprinderilor, punerea Ia timp în funcțiune a noilor obiective și capacități industriale, a- sigurarea atingerii parametrilor proiectați ai acestora, precum și anumite probleme de interes social. Rezultatele pozitive obținute în producție în lunile iunie, iulie șl august, superioare celor din lunile anterioare, In condițiile planului majorat pe baza hotărîrilor plenarei din iunie a.c. a C.C. al P.C.R., confirmă prin fapte Îmbunătățirea metodelor de conducere și muncă colectivă, prin constituirea In întreprinderi a comitetelor de direcție.Ar fl nereal să afirmăm că peste tot comitetele de direcție s-au angajat imediat, efectiv într-o muncă organizatorică de perspectivă, îndreptată spre soluționarea problemelor esențiale ale * activității economice. Analiza efectuată de comisia noastră economică a reliefat că a- numite comitete de direcție au pornit cu întîrzlere 1» treaba, B^teptînd, conform vechiului o- biceU instrucțiuni fi indicații de

in-

la organele superioare. Din acest motiv în unele cazuri regulamentele de funcționare s-au elaborat cu întârziere și incomplete, s-au întocmit planuri de muncă sumare, ședințele comitetelor de direcție nu sînt pregătite întotdeauna în mod corespunzător și din timp, calitatea analizelor nu se ridică mereu la nivelul exigențelor actuale. Referindu-ne la regulamentele de funcționare a comitetelor de direcție, trebuie spus că în multe unități ele sînt formale. La Fabrica de postav Azuga, Fabrica de hîrtie Bușteni, Fabrica de ciment Comarnic, combinatul de industrie locală „23 August" Cîmpina, I.R.C.R. și altele, în aceste regulamente nu .șînt cuprinse problemele privind modul de organizare și desfășurare a ședințelor, nu se precizează modul de elaborare a materialelor și cînd acestea trebuie difuzate membrilor comitetului pentru a fi studiate.Anumite observații trebuie făcute tn legătură cu programul de lucru, trimestrial sau semestrial, al comitetelor de direcție. In unele cazuri, în aceste programe nu sînt trecute problemele cele mai importante ale întreprinderii, sînt cuprinse mai mult aspecte curente, fiind scăpată din vedere perspectiva dezvoltării producției. De asemenea, nu sînt prevăzute și probleme privind asigurarea unor condiții optime de muncă în diferite secții și sectoare. La Uzina mecanică Cîmpina, programul de lucru a fost întocmit după aproape două luni de la constituirea comitetului de direcție. Pînă atunci, în ședințele de comitet s-au pus în discuție probleme minore, fără importanță, ca : numirea în funcție a unui șef de secție, a unui șef de serviciu și repartizarea premiilor pentru îndeplinirea planului la export. La Fabrica de hîrtie Bușteni, cu toate că persistă greutăți în domeniul calității hîrtiei, folosirii mașinilor și reducerii consumului specific de pastă mecanică, în programul de lucru al comitetului de di-
(Continuare in pag. a IlI-a)

încredințîndu-i unui om o muncă de răspundere, societatea îi încredințează, în primul rînd, obligații : de a munci șl mai mult, șl mai bine decît ceilalți, de a respecta cu și mai mare strășnicie codul ei etic, o- bligația de a fi un militant activ, neobosit în slujba construcției socialiste, a concepției despre lume a partidului nostru. A avea o răspundere în cadrul societății socialiste înseamnă a te identifica cu cele mal înalte idealuri ale poporului, a lupta în permanență pentru dobîndirea și consolidarea celor mal de preț trăsături etice, caracteristice unui om înaintat, unui comunist. Numai pe temelia' de granit a integrității morale își poate construi un lucrător cu muncă de răspundere în aparatul de partid sau de stat autoritatea, condiție indispensabilă a activității sale.Mii și mii de activiști ridicați din rîndurile poporului dovedesc prin munca lor de zi cu zi că sînt la înălțimea încrederii pe care partidul le-o acordă. Devotați cu trup și suflet cauzei socialismului, animați de idealurile partidului nostru comunist, ei slujesc cu devotament și abnegație interesele poporului. Ei nu precupețesc nici un efort, nu se dau înlături de la nici un sacrificiu a- tunci cînd este vorba de îndeplinirea sarcinilor ce le sînt încredințate. Mii și mii de activiști ai partidului și statului nostru și-au cucerit stima și prețuirea celor în mijlocul cărora lucrează, au devenit pilde vii de muncă fără preget, de înalt spirit partinic, de conduită morală ireproșabilă. Aceste trăsături îl ca-

Sîmbătă, 28 septembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și al Pre
zidiului Permanent, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a primit pe 
mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski, comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la

Varșovia, și pe generali armată 
S. M. Ștemenko, șeful J-3* ma‘ 
jor al Forțelor Armat!***-

Ea primite au pârtie general
colonel Ion Ioniță, miul foi
lor armate, și genenone* Ion 
Gheorghe, prim-adjui11 minis
trului forțelor armată al Ma‘ 
relui Stat Major.

A fost de față A. asov> am‘ 
basadorul Uniunii «etice la 
București.

în cursul convorbi au î°st a’ 
bordate probleme dfres comun 
privind Tratatul deZar50vla-

Coliasami

Pe un pod de vase, 
romanii trec Dună
rea. Sînt multi, în
cordați. Au de în
fruntat 
teribil, 
Pliniu 
numea învins":

Bătăliile .. ...
ting, crunte, mereu 
mai crunte, învăl
mășite într-o spira- 

urcă și urcă, 
capitelul ce 
partea su- 

a Colum-

un adversar 
cel pe care 
cel Tînăr îl „neam 

dacii.
se

ne-tn-
lă care 
pînă la 
domină 
Îierioară 
iei.

Columna lui Traian — unul din mo
numentele artistice și istorice de prim 
ordin ale lumii — 
consemnează în pia
tră războaiele din
tre romani și daci, epopeea ciocnirii 
dintre arta militară 
a romanilor și ne
înduplecata sete de 
libertate a dacilor. 
In vălmășagul pa
tetic al acestei epo
pei și în anii ce au 
urmat s-a născut 
poporul român. Co
lumna lui Traian 
este astfel — după cum s-a spus ade
sea — actul de naș
tere al poporului ro
mân, un act sculptat tn piatra istoriei și 
purtînd pecețile inimitabile ale acesteia.

După aproape două 
milenii, fiii înde
părtați ai acelora care au înroșit cu sîngele lor

racterizează pe activist, așa este el cunoscut maselor.Simțim nevoia să repetăm aceste postulate etice întrucît unele fapte demonstrează că uneori ele nu sînt prezente în conștiința cîte unui activist. Sînt semnificative, în a- ceastă ordine de idei, stările de lucruri descoperite în cursul acestui an în județul Arad. Cu prilejul

ÎN ZIARUL DE AZI: ® Materializarea „deficitului" existent Tn spiritul comercial 
® Cum sînt puse în valoare centrele istorice ale orașelor © S-au înecat doi biro- 
crați (Foileton de Micuță Tănase) © Faptul divers ® în Valea Jiului: Succesele 

Incontestabile justifică noi exigențe în sporirea producției de cărbune

puncte de vedere Profilu fuz
cercetării științifice

9 9A A v ra v A jin invataminfu
9deși Ivtate din 

ungfde vedere al 
cuceAui, aceste 
bascefuri recu- 
nosAA dacilor 
__ irinși mereu (n care, cu fața 
spornic, într-o 
neplecare ce cul- 
mxă cu momen- 
tufnd Decebal, jț/i copac, refuză 
vj pe care vrea 

dăruie, prin
ți semn al mîi- 
n cuceritorul a- 
ficălare în fata 
l Sculpturile' co
tei concepute de 
lodor îmbrăți- 
jă o imensă mare 
figuri — romani, 
i, sarmațl, trupe 
ciliare, soli, is- ide, prizonieri, fe
ti, mari preoți, zei lire care Luna, 

/ghind cîteva bă- ;lii prelungite pînă 
rziu în noapte) — i total, peste 2 500

meleagurile dace au 
prilejul să vadă cu 
ochi proprii imagi
nile anilor de naș
tere, ani de trufașă 
glorie romană, de 
tragică noblețe dacă, 
ani din care s-a năs
cut însăși limba în 
care scriem aceste 
rînduri.

In cadrul ____
festivități organizate 
de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă, s-a deschis ieri, sîmtyătă 2S .4 : 
septembrie, expoziția 
„Columna lui Tra- 1ian". In incinta sălii j
de expoziție din șo
seaua Kiseleff nr. 3 
sînt prezentate mu
lajele în ciment ale 
Coloanei Traiane: ur
mărim într-o largă 
desfășurare — 200 de 
metri de spirală 
sculptată — episod w ______
lingă episod, 124 de Je figuri, dominate 
momente ale în curgerea ei: lup-Apăratului 
te, cuceriri, pauze de?» de neîndupleca- 
consolidare a tere-rea 011 nimb de mă- 
nului cîștigat, defri-retie a lui Decebal. 
șări și construcții d< 
drumuri, expediți 
pe mare, treceri d 
rîuri și fluvii, și di nou, neobosite 
crîncene, bătălii s' 
blime prin înverș 
narea dacului ce 
apără pămîntul pi 
tutindeni, în erei» 
munților transit# 
ca și tn încleștăt tn timp dese-

unei

spirală

istoriei le silueta austeră a 
Traian

se ri- 
dimen- 
clădiri 15 eta

Columna care sub 
cerul Romei 
dică pînă la 
siunile unei 
moderne de
je, la înălțimi unde 
ochiul nu mai poa
te urmări detaliile,

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare 
pag. a V-a>in
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_.. . tehnico-știlnțlfică a secolului nostru a influențat puternic și dezvoltarea medicine!, accentuînd caracterul fundamental al cercetării medicale. Orientarea actuală a cercetării științifice medicale, fundamentele' și - aplicative, •cste-i’o- dul colaborării multilaterale, directe sau indirecte, între cele mai variate specialități: biologie, chimie, fizică, fiziologie, farmacodinamie etc. Această colaborare reprezintă elementul hotărîtor pentru creșterea randamentului activității de Investigație științifică șl a influenței pe care o exercită asupra întregului nivel al ocrotirii sănătății. Putem consemna cu satisfacție faptul că mulți savanți români și-au înscris cu cinste numele în dezvoltarea mediclnei moderne. Și trebuie să subliniem că toți marii noștri medici au fost în același timp cadre didactice. Strădaniile lor de a educa noi generații de practicieni, au fost conjugate cu cele de a îmbogăți patrimoniul medicine! cu noi descoperiri șl de a crește cadre de cercetare.în cele 5 institute de învățămînt superior medical din țară, cercetarea științifică are un caracter organizat, desfășurîndu-se pe baza unor planuri anuale ș! de perspectivă, reprezentând o preocupare obligatorie a tuturor cadrelor didactice medicale șl un criteriu esențial în promovarea lor. Rezultatele el sînt comunicate la congrese naționale șl Internaționale, în monografii etc, contribuind la creșterea prestigiului științei noastre medicale peste hotare.Trebuie să recunoaștem totuși că, față de cerințele actuale, în unele domenii, cercetarea fundamentală în medicină a rămas In urmă. Fenome-

Prof. dr. doe. 
Gheorghe PUȘKAS

Rectorul Institutului da msd:c:n5 
și farmacie din Tg. Mureș

nele morbldo rezultate din perturbări profunde ale funcțiilor celulare sau ale interrelațlilor lor funcționale, ale funcțiilor la nivel molecular și infrastructural celular, ca șl comportamentul întregului organism în interrelate cu factorii din jur, ar trebui abordate de cercetare cu mult mai mult curaj, întrucît condiționează viitorul cercetării medicale în ansamblul ei. Dat fiind că această problematică presupune o intensă colaborare între specialiștii din domeniul biologiei moleculare, biochimiei, imunologiei, geneticii, morfofiziolo- giel celulare etc, consider că se impune promovarea metodei muncii în colective largi.Nu sînt rare cazurile cînd conlucrarea specialiștilor a dat rezultate remarcabile și în domeniul medicine!. Totuși, nu putem trece cu vederea faptul că, sub aspectul colaborării specialiștilor și a diferitelor colec-

tive, nu numai intre cele B institute de medicină, dar uneori șl în cadrul aceluiași institut există o regretabilă ruptură. In loc să se studieze aceeași problemă, sub aspect fundamental și aplicativ, în diferitele laboratoare și Clinici, sint Studiate teme fără riici o conexiune între ele. Fără a scăpa din vedere necesitatea aprofundării unor teme „preferate" ale catedrelor și clinicilor, interesele dezvoltării științei noastre pretind totuși colaborarea în vederea rezolvării problemelor comune. Realizarea colaborării ar duce, fără îndoială, la o creștere considerabilă a eficienței muncii științifice medicale.Este firesc ca aceleași teme să fie cercetate în diferite institute de medicină, eforturile comune, coordonate, putînd duce la abordarea concentrică a unei probleme și la rezolvarea ei mai rapidă. Persistă, totuși, paralelisme inutile, care, date fiind posibilitățile locale restrînse ale cercetării, duc la dispersarea de forțe și la eficiența redusă a eforturilor. Cauza rezidă în carențele schimbului de informație între institute. Sesiunile științifice au loc doar o dată la doi ani, articolele care relatează rezultatele cercetărilor locale apar, în ma
(Continuare in pag. a V-a)

■ III
te de peste 500K lei. F ’ ". ........• de — De abuzurile,ilegalitățile și falsurilcfomise se face vinovat, îprimul rînd, Dragoș Afandru, fostul președinte sfatului popular raionaPromo- vat în funcții d<răspun- dere fără a fi cujscut temeinic, cu nerpectarea criteriilor ferme are stau la baza politichie cadre 
a partidului, culisprețul-

a considerat, clipă, func- __  ... un drept, ca o cale — cea mai scurtă — spre satisfacerea pornirilor sale josnice. S-a înconjurat de elemente necinstite, îndepărtând, în același timp, pe unii membri de partid ce se ridicau împotriva metodelor sale arbitrare.Acțlonînd — după împrejurări — fie organizat

venalitate, din prima ția sa ca

LEGEA SA FIE RESPECTATĂ
A

EIdesființării vechiului raion Gurahonț (reg. Crișana), echipa de revizori contabili însărcinată să facă revizia de fond a gestiunii fostului sfat popular raional descoperă, încă din primele zile, mari nereguli financiare. Cercetările au stabilit că în perioada anilor 1962—1968, un grup de elemente necinstite a delapidat sume importante și a sustras diferite materiale, aducînd a- vutului obștesc prejudicii — numai cît s-a stabilit pînă în prezent — în valoa-

Andrei 
CER7ENCOVICI 

Ion GLUVACOV 
membri ai Colegiului 

Central de Partid

rea opiniei unor membri ai partidului, Dragoș Alexandru, dominat de concepții străine opticii societății noastre, mînat de pofta de înavuțire, stăpînit de

și In grup, fie individual, Dragoș Alexandru și anumite elemente descompuse, intrate în orbita sa, ca Zdrîncă Moise și Făgădaru loan, foști vicepreședinți ai sfatului popular raional, Furdea Traian, fost procu- ror-șef al raionului, fost vicepreședinte al sfatului popular, ajutați de un mănunchi de funcționari din aparatul sfatului (Ursules- cu Enea, Dărău loan, Cos- tin Petru, Șandor Mihai, Boja Simion, Epel Ludovic și alții) au comis cele mal grosolane abateri de la le-

glie țării : au întocmit șta- te de plată fictive, au falsificat ștatele de premiere, au sustras bunuri însemnate din gestiunea sfatului, precum și din a unor u- nități economice din raion, în ultima perioadă, „Dragoș vodă șl-a lui ceată" — cum, amar, îi numeau unii cetățeni — nu mai făceau, practic, nici o deosebire între avutul lor personal și avutul obștesc. Doar Dragoș Alexandru și-a însușit, printre altele, sume importante de bani, 20 000 de cărămizi, 103 kg de tablă zincată, cherestea, vopsea șl alte materiale pentru construirea casei proprietate personală, 5 cauciucuri pentru autoturismul său, 130 de litri de alcool (destinat dispensarelor din raion) pe care l-a transformat în lichior etc.Este știut că o gravă încălcare a normelor etice vine întotdeauna însoțită de altele la fel de grave. Tonul de comandă, injuria și arbitrariul au devenit metode de muncă, bădărănia, aroganța, indolența — trăsături de caracter curente, imoralitatea — conduită diurnă ' ' ‘ nocturnă...), realizate pe cei de mai în mod sistematic chefuri, la care, în afară de el, au atras și pe alții.Banda condusă de Dragoș Alexandru a adus însemnate prejudicii și moralității publice. Unele cadre din raion, cu munci de mai mare sau mai mică răspundere, considerînd că nimeni nu mai exercită nici un control, și-au însușit, total sau parțial, stilul de „muncă" și de viață al găștil conduse de Dra-

(și, în special, Din sumele căi necinstite, sus organizau

(Continuare în pag. all-a)

0. N. U. la meeput 
de sesiune

CORESPONDENTA DIN NEW YORK 
DE LA NICOLAE IONESCV

Palatul Națiunilor Unite din New York cunoaște din nou agitația caracteristică fiecărui început de toamnă. Sălile de ședințe sînt pline, foaierele își reiau rolul — devenit aici tradițional — de puncte de contact și consultări preliminare între diplomat!. Pînă acum, și-au a- nunțat participarea la lucrările sesiunii patru prim-miniștri, trei vice- premieri și 66 de miniștri de externe. Aceste cifre, în continuă creștere, atestă importanța pe care statele membre o atribuie Organizației Națiunilor Unite.Această temă a rolului care îl revine O.N.U. în lumea contemporană a dominat, în mod obiectiv, ședința de deschidere a celei de-a XXIII-a sesiuni a Adunării Generale, ședință care, conform tradiției, a constituit un prilej de reflecții și expuneri de principii privind activitatea înaltului for internațional, „înfăptuirea țelurilor formulate în Cartă — releva, în cuvîntarea de deschidere, ministrul de externe al României, Cornellu Mănescu care, în calitate de președinte al sesiunii anterioare, a prezidat ședința inaugurală — presupune menținerea vie a credinței în progres și în mersul ireversibil al omenirii spre civilizație, fermitate și perseverență în înlăturarea obstacolelor care stau în calea dezvoltării normale a relațiilor internaționale. Este o datorie a fiecărui stat membru, indiferent de mărimea sa, de a conlucra pentru a conferi vigoare Organizației Națiunilor Unite, pentru ca ea să-și îndeplinească în mod eficace rolul ce îi revine în înfăptuirea destinderii, în dezvoltarea cooperării între națiuni".La rîndul său, ministrul de externe al Guatemalei, Emilio Arena- les Catalan, a pledat, In discursul rostit după alegerea sa în funcția de președinte al Adunării Generale,

pentru consolidarea încrederii în a- ceastă organizație, respectarea principiilor consfințite în Cartă, pentru sporirea eficacității ei; solicitînd în acest sens sprijinul tuturor țărilor membre.Aprecierile cercurilor diplomatice și ale observatorilor de presă de la O.N.U. în legătură cu perspectivele actualei sesiuni și posibilele ei accente prioritare, se conjugă în aceste zile cu aprecieri și analize privind rezultatele sesiunii precedente. Domnește părerea unanimă că la sesiunea a XXII-a capitolul realizări oferă duble temeiuri de satisfacție: pe de o parte datorită modalității constructive de desfășurare a lucrărilor și consensului realizat în adoptarea hotărîrilor, prin respectarea fidelă a Cartel și manifestarea unui spirit de înțelegere, iar pe de altă parte, datorită conținutului multiplelor documente a- doptate care cuprind o sferă largă de probleme de însemnătate deosebită — probleme ale păcii și securității, ale dezvoltării relațiilor e- conomice, tehnice și științifice, ale luptei pentru lichidarea colonialismului, probleme soclal-umanita- re etc.Aprecieri favorabile asupra realizărilor organizației în anul care a trecut a prilejuit ședința de închidere a sesiunii a XXII-a. Reprezentanții grupurilor regionale și alți delegați au folosit prilejul pentru a aduce lui sesiunii, externe al cuvinte de tru politica niei, consacrată întăririi păcii șl colaborării internaționale. Așa cum a subliniat, de pildă, reprezentantul Suediei, S. Astrom, alegerea în func-

mulțumiri președinte- ministrul afacerilor României, au avut înaltă prețuire pen- externă a Româ-
(Continuare in pag. a V-a)
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I Să ziceți 
mersi!

| Mai tnulți automobdiști ne (n- 
I formează că pe șoseaua care tra

versează stafiunea „Lacul Roșu' 
trebuie să facă slalom uriaș prin- 

Itre niște stîlpi de telegraf uitați 
de edili în mijlocul șoselei. Mul
țumind automobiliștilor pentru 

I informare, le aducem la cunoș
tință că plantarea stîlpilor a fost 
necesară. Se făcuseră niște gropi Iîn asfalt și, neavînd la dispoziție 
fonduri pentru astuparea lor, 
edilii au purces la îngroparea 

(acestor stîlpi. (La acest capitol 
aveau fonduri disponibile).

Să ziceți mersi că n-au ingro- 
pat în mijlocul șoselei morcovi 

I necomestibili ori pietre de kilo
metri. Vă deruta și mai rău,

I Aparate 
| de taxat
| gratuit!

! Ștefan Urdu, șeful unei brigăzi 
de tractoare de la întreprinderea 

de mecanizarea agriculturii din 
Satulung-Maramureș, ne roagă 
ca prin serviciul nostru de re
clame să facem cunoscut că e-

Ifectuează (scoțind tractoarele de 
pe ogoare) prompt și conștiin-

Icios orice transporturi particu
lare și pe orice distanță. Prețul ? 
La învoială. Noi, neavînd servi

ciu de reclame, nu-l putem a- 
futa. li trimitem în schimb pe 
adresa întreprinderii la care func
ționează acest aparat de taxat 
gratuit I

I
I

ÎN SPIRITUL COMRCIAL

Un încercat pescar băimărean a 
aruncat undița intr-un lac din 
apropierea cabanei 
„pișcătură" a tras 
apă autocamionul 
348 proprietatea 
Baia Mare. Cum a 
mionul în lac ? Simplu: șoferul 
titular al autocamionului trebuia 
să plece în cursă. Fiind beat tur
ti, l-a rugat pe fratele său Petre 
Săsăran (șofer și el, dar concediat 
de la Autobaza nr. 2 pentru dife
rite abateri) sâ-i facă acest ser
viciu. Și frate-său i-a făcut. A luat 
niște pasageri, a oprit la bufetul 
de la baraj, a făcut plinul cu 
cîteva kilograme de băuturi urît 
mirositoare și astfel autocamio
nul a ajuns în lac, pasagerii în 
spital, iar el a fugit în pădure. 
Dună cîteva ore miliția a scăpat 
pădurea de „uscături" 1

„Baraj" La o 
și a scos din 
nr. 2l-Mm- 
l.M.T.F.-ului 
ajuns autoca

Cine zice,

Nicolae Boulescu t-a născut la 
Tr. Severin și și-a pus în gind să 
fure o mașină din Drumul Ta- 
berei-București (Ce idee!) Ob
servat, s-a dat alarma. A început 
goana după „nebinefăcătorul" 
proprietarilor de autoturisme. A- 
lergînd, a început să strige și el:

— Hoțul I Hoțul I
Un milițian trezit de zarvă a 

ieșit în pijama. Auzindu-l pe Ni
colae strtgînd mai cu patos, a pus 
mina pe el. Punînd mîna pe el, i-a 
zis:

— Cine zice, ăla e I$i el era. Era căutat de mai 
mult timp și pentru alte „alea'.

O trăsătură caracteristică a activității organizațiilor comerciale din județele Dolj, Gorj și Mehedinți este aceea că, în acest an, înregistrează o substanțială creștere a desfacerii de mărfuri către populație în comparație cu anii trecuți. Un raid întreprins zilele acestea prin orașele de pe cuprinsul județelor amintite ne-a dat prilejul să constatăm că s-au obținut succese însemnate atît pe linia dezvoltării si modernizării rețelei de magazine, cit și a studierii cererii și ofertei. Se observă. în general, o preocupare și o grijă mai mare din partea colectivelor majorității unităților din comerț pentru buna deservire a populației. Anul acesta se vor desface, numai în județul Dolj, mărfuri a căror valoare depășește cu 140 milioane lei pe cea a mărfurilor vîndute anul trecut. Creșteri asemănătoare sînt și în celelalte județe.Nu peste tot însă au fost eliminate aspectele negative în organizarea, conducerea și coordonarea desfacerii mărfurilor, fapt ce atrage după sine neajunsuri în buna aprovizionare a populației și, în același timp, în îndeplinirea planului de desfacere. Au fost și mal sînt situații cînd mărfuri existente în depozitele din Craiova și chiar în depozitele intermediare din diferitele localități, nu se găsesc pe rețeaua comercială. Dintr-o notă ce cuprinde 22 articole care lipsesc Bau sînt în cantități insuficiente la magazinul de confecții din centrul orașului Tg. Jiu. majoritatea se aflau în depozite. După o situație întocmită de către I.C.R.T.I. Craiova, care deservește .unitățile șl magazinele din cele trei județe, rezultă că în depozitele din Craiova se aflau între 40—55 de articole în cantități de ordinul sutelor și chiar miilor, ce nu sînt ridicate de beneficiari, cu toate că multe din ele lipsesc sau se află în cantități insuficiente în magazinele de desfacere.Mai multor conducători de unități sau tovarăși cu munci de răspundere din cadrul comitetelor executive ale consiliilor populare provizorii județene le-am pus întrebarea : cum se explică totuși acest aspect negativ în activitatea comercială ? Tovarășul Adrian Cojocarn, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Gorj, s-a referit la faptul că unii lucrători din comerț și, ceea ce este mai grav, chiar conduceri din O.C.L. nu acordă atenția cuvenită aprovizionării unităților de desfacere cu toate sortimentele si modelele de mărfuri existente în depozite., în mod greșit și dăunător, ei consideră că avînd anumite mărfuri în magazin, cumpărătorul trebuie să ia ce găsește, nu ceea ce ar dori. Acest mod de a privi lucrurile nu numai că nu are darul de a stimula găsirea unor forme avansate pentru desfacerea mărfurilor, dar nici nu poate duce la înlăturarea deficiențelor existente în rețeaua comercială. La magazinul „Lumea copiilor** din Craiova, vînzătoarea Ana Trotea ne relata ; „La rochițele de stofă pentru fetițe nu există desene și chiar modele. în săptămîna de la 20 la 30 septembrie, am avut în magazin numai rochițe de culoare roșie, nu am avut cantități suficiente de bluze pentru uniforme școlare**, în depozitele I.C.R.T.I însă se aflau, la data raidului nostru, șase modele de rochițe, în șase culori, în cantități suficiente. La magazinul de articole sportive din Tg. Jiu ni s-a prezentat o listă cu aproape 40 de articole care lipsesc din magazin. Printre acestea : treninguri șl tricouri pentru copil, maiouri bărbătești. tricouri de fotbal, chiloți de gimnastică etc. Am prezentat această listă conducerii întreprinderii comerciale cu ridicata textile-în- călțăminte Craiova. Ni s-a răspuns că multe din articolele prezentate pe această listă, șl care în magazin nu se găsesc, stau cu miile și chiar cu zecile de mii în stoc. Iată cîteva

cifre din evidența aflată la eerviciul comercial al I.C.R.T.I. Craiova și care oglindește stocul de marfă la articolele a căror lipsă am constatat-o pe. rețea : maiouri bărbătești — 20 000 bucăți; treninguri pentru copii — 21 000 bucăți ; chiloți tetra negri — 2 000 bucăți ; chiloți gimnastică — 6 000 bucăți. Și lista ar putea Astfel de ca- Craiova, unde doi pași de în timp ce responsabilul .19
fi lungită la nesfîrșit. zuri am întîlnit și la magazinele sînt la depozitele I.C.R.T.I.Nicolae Paraschiv, ______magazinului de tricotaje nr.Craiova, ne arăta că, printre altele, îi lipsesc din magazin pulovere pentru femei din P.N.A.. în depozitele I.C.R.T.I. rafturile gemeau de astfel de produse.Ce demonstrează aceste exemple T Că atît merceologii O.C.L.-urllor, cît și ai I.C.R.T.I. Craiova nu studiază și nu acționează operativ pentru a introduce în circuitul comercial mărfurile cerute de consumatori, care se află în cantitătl însemnate
raid-anchetă

în depozit. „Se întîmplă uneori, ne relata tovarășul Marcel Ioana, șeful serviciului comercial al J.C.R.T.I. Craiova, ca notele de comandă emise de unitățile cu amănuntul și chiar de către O.C.L.-uri să nu cuprindă toate detaliile necesare cu privire la mărfurile ce le doresc. Adesea, gestionarii și merceologii se rezumă să consemneze denumirea articolului, numărul bucăților sau cantitatea metrajului. în funcție de marfă, fără să specifice coloritul, mărimea, modelul etc. O astfel de notă ori nu poate fi satisfăcută și se pierde timp pînă ce se lămurește dorința solicitantului, ori unitatea care a emis o astfel de comandă este pusă în situația de a primi un lot de mărfuri alcătuit după aprecierea și gustul gestionarului de depozit care, ne- ștîind ce se caută pe rețea, poate livra mărfuri ce nu sînt solicitate sau care mai există în magazine. Aceasta constituie, de altfel, una din cauzele care determină lipsa unui sortiment mai variat în rețeaua comercială, așa cum s-a constatat, și care atrage după sine, pe lîngă nesatlsfacerea cerințelor și gusturilor cumpărătorilor, ,și o desfacere mai lentă a mărfurilor**.Ne aflăm la începutul toamnei, cînd magazinele trebuie să fie aprovizionate pentru sezonul rece. Totuși, nu în toate unitățile au apărut sortimentele corespunzătoare. Aceasta denotă că directorii O.C.L.- urilor nu urmăresc în suficientă măsură modul cum se aprovizionează magazinele, dacă îșl fac sau nu comenzile din timp și cum sînt onorate acestea de către întreprinderile furnizoare. Nu se organizează cu regularitate vizitarea depozitelor, pentru a se da posibilitate gestionarilor să cunoască mărfurile noi sosite, pentru completarea sortimentului din magazine. Așezarea mărfurilor în rafturi, schimbarea periodică a vitrinelor sînt, de asemenea, acțiuni care trebuie să fie în permanentă pe agenda de din magazine, însemnat rol desfacerilor.I.C.R.T.I. Craiova există ce privește popularizarea existente în depozitele întreprinderii. Deși au fost unele încercări în direcția expunerii produselor, nu s-a insistat destul, nu s-au găsit soluțiile cele mai potrivite pentru ca merceologii șl gestionarii să poată vedea 
toate mărfurile existente. Tovarășul

lucra a gestionarilor acțiuni care au un în bunulSi în mers al activitatea lacune în mărfurilor

Spre adu
cere aminte

(Urmare din pag* I)

Pomenim aici pe „credincioșii" 
Badea A. Mihalcea, fiul lui An
drei și Maria, născut în comuna 
Cliga, județul Argeș, și pe Gheor
ghe L. Varvari, fiul lui Leon și 
Dochia, născut în comuna Ilva 
Mare-Năsăud, care amîndoi au 
cumpărat în rate diferite mărfuri 
de la O.C.L. Produse industriale- 
Pitești și au dispărut de cîțiva 
ani lăsînd pre-O.C.L. niște pa
gube de mii de lei. li pomenim 
spre aducere aminte și iertarea 
păcatelor prin viata ratelor 
amintite. Mersi I

sus-

Cavalerul
recidivist

ll cheamă Stan Crețu, dar, 
avînd nici spadă, nici cap(ă), fo
losea panoplia restaurantelor: 
cuțite, scaune, mese, sticle, si- 
foane... De curînd acest „cavaler" 
a intrat la restaurantul „Tîrnava" 
și a început să dea și-n dreapta 
și-n stingă. A dat cu cuțitut și-n- 
tr-un milițian care a intervenit. 
A fost insă pînă la urmă imobili
zat și i se caută legea. Mai ales 
pentru că a mai avut încă vreo 
șase condamnări.

O să fie și el cavaler cu lege.
Rubrică redactată de 
Nicolae TUDOR 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

goș. în mic, lucrurile s-au repetat și în unele întreprinderi din raion, ca șl în cooperative agricole de producție.Aceste abateri grave de la disciplina de partid și de stat, încălcarea grosolană a legalității socialiste, abdicarea de la reguli morale elementare au fost posibile și datorită faptului că fostul comitet raional de partid nu a exercitat un control sistematic asupra activității sfatului popular, iar unii membri ai biroului, în frunte cu Șpiac Petru, fostul prim- secretar, s-au făcut el înșiși vinovați de abateri a- semănătoare, creînd, prin atitudinea lor lipsită cu desăvîrșire de răspundere, un climat prielnic comiterii acestor abateri grave. Șpiac Petru a participat în repetate, rînduri la chefurile organizate de Dragoș Alexandru, și-a însușit, la rîridul lui, ciment, cherestea, lemne de foc, și-a confecționat la cooperativa meșteșugărească „Sebișana" binale șl mobilier fără să plătească, a luat — atît pentru el însuși, cît și pentru rudele sale — legume, cereale, țuică, vin ș.a. din C.A.P. la prețuri derizorii sau — în cele mal multe cazuri — fără să plătească. „Aprovizionarea** de acest' fel din cooperative era. de altfel, sistemul preferat și al altor oameni cu munci de răspundere raionul Gurahonț. Ea prezintă o încălcare grantă a dispozițiilor ducerii partidului prin se Interzice aprovizionarea— cu plată sau fără plată— din C.A.P.
din re- fla- con- care

Î°CR7 „ adjunct al Ii.c.k. ig_a spul au prevăzut s în Plantarea unei expoziții | permaijn eentml orașului Cra- | 1°va> Y'or fi prezentate mostre [ ale tuți^grfuriior ce sa țn | uePozitirceoiogH și gestionarii urmmd comenzi după ce vor vizita ai expoziție. Inițiativa este lăul Dar> pjnj }a realiza- rea,5.„?^ acționat în funcție de posibilități condițiile existente, spre a |mpU]siOna desfacerea mărfurilosfen|e satisfacerea cerințelorV'm în care gospodinele caută să^rovizioneze cît mai bine cămăpgjrtru jarnă> nu putem trece ederea activitatea pe care o desrft i.c.R.M. și magazinele cu ae menaj. Atît la Tg. Jiu. Ie Severin, cît și la Craiova, art,tatat( țn magazinele de specialifiipsa borcanelor, în timp ce în,ziteie i.c.R.M. din Craiova exl^ațg gama de borcane, începu. ja ce|e mal mici, u, < i2, ll,trnă la cele de 15litri ; totuși, ea nu se găgesc pe rețea. Orice țficare din partea conducerilor ■ urUor si a gestionari or dinjgț! nu poata fi | întemeiată. D început aevede că aici «vOrba de o totală lipsă de inter<,ntru bunul mers al aprovizionă(opuiaț|ej cu ar_ ticole de sezor, 0 comoditate a gestionarilor. D ln tlmp ce în depozitele dinraiova existau circa 150 000 do!(je plută pentru sticle de un Htr. magazinele din' Tg. Jiu ele eraiu|zate multă vreme șl cetăl băteau zilnic 8 drumul după as\je pr0(iuse atît I de necesare în ac< perioadă.Am relatat dCj.|teva din as- I pectele negative pe rețeaua l comercială din jqe Dolj, Gorj șl Mehedinți carelndi în primul rînd, de felul cilfcțg organizată ! munca, cum se u.ește de către I gestionari și mercej aproviziona- I rea și desfacerea r{urnor. Rste clar că avem de a cu deficiente care prlntr-o urm. mai atentă, pot fi înlăturate făparj eforturi. Am întîlnit și umaspecte care privesc întreprinderiumizoare. O seamă de mărfuri esc dțn depozite și magazine vită faptului că întreprinderile Pieătoare nu și-au respectat t.ernu. de livrare a mărfurilor contra» Printre a- cestea amintim : Fab de textile ..7 Noiembrie*4 FCT •București Fabrica de'.otaje Bnu sov. Fabrica de confe Tîrnava" din Sighișoara și alte\’cestea nu fac decît să amplificfcajunsurile datorate riabei organfzfj comerțului. (Privit izolat, fiecare fn parte pare, la prima vedere, mică importanță. Dar aceste st-circuite pe rețeaua depozft-maga adunate la un loc, reflectă serloaseficiente în activitatea lucrătorilor comerț. începînd cu vînzători! diftagaztne si termlnînd cu conducerîjțrectii- lor comerciale și se răsfrîgimțitor asupra deservirii populat avînd totodată consecințe negați asupra circulației mărfurilor și aa„zării planului în comerț la toțndfca- torif. Nu este de mirare că. aceste condiții, pe opt luni T.C.R.T.I. Craiova și-a nul de desfacere numai de 93.10 la sută, tar în la 1 la 23 septembrie — porție de 51 la sută.Tocmai de aceea se impt Ca organizațiile comerciale — Iarrec- tlile comerciale trebuie să lejute mai mult în această privință. sg privească cu toată seriozitate^iul cum se desfășoară activitatea desfacere a mărfurilor pe Inbga filieră depozit-magazln. deficite constatate trebuind să fie înlăfete operativ, cu competentă șl răm- dere.

a^nului, real; p]a. tn borție beri);, de doar pro-

Nistor ȚUICU 
corespondentul petrii'

Programul de dezvoltare 
a vieții sociale, elaborat de Congresul al IX-lea și continuat de Conferința Națională a partidului, creează premisele largi ale înfloririi fără precedent a localităților de pe întreg teritoriul patriei noastre. * bunătătirea organizării ministrativ-teritoriale. tematizarea așezărilor bane și rurale asigură turor orașelor si satelor perspectivele însuflețitoare ale unui avînt continuu. în coordonatele vastei opere de construcție socialistă a țării. In acest context, acțiunea de remodelare a u- nor zone orășenești cu o îndelungată tradiție istorică dobîndește profunde semnificații, fiind hotărîtoare pentru integrarea lor deplină în iureșul clocotitor al bogatei vieți cotidiene.Activitatea de sistematizare are o largă desfășurare în timp, însoțind permanent dezvoltarea urbană. Efectele el se înregistrează după o perioadă mal îndelungată și nu întotdeauna se pot traduce în limbaj economic. Mal evidente în cazul cartierelor noi — unde sistematizarea este urmată, Imediat, de proiectare șl execuție — astăzi devine necesar ca aceste efecte să fie perseverent urmărite șl în zonele mai vechi ale orașelor, unde sistematizarea își propune ca scop înlăturarea unor stînjeniri funcționale, cauzate de cadful devenit prea strimt pentru noile ritmuri de desfășurare a vieții, îmbunătățirea confortului urban, valorificarea unor monumente sau ansambluri istorice de un recunoscut prestigiu. Deși acțiunea edililor este. în asemenea zone, mal dificilă, o dată studiile avizate si însușite de forurile locale, finalizarea lor trebuie urmărită, eficienta — în sensul cel mai larg al cuvîntului — realizată, căci ele reprezintă un considerabil efort de gîndire, a cărui irosire ar fi inadmisibilă.Studii și proiecte de sis- tecnatizare a unor zone vechi ale orașelor au fost întocmite și de către unele D.S.A.P.C.. dar marea lor majoritate au fost elaborate în cadrul Institutului de studii și proiectări pentru construcții, arhitectură și sistematizare. Din anul 1964 și pînă în prezent, un colectiv de aici, condus de dr. arh. Virgil Bilciurescu a dat la iveală un număr de unsprezece asemenea studii și dintre care cităm de sistematizare centrul istoric al Sibiu și Tîrgoviște. cetatea Sighișoarei. zona monumentelor lui Brâncuși din Tîrgu-Jiu. studiile de asanare urbanistică a unor perimetre din Brașov și a cetății Alba lulia. Aceste lucrări, întocmite la comanda fostelor sfaturi populare regionale sau a Direcției monumentelor istorice, a- vînd ca punct de plecare principiile schitelor de sis- a tematizare ale respectivelor localități — principii pe I care au reușit, uneori, să le îmbunătățească — conțin propuneri judicioase de optimizare a circulației, de modificare a destinației u- nor clădiri nerațional utilizate. de prevedere a unor funcțiuni noi. în concordantă cu caracterul edificiilor sau ansamblului. Proiectele cuprind, de asemenea. Importante elemente privind ameliorarea condițiilor de locuit din zone rezidențiale foarte dens o- cupate, lărgirea suprafeței de spații verzi, e- vidențierea unor trăsături urbanistice valoroase, atenuarea sau eliminarea unor stridențe, conservarea unității de ansamblu. Desigur, nu toate aceste prevederi pot fi realizate de la o zi la alta; uneori. înfăptuirea lor solicită eforturi materiale care depășesc posibilitățile locale sau ale unei anumite etane. Dar sînt numeroase elemente ale studiilor a căror tra- | ducere în viată nu cere Ej decît o cunoaștere și o în- 
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proiecte, detaliile pentru orașelor

Legea să fie respectată
Este de la sine înțeles că solidarizat prin necinste, prin manopere frauduloase cu elementele descompuse din cadrul raionului, Șpiac Petru nu pu- ‘ ' ..........................să

să 
îm-

tea face altceva decît încerce pe toate căile acopere abuzurile, să împiedice descoperirea și pedepsirea lor. Lucrurile au ajuns atît de departe îneît, în toamna anului 1967, cînd Cionca Aurel, șeful postului de miliție din comuna Pleșcuța, a început cercetarea unui hoț care furase din avutul obștesc, Șpiac a dispus excluderea din partid a... milițianului.Și alți membri ai fostului birou raional de partid au avut cunoștință de unele abuzuri și ilegalități, au participat la chefuri, și-au însușit bunuri pe căi necinstite. Așa au procedat 
Hărduț George, Tri fan A- 
lexandru, Flueraș Teodor, 
Calaj Adrian, Mărcuț Pe
tru.Preocupați fiind în primul rînd de căpătuială, nesocotind legalitatea socialistă, nesocotind normele muncii de partid, a fost firesc ca în rîndul membrilor organelor amintite să dispară combativitatea, spiritul critic, disciplina e- lementară. Această stare de lucruri s-a răsfrînt în chip negativ asupra activității, în ansamblu, a unităților economice din raion.

Așa se explică faptul că în majoritatea C.A.P. au rămas mari suprafețe necultivate, că s-au înregistrat producții scăzute. Deși această zonă are mari posibilități în ceea ce privește dezvoltarea șeptelulul, efectivul de animale cit șl producția de lapte, lînă etc. au scăzut an de an. Ca urmare, valoarea zilel- muncă a fost, în toată a- ceastă perioadă, foarte scăzută.Nu putem trece peste faptul că șl unii lucrători din aparatul regional au participat la mesele organizate la Gurahonț, iar alții (ca Marcpnescu loan, Fodor Alexandru, Șchiopu Gheorghe) au primit diverse „atenții** de la Dragoș Alexandru. Apoi, nu trebuie uitat că în această perioadă, organele de control financiar nu au descoperit nici o neregulă, deși au făcut controale repetate ; lucrul se explică prin aceea că revizorii își petreceau o bună parte din timp la stațiunea Moneasa, din apropierea centrului raional, mituit! de Dragoș.Actualmente, Dragoș A- lexandru, Ursulescu Enea, Dărău Ioan, Sandor Mihai, Boja Simion, Costin Petru și Epel Ludovic sînt arestați ; Șpiac Petru, Hărduț George, Zdrîncă Moise, Furdea Traian, Făgădaru loan și Mărcuț Petru au

fost destltuițl și vor puși în discuția organiza țiilor de partid care voi lua împotriva lor măsurile statutare. Se vor lua măsuri corespunzătoare și împotriva tuturor celor care — de la caz la caz — au acoperit, nu au sesizat sau au tolerat gravele ilegalități comise. Cercetările continuă și, în i . cu constatările și cu vinovăția fiecăruia, se vor a- dopta măsurile corespunzătoare, inclusiv cele penale. Organele în drept vor asigura recuperarea de la cei vinovați a sumelor cu care a fost păgubit avutul obștesc.
*a fost posibil să la o aseme- descompunere mo- Analizînd cele pe-Cum de 

se ajungă nea rală ? trecute în vechiul raion Gurahonț, trebuie să spunem că unul dintre factorii care au contribuit din plin la instaurarea unei atmosfere ce nu are nimic comun cu principiile Partidului Comunist Român, ale orînduirii noastre, mai mult, care le neagă, a fost 
grava lipsă de răspundere ce s-a manifestat atunci cînd elemente ca Șpiac, Dragoș și ceilalți au fost promovați în funcții. Ne- cercetarea temeinică a profilului politico-moral a

cazul cînd în asemenea zone se ridică noi edificii, luarea în considerare a prevederilor din proiectele de sistematizare — dacă există — nu poate fi decît utilă.Că acest lucru este posibil si are incontestabile avantaje pentru însăși viata orașului o dovedesc rezultatele bune obținute în a- cest sens la Sibiu, la Tîr- goviște sau Alba lulia, a- colo unde studiile existente sînt utilizate de gospodarii orașului ca un in-

rilor elaborate. E foarte a- devărat că studiile ne sint utile, dar consider că ele reprezintă o fază încă generală. care nu poate fi urmată de o realizare fectivă. un considerabil e- fort creator fiind astfel roșit în condițiile în care, în general, sectorul proiectării este suprasolicitat. Este greu de spus dacă aceste studii ne sînt într-adevăr foarte folositoare; după părerea mea, ele ar trebui mai mult adîncite. astfel
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strument curent de lucru, ca un principiu director. Din păcate însă, nu întotdeauna se întîmplă așa. După cum ne declara arhitectul Virgil Bilciurescu, în multe cazuri aceste proiecte nu prea sînt luate în seamă, iar atunci cînd se trece la executarea unor lucrări de detaliu, prevederile studiilor nu mai sînt urmărite. Avizarea de către unele foruri de specialitate durează uneori extrem de mult, cum se întîmplă cu detaliul de sistematizare pentru zona monumentelor din Tîrgu-Jiu, care, terminat în 1967, nu a fost încă avizat de Comitetul de Stat pentru Cultură șl Artă. Pare curios ca asemenea lucrări, a căror elaborare necesită o considerabilă investiție de energie și inteligentă și al căror cost nu este nici el de neglijat (80 000—100 000 lei), să devină simple documente de arhivă, servind în exclusivitate — așa cum se mai întîmplă — pentru orientarea unor lucrări de restaurare.Ne-am deplasat recent la Brașov, oraș pentru care există trei lucrări din categoria amintită : un studiu de temă de detaliu de sistematizare pentru centrul istoric (întocmit, la cererea sfatului popular regional. în 1965 șl care era firesc să fi fost urmat de comanda detaliului de sistematizare, ceea ce, din motive necunoscute nouă, nu s-a mai întîmplat). un proiect de asanare a zonei Ba- rițiu-Graft (întocmit pentru D.M.I. în 1966) si încă unul asemănător, aflat în curs de avizare, pentru zona din jurul Bisericii Negre. Am stat de vorbă cu arh. Gheorghe Olșefsky. care din luna mai ocupă postul, vacant în ultimii ani, de arhitect-șef al municipiului. Am constatat că la serviciul de sistematizare și arhitectură nu există decît un singur proiect — cel pentru zona Bise- . ricii Negre — și acesta obținut după lungi insistente din partea arhitectului-sef. „După părerea mea — ne-a declarat interlocutorul nostru — e necesară o mai strînsă legătură între Direcția Monumentelor Istorice ș! organele locale, o conlucrare fructuoasă între acest for tehnic și beneficiarii de fapt ai lucră-

îneît, în baza lor, proiectarea și realizarea de detaliu să se poată face chiar de către D.S.A.P.C. sau S.S.A.-.în unele privințe, un a- semenea punct de vedere poate fi luat, desigur, în considerare. Lăsînd însă la o parte faptul că, pentru a fi urmărite, studiile ar trebui să existe, în primul rînd. la serviciile de sistematizare și arhitectură, nu-

meroase prevederi ale cestora sînt fixate cu suficientă precizie pentru a fi realizate si nu necesită, după cum arătam, decît o coordonare a eforturilor organizatorice. Referitor la a- ceasta, arh. Gh. Olșefsky, ne-a spus: „Eficienta lucrărilor de sistematizare este, bineînțeles, legată șl de greutatea cuvîntului pe care îl are de spus arhi- tectul-sef al municipiului, și trebuie să recunosc că, în această privință mai sînt încă de făcut, cînd, la tate la țului, în .arhitectură și urbanism ale Brașovului, nici măcar nu sînt solicitat să iau parte. De asemenea, multe prevederi ale unor proiecte do sistematizare, însușite de forurile locale, sînt apoi contrazise în practică. De exemplu, s-a aprobat în principiu ca o școală cu cîteva săli de clasă, din 1- mediata vecinătate a Bisericii Negre și funcționînd într-o clădire veche, valoroasă. să primească o altă destinație, mal nimerită. La mai puțin de o lună de zile de la data avizării favorabile a proiectului, s-a hotărît totuși ca școala să nu fie mutată. Asemenea situații sînt destul de dese și noi nu avem posibilitatea să le prevenim1*.Este vorba, așadar, nu numai de eficiența unor lucrări elaborate în institutele de proiectare, dar si de autoritatea de care beneficiază serviciile de sistematizare și arhitectură, adică tocmai acele verigi din administrația locală care sînt chemate să aducă o contribuție hotărîtoare la asigurarea unei evoluții firești. pe plan arhitectural și urbanistic, a vieții municipiilor și orașelor. Comitetelor executive ale consiliilor populare le revine misiunea de a certifica a- ceastă autoritate, de a Ie asigura reprezentanților competent! ai colectivității urbane posibilitatea de a-șl desfășura în bune cond’" ții menirea ce le-a fost încredințată. 1
Arh. Gh. SASARMAN

unele lucruriSînt cazuri discuțiile pur- nivelul jude- problemele de

S-au înecat

foileton d® Nicuță TĂNASE

doi birocrați

făcut ca asemenea indivizi să ajungă în locuri de unde au putut atenta la idealurile șl interesele societății. Faptele a- rată că promovările negîn- dite pot fi adesea adevărate pericole publice. In cazul de față, nu trebuie uitat că „promovații** au devenit, la un moment dat, raport șl înșiși „promovatori** ; inutil de adăugat ce crite- •ii au folosit ei în această alitate.Carențe grave s-au ma- ifestat în munca to- Xrășilor care trebuiau a, exercite nn control Ui temeinio al activității oțanelor locale de partid și de stat, în primul rînd înaceea a tovarășilor Haș Tedor, prim secretar al fosei regiuni de partid Criana, și Gîrba Traian, președintele fostului sfat popular regional. Nici activiștii din a- paraul C.C. al P.C.R., care au licrat pe lîngă această regime, nu au sesizat la timp fenomenele negative amintte. au dat dovadă de lipsur. serioase în exercitarea atribuțiunilor lor de control Lipsuri serioase a avut șl Comitetul de stat pentru problemele administrației locale, care a exercitat un slab control, o slabă îndrumare a organelor de stat din vechea regiune, nu a descoperit șl nu a tras la răspundere pe

eel care încălcau disciplina de stat, săvîrșeau abuzuri și ilegalități.Sînt vinovați și cel ce au dat dovadă de lipsă de receptivitate față de sesizări. Ei s-au mulțumit să ia drept bune hîrtiile și situațiile măsluite ce le-au fost prezentate, nu au cercetat cu gulile semnalate de activiști cii, nu au fost situațiaToate au făcut să se ajungă la situația existentă în clipa de față. Sîntem siguri că muncitorii și țăranii, intelectualii, toți cetățenii din vechiul raion Gurahonț sînt satisfăcut! de măsurile luate, că se simt întăriți în îndatorirea lor de a sesiza organelor conducătoare de partid și de stat orice nereguli, dea veghea ca ordinea socialistă de drept instaurată de statul nostru să domnească în toate domeniile de activitate. Ei știu că în societatea noastră oricine atentează la bunul obștesc, la legile țării, la normele de conviețuire socialiste îșl va primi pedeapsa meritată.Legile țării sînt limpezi. La fel de limpede este că ele trebuie să fie respectate de către toți cetățenii. „RESPECTUL LEGILOR — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — TREBUIE SA REPREZINTE O OBLIGAȚIE PENTRU TOȚI ACTIVIȘTII DE PARTID ȘI DE STAT. LEGEA TREBUIE SA FIE RESPECTATA, IN PRIMUL RIND, DE A- CEIA CARE SÎNT CHEMAȚI SĂ VEGHEZE LA APLICAREA EI**.

seriozitate nere- unii și oameni ai mun- au vrut, sau nu capabili să vadă reală.aceste nereguli

------------------------------------- .—, - .... . . . .Ce ne vinzi dumneata gogoși d-astea 7 Cum era 
să se înece doi birocrați 7 Ce, ei nu sînt oameni?. In zilele noastre să se înece, cînd s-au injiinf/., 
atîtea școli de înot 7 Lasă-ne cu exagerările. Stal bește-ne, veți spune dumneavoastră. 'A>' 

Aflați, dragii mei, că birocrații, așa cum am afir
mat, nu știu să înoate. E adevărat că mai marii lor, 
mai marii birocraților, au intenționat să înlăture 
această lacună. Le-au pur la dispoziție chiar și un 
ștrand. Au făcut rost și de apă. Nu li s-a dat însă 
dispoziție scrisă pe care parte a bazinului să intre 
în apă. Cînd, după ani, s-a găsit cineva să le 
indice, în scris, locul pe unde să se arunce în cap, s-a închis ștrandul. Erau pierderi prea mari. 
Birocrații nu închideau gura în apă, nu dădeau din mîini, nu dădeau din picioare, fără adresă scrisă și ștampilată.

Dar iată cum s-au înecat cei doi birocrați. In ziua de 21 iulie a.c., Lazăr Munteanu de pe Magis
trala Nord-Sud nr. 7 a observat că în spatele blocului nr. I s-a spart o conductă de apă. L-a 
anunțat pe responsabilul sectorului 12, recte pe to
varășul Grigorescu. Marea greșeală a fost că l-a 
anunțat telefonic. Pentru că Grigorescu, neavînd 
o adresă scrisă, nu s-a deplasat la fața locului nici după 20 de zile. In acest răstimp, apa țîșnea din conductă și mai tare.

S-a făcut apel la Sectorul 5 I.C.A.B. Foarte 
prompți, dumnealor au trecut imediat la fapte. Au 
scos, cu aprobarea directorului general, două caz
male din magazie și s-au dus la fața locului doi oameni și două cazmale. S-a lucrat însă numai cu o cazma. A doua n-a fost întrebuințată, avea scutire medicală, fiind boantă.

Au săpat o groapă de 2 metri adîncime, au dat de țeava care într-adevăr era spartă și cei doi săpători au alergat la întreprindere să-l prindă pe 
magaziner pentru a-i descărca de cazmale. Apa 
țîșnea și mai tare. Țîșnea și se infiltra la temelia 
blocului care nu se știe precis dacă are o izolație 
prea bună.

Se scurgeau vagoane de apă și nu venea nimeni s-o oprească. S-a apelat la Direcția 
I.C.A.B.-ului. Aici s-a acționat și mai prompt. I s-a 
făcut o delegație unui tovarăș, pe nume Copăcilă, 
care, împreună cu alți doi săpători, a lărgit sfera 
săpăturilor. Au săpat timp de 3 zile în jurul con
ductei sparte. Au adus acolo, în groapă, un birou, 
niște scaune, și au început să analizeze defectele, 
încheind un proces-verbal de constatare. Cînd s-a 
spart conducta, de ce s-a spart conducta, în ce perimetru, ce dimensiuni are spărtura, ce formă are 
spărtura, s-a trimis urgent după un specialist care 
să stabilească cursul apei de pe conductă pentru 
a se consemna în procesul verbal dacă e aval ori 
amonte. Cînd procesul verbal a fost încheiat., re
prezentantul I.C.A.B.-ului a ordonat celor doi să
pători :

— Alergați la magazie și aduceți două lopeți.
Le-a făcut o delegație și un bon pentru lopeți.
— O să venim cu lopețile peste 3 săptămâni, 

pentru că tovarășul director care trebuie să acorde 
ieșirea lor din magazie e în concediu.

— Am semnat eu și pentru... Am procură. Vă dă lopețile.Cineva de pe mal se interesă t
— Ce faceți cu lopețile 7
— Astupăm groapa.
— Nu sudați conducta 1*
— N-o sudăm. Ne-am adus aminte: nu cade 

în corespondența noastră sudarea conductei. E pre
dată I.A.L.-ului. Să sape ei din nou. îi interesează.

Locatarii blocului l-au adus pe sus pe reprezen
tantul I.A.L.-ului, pe tovarășul Grigorescu, și l-au 
băgat în groapă să trateze cu reprezentanții 
I.C.A.B.-ului.

Au început tratativele :
— Voi trebuie să sudați conducta.
— Ba voi.
— De ce noi și nu voi ?— Pentru că voi și nu noi.
— Nu mai zic nimic pentru că, măi, fratele meu, verba volant, scripta manent.
A fost adus în groapa (nu cu lei) săpată de 

I.C.A.B. un alt birou. Un birou necesar reprezentantului I.A.L.-ului. Au început adresele.
„Conform hotărîrii nr... tu trebuie să sudezi țeava".„Da de unde, ați interpretat greșit hotărîrea nr.„ Se prevede precis la punctul... că voi".
Nivelul apei creștea vertiginos. Le-a ajuns pînă la brîu. Le-a trecut de brîu. Le-a ajuns pînă la gît. 

Ei trimiteau adrese subacvatice. Cineva, nu se știe cine, din milă de aproapele său, ori mai știu din ce 
motiv, a oprit apa. Birocrații însă au continuat 
corespondența. Pînă la urmă s-au înecat în adrese.

Cei plecați după lopeți, spre ghinionul nostru, nu s-au întors la timp să astupe groapa. Păcat !
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Elefanți avem
avem ceapa

județului Bacău

(Urmare din

COMITTELE DE DIRECȚIE

rezultate bune, productivității

Combinatul 
Reșița

medii posibi- nu am secetei nu a primă-

constituie condi- aliment de bază laptele sau unele mazărea, fasolea Nimeni nu poate

agricole, se întoc- de producție pe

preajma inche- a în-in concentrare de la exploatarea __________________ ___  _____ ________i rețele unitare de transport subteran. S-au mai dat in funcțiune impor-

deplinirea hotăririlor comitetului de direcție și a sarcinilor stabilite de organul ierarhic superior, conduce, organizează și controlează întreaga activitate curentă a întreprinderii, reprezintă întreprinderea în relațiile cu alte unități industriale, organizații economice și persoane fizice. în virtutea acestor răspunderi, nici un director nu-și poate aroga dreptul de a decide singur în probleme care angajează în cel mai înalt grad interesele întreprinderii, nu poate să se sustragă de a da sea-

Planul de producție pi de-al treilea trimestru a Iui a fost realizat și dep ansamblul industriei jc Bacău. S-a obținut un producția globală și m: valoare de peste 100 i lei. De la începutul ani pînă acum, colectivele u economice au luat măr tru reducerea consumul cifice de materii prime a riale, utilizarea ration: ■ lațelor și instalațiilor B mare, an micșorat pre; fi — în numai 8 luni -e fi 55 milioane lei. PestO n planificate s-an obft- H tone sodă caustică, 8%- a clorură de vinii, 150,c. ■ turi din fontă, 2 800iaj ■ ticid condiționat, 8^11- | tehnologic pentru 1 “mentară, 975 tone I Q

strui șl ajuta președinții de sindicat să înțeleagă mai bine rolul și sarcinile ce le revin în cadrul comitetelor de direcție, răspunderile majore față de mersul activității economice a întreprinderilor. Pentru ca reprezentanții salariaților să poată să-și aducă o mai mare contribuție la rezolvarea problemelor din întreprinderi, comitetele sindicatelor, prin formele obștești de care dispun, trebuie să-i ajute să-și îmbogățească continuu cunoștințele economice, tehnice, profesionale, să cunoască temeinic, aprofundat hotărîrile elaborate de partid și guvern, situația economico-financiară a întreprinderii și problemele care privesc condițiile de muncă și de viață ale sa- lariaților. Credem că se cere asigurat un asemenea climat îneît reprezentanții salariaților să se poată consulta cu oamenii muncii, cu cadrele alese în conducerea grupelor sindicale, astfel ca în ședințele comitetului de direcție să poată exprima opinia largă a salariaților, să aducă suflul novator al tuturor muncitorilor și tehnicienilor.Multe din neajunsurile manifestate în activitatea comitetelor de direcție se datoresc în bună parte șl faptului că unele ministere și organe economice centrale nu au acordat su

ficient sprijin întreprinderilor în a- ceastă perioadă, nu au verificat cum aceste comitete și-au început activitatea și nu au corectat la timp unele inexactități. Unele ministere au considerat că sarcina îndrumării întreprinderilor revine exclusiv organelor locale de partid. Nu este oare anacronic că, după constituirea comitetelor de direcție, aproape nici un reprezentant al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Industriei Chimice, Ministerului Industriei Construcțiilor și altor departamente nu a participat la ședințele acestora ? Este limpede că aspectele diverse ale producției ar fi fost mult mai repede rezolvate dacă forurile de resort din ministere ar fi luat cunoștință nemijlocit, la fața locului, de problemele care se ridică în întreprinderi.Cu toate aceste minusuri, pe care nimeni nu poate să le justifice ca fiind „inerente începutului", este pe deplin vizibilă eficacitatea activității noilor organe de conducere colectivă din întreprinderi. Experiența cîștigată de comitetele de direcție din multe unități industriale, neajunsurile care persistă în anumite laturi și aspecte ale muncii acestora în alte întreprinderi sînt o realitate de care trebuie să se țină seama. Tocmai de aceea, biroul comitetului județean de partid a hotă- rît, în ședința amintită, ca în cursul acestei luni să se organizeze o discuție cu factorii de răspundere din întreprinderi, atît pentru extinderea experienței pozitive, cît și pentru eliminarea deficiențelor în activitatea comitetelor de direcție. întîlnirea a avut loc zilele trecute și credem că ea și-a atins scopul. Este necesar totuși ca atît comitetul județean de partid, cît și comitetele municipale și orășenești, precum și organizațiile de partid din întreprinderi să asigure în viitor o competentă și operativă îndrumare a comitetelor de direcție, să exercite un control riguros asupra îndeplinirii deciziilor șl măsurilor pe care acestea le elaborează. Sîntem siguri că această îndrumare, judicios coroborată cu sprijinul ministerelor și altor organe e- conomlce centrale, va determina în perioada următoare perfecționarea muncii comitetelor de direcție, ridicarea activității întreprinderilor pe trepte și mai înalte de eficiență economică.

constituie brigada. Ce măsuri v "entru creșterea conti- ’"uncii lor ? brigăzi la

a activității ma- aceasta prin in- organizării muncii la de lucru. în acest creat premisele ca însemnat de brigăzi constant viteze mari . Brigăzile de mineri

aspect. Intrînd mai problemă poți con- _____  ______  ____ anomalii. Prima și cea mai importantă este prețul necorespunzător 3—5 lei kilogramul de arpagic în timp ce prețul cepei este 4 lei. Și atunci se ajunge la concluzia brigadierului de la Cătru- nești. Și, într-adevăr, unde este cointeresarea producătorului ? Ba mai mult. Nici la această dată, „Agrosem“-ul nu are fixat un preț de livrare la arpagic. De ce? Nu și-a dat avizul Comitetul de Stat pentru Standardizare. Și acest stil de muncă birocratic este o cauză care pe lingă multe altele, constituie o frînă în calea sporirii producției de ceapă și usturoi.în țara noastră s-au făcut multe lucruri minunate, s-au rezolvat multe probleme, inclusiv în agricultură. La indicația conducerii partidului au fost luate măsuri eficiente pentru sporirea producției de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui și, ca urmare, s-a lichidat importul de zahăr și ulei. Sînt atîtea și atîtea exemple de acest fel. Referitor la realizările marcante din diferite domenii și neputința de a asigura necesarul de ceapă, circulă o anecdotă, care merită reprodusă.La un restaurant, doi indieni, e- flați în vizită în țara noastră, făceau aprecieri elogioase cu privire la varietatea preparatelor culinare din lista de bucate. Flatat, responsabilul restaurantului le spuse:— Vă putem servi chiar șl o mîncare națională din țara dv.— Bine, pentru prînz am vrea o tocăniță din urechi de elefant.Au fost procurați elefanții. Indienii i-au zărit în timp ce-1 conducea un îngrijitor și și-au sisi „la prînz mîncăm tocănița".Numai că la prînz responsabilul se scuză că nu le poate satisface dorința.— Știți, elefanți avem, dar n-am găsit ceapă...■ Așa-i obișnuit poporul nostru, cu vorbe de duh. Dar ele spun un adevăr ce trebuie să ne dea de gîndit.
Ion HERȚEG

ci. de plan. Credem că această g(le lucruri se cere remediată ■o intervenție eficace a organi-* de partid din uzină șl a co- Jilui municipal de partid, pen- 
fb un asemenea stil de muncă nu .de natură să stimuleze inițiati- 1 capacitatea creatoare a colec- lui în perfecționarea activității luctive a uzinei.a trebui să existe în viitor o mai 

ce preocupare pentru pregătirea / vreme, temeinică a dezbaterilor ședințele comitetului de direcție.

recție nu sînt cuprinse analize, preocupări pentru îmbunătățirea acestor indicatori.Prin constituirea comitetelor de direcție, ca organe de conducere colectivă, se urmărește nu numai asigurarea participării celor mai competente cadre, cu inițiativă și spirit de răspundere dezvoltat, la organizarea și conducerea activității întreprinderilor, dar și crearea acelui cadru activ indispensabil rezolvării multiplelor și complexelor probleme ale producției, formarea unui climat propice valorificării înțelepciunii colectivului, care să excludă subiectivismul și arbitrarul în luarea deciziilor. Pe drept cuvînt se sublinia la Conferința Națională a P.C.R. că, oricit de capabil și priceput ar fi un conducător, el va putea să rezolve în mod just problemele în sfera sa de activitate numai în măsura în care se bazează pe experiența colectivului cu care lucrează. Examinînd prin această prismă activitatea comitetelor de direcție, a rezultat că, în anumite întreprinderi, după constituirea lor, nu s-a renunțat încă în totalitate la vechiul procedeu, cînd directorul consulta o parte din specialiști, iar hotărîrile le lua singur. Nu s-a reușit să se imprime fiecărui membru al comitetului răspunderea ce-i revine pentru realizarea sarcinilor complexe. ale întreprinderii. Din această cauză, în cadrul ședințelor unor comitete de direcție nu există o atmosferă corespunzătoare de lucru, iau cuvîntul, mai ales, cadrele de conducere, șefii de secții sau de servicii, iar ceilalți membri nu participă la dezbaterea problemelor și nu fac propuneri. La Uzina mecanică Cîmpina. încă de la începutul discuțiilor directorul își spune punctul de vedere într-un asemenea mod, îneît răpește celorlalți posibilitatea de a-și prezenta deschis părerea asupra problemei respective.Coordonatele răspunderii directorului întreprinderii, ca președinte al comitetului de direcție, sînt cu deosebită claritate delimitate în hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri privind organizarea și funcționarea acestor organe de conducere colectivă în întreprinderi. El asigură în-

încă nu-i era clar care este rolul lui și al reprezentanților salariaților în comitetele de direcție. Din discuții s-a dedus că el și acești reprezentanți nu și-au propus, cel puțin pentru această primă etapă, să vină cu propuneri șl soluții de rezolvare a unor probleme care să corespundă atît intereselor generale ale economiei, cît și ale salariaților.Examinînd această situație, biroul comitetului județean de partid a a- preciat că este de datoria consiliului județean al sindicatelor de a in-

acest domeniu șl în cadrul căreia sa constată numeroase fisuri. Asupra lor trebuie insistat mai mult.Unde se produce ceapa? Sînt cu- —1 ~ —1 care s-au specializat în ceapă. Buzăul, Filiașii, erau vestite întotdea- ceapa de apă. La fel Turda în ceapă uscată. Banat a produs și pro-

In primele luni de activitate a acestora a existat pe alocuri tendința de a nu. se elabora și difuza din timp materialele spre a fi studiate, sau chiar de a nu se prezenta materiale scrise. Comitetul județean de partid a combătut asemenea manifestări de formalism în activitatea comitetelor de direcție pentru că, și într-un caz și în altul, nu se creează posibilitatea membrilor comitetului de direcție, mai ales reprezentanților salariaților, de a se pregăti din timp cu problemele ce se pun în discuție, de a participa la dezbaterea competentă a acestora și la stabilirea măsurilor ce se impun.Există și un alt aspect asupra căruia mă opresc pe scurt. Se știe că președinții comitetelor sindicatelor sînt membri de drept ai comitetelor de direcție. în unele unități, a- ceștia nu au înțeles obligațiile ce le revin în această calitate. Și acum ei consideră că au numai dreptul de a participa fizic la ședințele comitetelor de direcție, de a asculta diferitele opinii în legătură cu o problemă sau alta, nu și îndatorirea de a propune căi șl modalități concrete pentru rezolvarea problemelor dificile. Președintelui comitetului sindicatului de la Rafinăria Brazi, la data controlului,

Industria cărbunelui din Valea Jiului, al cărei act de naștere s-a semnat cu 100 de ani în urmă, se află acum în plină maturitate. Cu ce rezultate în producție au încheiat minerii de aici activitatea pe cele opt luni care au trecut din acest an ? Și ce-și propun ei, în continuare, in vederea îndeplinirii în mod exemplar a sarcinii trasate de partid de a pune în valoare cu maximum de eficiență economică resursele de cărbuni existente în această parte a țării ? în cadrul unei convorbiri pe această temă, ing. GHEORGHE ILIESCU, director tehnic al Combinatului carbonifer Valea Jiului, ne-a spus :— Colectivul nostru este oonștient că, făcînd parte dintr-o ramură de bază a economiei naționale — ramura energetică — are datoria de a justifica prin fapte locul și rolul pe care Ie deține. Obiectivul la ordinea zilei constă în realizarea unor producții cît mal mari de cărbune. Aplicînd măsuri pentru valorificarea cît mai deplină a resurselor tehnice, umane și materiale de care dispunem, putem spune că în cele 8 luni care au trecut din acest an s-au extras în plus față de prevederile pla- r ului 22 000 tone cărbune brut. Ca Uu șucces de seamă putem considera și faptul că, după o perioadă îndelungată de „denivelări" între prevederi șl realizări, începînd cu ultima decadă a lunii iulie, pe ansamblul bazinului carbonifer s-a ajuns ca sarcinile de plan să se realizeze ritmic, șl aceasta, în condi- ! țiile In care față de aceeași perioadă a anului trecut, în prezent, producția zilnică este mai mare cu circa 2 000 tone. De asemenea, pe primele 8 luni ale anului curent, economiile suplimentare la prețul de cost se ridică Ia clroa 11 milioane lei. Expri- mîndu-și hotărîrea de n îndeplini riguros indicația plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c., privind suplimentarea volumului producției industriale, minerii Văii Jiului au decis să majoreze sarcinile de plan cu 25 000 tone cărbune.— După cîte am constatat, realizările de care ați amintit sînt consecința activității din abataje, unde nucleul de organizare al muncii " s-a nulde mine .^e a timpul potrivit, s-a sens ae. — .. luînd și valorificînd creator tot ce a fost mai bun în activitatea acestora, s-a ajuns ca în prezent numărul brigăzilor fruntașe și al acelora care-și realizează în mod ritmic planul să reprezinte circa 75 la sută din efectivul de mineri. A avut loc, deci, o •„ridicare la putere" ...............sei de mineri și tensificarea fronturile fel s-au un număr să obțină de avansare, conduse de Cojocaru Ioan de la Lo- nea, Gheorghe Iordan de la Vulcan, Traian Nicoară de la Aninoasa și altele care lucrează în abataj e-cameră, au înregistrat pe această cale viteze de avansare cuprinse între 195—204 metri pe lună. De asemenea, lucrînd în abataje frontale, brigăzile lui Petre Constantin de la Lupeni și Baba Carol de la Petrila au ajuns la o înaintare medie de 50 metri pe lună. Acum, realizarea unei productivități a muncii în abataje de circa 8 tone pe post a devenit, pentru aceste brigăzi, un lucru obișnuit.Munca minerilor este deosebit de productivă atunci cînd se asigură o- mogenizarea și stabilitatea brigăzilor și numirea în fruntea lor a celor mai buni oameni. De acest imperativ ținem seama permanent și am reușit să avem brigăzi compacte, care, de peste 10 ani, lucrează la același loc de muncă.— Cunoaștem că în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii au fost prevăzute o seamă de sarcini care vizează creșterea, în continuare, a producției de cărbune. Cum a acționat comitetul de direcție pentru îndeplinirea lor practică ?— Deși timpul care a trecut de la crearea comitetului de direcție este relativ scurt, totuși am avut posibilitatea să acționăm mai hotărît și în deplină cunoștință de cauză asupra rezolvării, în mare parte, a problemelor pe care le ridică sporirea necontenită a producției de cărbune în bazinul Văii Jiului. Comitetul de direcție s-a interesat în mod deosebit de aplicarea studiilor de organizare științifică. La Uricani s-a introdus un sistem special de oprire automată a transportoarelor, ceea ce permite obținerea unor economii anuale de peste 185 000 lei. A crescut, de asemenea, numărul abatajelor cu front lung de lucru în care sînt folosite metode eficiente de tăiere și susținere, printre care, utilizarea grinzilor articulate, a stîlpilor hidraulici și a lucrului sub tavan artificiali cu plasă de sîrmă. Despre ultima metodă, trebuie spus că sîntem printre puținele țări din lume care o folosesc. în condițiile Văii Jiului, cu ză- cămînt greu, ea dă ducînd la dublarea muncii.Acum ne aflăm lerii acțiunii de tregil produoții __ .....----------Lonea, prin punerea la punct a unei

Așa cum a reieșit din discuțiile conducătorilor de partid și de stat cu minerii și cu cadrele cu munci de răspundere din bazinul carbonifer al Văii Jiului, dispunem de mari rezerve pe linia organizării muncii în a- bataje. Mă refer, îndeosebi, la lucrările de pregătire, unde prin lichidarea rămînerii în urmă se poate pune în valoare o rezervă de cărbune de peste 500 000 tone. Există, de asemenea, reale posibilități în vederea extinderii procedeelor noi de susținere și, îndeosebi, a lucrului sub tavan artificial cu plasă de sîrmă, de care am vorbit. Nici metodele de exploatare cu front lung nu au ajuns să fie aplicate în raport cu condițiile de care dispunem, deși se știe că se poate asigura o reducere a prețului de cost cu circa 10 lei pe tona de cărbune extras. S-a făcut prea puțin în vederea studierii condițiilor de zăcămînt, îndeosebi la exploatările Dîlja și Paroșeni, iar unele aprobări și avizări pentru lucrările de siguranță a zăcămîntului durează mal mult decît lucrarea propriu-zisă.Toate aceste chestiuni majore se află în atenția comitetului de direcție al combinatului. Calculele arată că prin valorificarea Ia timpul potrivit a rezervelor amintite se putea realiza pînă acum un spor do producție de circa 80 000 tone cărbune. „Baza de lansare" pentru fructificarea lor o avem : este munca avîntată a minerilor, inițiativa și competența specialiștilor. înmănunchind aceste condiții, perfecțlonînd activitatea noastră sîntem siguri că șl în continuare vom adăuga la realizările de pînă acum noi rezultate de valoare.
Convorbire realizata da 
Ion MANEA

Uzina de sîrmd și produse din sîrmâ Buzdu. Aspect dintr-o secția fabricație(Foto : Gh. Vințilă)

zitațl recent de conducătorii de partid și de stat, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul sărbătoririi unui veac de la începutul exploatării industriale a cărbunelui în țara noastră. Indicațiile ce ni s-au dat jalonează cu precizie activitatea viitoare a minerilor Văii Jiului, ne însuflețesc în muncă, dinamizează gîndirea și Inițiativa creatoare. Cunoaștem, de pildă, că sarcinile noastre de plan sînt în continuă ascensiune. Avem însă certitudinea că și de acum înainte minerii noștri vor ști ca, sub conducerea organizațiilor de partid, să-și pună în valoare capacitatea lor creatoare pentru a extrage cît mai mult cărbune.

ma de munca sa în fața comitet' lui de direcție. în unele întrepri deri, cum s-a întîmplat la Uzina utilaj chimic din Ploiești, au ex tat totuși tendințe din partea fad rilor de conducere de a se abate* la aceste norme obligatorii de r duită. în ședința comitetului ;e direcție din luna iunie, dP* torul a anunțat că uzina a primit sarcini de plan majora 5* că acestea nu se pot face deccu ore suplimentare; imediat a pi la vot dacă comitetul este de aco orele suplimentare. Bineînțele ca cei prezenți nu au votat aceastpro- punere, pentru că în fond nici i cunoșteau despre ce este vorbanu li se prezentase nici un studiu c unde să rezulte necesitatea oreloxȘupli- mentare. „înfuriat" de faptuliă ceilalți nu au fost de acord cupropu- nerea sa, directorul, Toma pgen, a părăsit ședința și a reclama la minister că între el și restul omitetu- lui s-au ivit divergențe. jCest aspect a apărut ca urmare ; modului greșit de a pune problemele și a stilului de muncă complet nesatisfăcător al directorului. De altfel, multe cadre din uzină au aritat că directorul jignește oamenii în discuții, nu știe să-i atragă în soluționarea variatelor aspecte ale realizării sar-

noscute la noi în țară multe zone șl localități producția de și Țibucanii una pentru Făgărașul și Cenadul din ______duce cel mai mult și mai bun usturoi. Această îndeletnicire se reflectă In denumirea unor localități — există șase sate cu numele de Cepari. A intrat totodată și în folclor — „Făgăraș foaie de ceapă".Nu s-ar putea spune că, în zilele noastre, ca urmare a creșterii nivelului de trai al populației a sporit șl cererea de ceapă și usturoi. Se consumă tot cam atît ca și cu 20—30 de ani în urmă pentru că a- ceste sortimente mente și nu un cum ar fi carnea, legume: tomatele, și chiar cartofii. ________spune că se hrănește cu ceapă. A dispărut și din meniul țăranului, a- tît de cunoscut în trecut — mămăliga cu ceapă. Din acest punct de vedere lucrurile sînt clare — nu au crescut pretențiile față de producția de ceapă. Același lucru se poate spune și despre usturoi. Faptul că nu se produce In cantități îndestulătoare își are totuși o explicație. După anii cu recolte îmbelșugate la aceste sortimente au urmat, cu regularitate 2—3 la rînd,ani deficitari la produsele respective. Explicația este simplă. Producția nu s-a putut desface în totalitate, prețurile practicate de organele contractante nu au fost ferme și, ca urmare, cooperativele a- gricole și chiar cooperatorii pe loturile personale au redus suprafețele. Chiar șl acum se manifestă la cooperativele agricole din unele județe tendința de 
a diminua suprafețele cultivate cu aceste sortimente. Tov. N. Marinescu, director în Consiliul Superior al Agriculturii, ne-a semnalat că acest lucru este specific mai ales pentru județul Vrancea, care a solicitat Consiliului Superior al Agriculturii reducerea, în 1969, cu cîteva sute de hectare a suprafeței cultivate cu ceapă. Or, aici sînt sate ca Ciușlea, Bătineștl, Făurel, cunoscute din moși-strămoși ca producătoare de ceapă. Direcția agricolă a județului Vrancea în loc să sprijine cooperativele agricole să dezvolte această preocupare rentabilă, susține sds șl tare să fiÎ! reduse suprafețele. Din păcate nu este unicul caz. Așa se face că tradiția multor sate în ce privește cultivarea cepei și usturoiului începe să dispară. în schimb, prin planificare, se impune cultivarea acestor sortimente în zone unde condițiile naturale nu sînt chiar atît de prielnice.Recoltele mici Ia hectar se datoresc și neaplicării măsurilor agrotehnice, a lipsei de răspundere manifestată de către președinții și inginerii agronomi din unele cooperative agricole față de asigurarea arpagicului și a seminței necesare, într-o scrisoare trimisă redacției. Marin Nicolae, fost brigadier la cooperativa agricolă din Cătrunești, ne dezvăluie multe cauze care determină producția mică de ceapă: „Fac legumicultura de 43 de ani, iar 8 ani am fost brigadier legumicol în cooperativa agricolă. Constat însă că nici o cooperativă agricolă nu se ocupă să-și producă singură arpagic. Să ne întoarcem cu 3—4 ani în urmă și să vedem cum se cultiva ceapa în cooperativa noastră. în 1964 am produs 9 000 kg de arpagic, în 1965 — 12 000 kg, iar în 1966 — 16 000 kg.

Acest arpagic se făcea fără să fie trecut _ în planul de producție. în 1966 cînd nu s-au realizat veniturile prevăzute din legumicultura am cerut ca arpagicul să fie trecut în plan cu 4 lei kg. Dar conducerea noastră, cu mare greutate a aprobat numai 1,50 lei kg, ceea ce era foarte puțin. în 1967 nu am mal produs arpagic, iar în acest an am rămas și fără ceapă. S-a zis că se poate face ceapă șl fără arpagic. La sfîrșitul anului 1967ne-a venit la grădină tovarășa inginer Maria Paraschiv. Cînd a sosit m-a și luat în primire : „Nea Nicolae, acum nu mai e cum făceai d-ta, adică într-un an obțineai sămînța, în al doilea arpagicul și în al treilea ceapa. Iaca, în acest an semănăm sămînță și am și făcut ceapă". Iată că avem acum 160 ha de grădină dar nu avem ceapă de doi lei. Am ajuns la ceartă cu tov. ingineră și eu m-am retras de la grădină pentru că dînsa a dat 5—6 culturi peste cap. Așa se întîmplă cînd speoialiștii tineri nu vor să plece urechea la vechii și bătrînii legumicultori. Eu dau un sfat: toate cooperativele agricole, toate fermele de stat, toți cultivatorii să nu rămînă fără arpagic și sămînță de usturoi. Sînt sigur că atunci va fi ceapă șl usturoi în toate piețele, pe toate tarabele".Am reprodus bună parte din a- ceastă scrisoare nu numai pentru că Marin Nicolae, fost brigadier, nu se poate împăca cu situația creată în grădina cooperativei agricole din care face parte, ci și pentru că ridică o problemă importantă: asigurarea seminței, respectiv a arpagicului. Or, neajunsurile actuale în producția de ceapă șl usturoi se datoresc lipsei de sămînță. în primăvara acestui an, din cantitatea de 4 000 tone cît era necesarul de arpagic desfăcut prin „Agrosem", s-au asigurat numai 2 000 tone. Șl atunci s-a recurs la metoda producerii cepei direct din sămînță. Multe unități agricole nu au avut experiență în aplicarea acestei metode, nu au făcut Irigarea culturii șl, ca urmare, pe terenurile respective nu s-a produs aproape nimic. Din datele aflate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, din cele 6 665 tone de arpagic nu se asigură decît 3 800 tone. Din cele 1 000 tone de usturoi pentru sămînță „Agrosem"-ul a preluat numai 223 tone și ar mal fi circa 360 tone.— De ce, de atîta vreme, nu se asigură arpagicul și sămînța necesară acestor două culturi?— La mijloc sînt cauze obiective, cum sînt cele de ordin climatic — seceta din acest an a influențat negativ nivelul producției. Altele sînt de ordin subiectiv — a- rată tov. dr. Gb. Stanclu, director general în Consiliul Superior al A- griculturil. Eu am propus ca să se obțină în acest an 8 000 tone de arpagic. „Agrosem“-ul a spus că e mult și că trebuie redusă suprafața ca să se obțină numai 5 000 de tone, în lipsa mea, s-a aprobat această reducere. Acum iar ducem lipsă de arpagic.Realitatea este că multe cooperative nu-și.mai produc singure arpagicul necesar, așteptînd totul de la „Agrosem". Iată o situație. In împrejurimile orașului Rîmnicu-Să- rat erau multe sate mari producătoare de arpagic. Acum, din această preocupare a rămas mai mult amintirea. „Cu zece ani în urmă la Rîm- nicelu și Valea Rîmnicelului erau cîmpuri întregi cultivate cu arpagic și usturoi — susține Ion Mihai, directorul „Agrosem“-Buzău. încetul cu încetul, prin planificarea făcută de fostul consiliu agricol raional, suprafețele s-au redus. La Rîmni- celu s-a cultivat, în acest an, numai un hectar de arpagic în loc de zeci de hectare în trecut. Datorită 
3 condițiilor naturale care există și tradiției, o singură cooperativă a- gricolă de aici ar putea produce arpagic pentru trei județe." Intr-adevăr, s-a distrus o preocupare devenită tradițională. Acest neajuns trebuie remediat încă de pe acum cînd, în cooperativele "mese planurile 1969.Este numai un adînc în această stata multe alte cea

ÎN VALEA JIULUI

tante obiective realizate din fonduri de investiții, cum sînt: complexele sociale de la Dîlja și Paroșeni, instalațiile pentru săparea puțurilor de la Vulcan șl Livezeni, stațiile principale de ventilație de la Lonea, Vulcan, Lupeni și altele. A continuat, de asemenea, acțiunea de dotare a minelor cu utilaje și elemente de susținere moderne. Toate aceste măsuri au exercitat o mare influență asupra realizărilor din acest an.— Cum se prefigurează activitatea pînă la sfîrșitul anului și în 1969 ?— Minerii, oamenii muncii din Va
lea Jiului au avut cinstea să fie vi-

planul jar n-9 în general, medicii nu recoman-
8 3ME i consumul de ceapă. în- 

ILsjițai -un articol, referlndu-se la va- w 1 " >area alimentară și terapeutică a epei, prof. dr. docent T. Spârchez, punea: „Această legumă are o valoare alimentară foarte mică — 30 
inducfrinlA calorii la 100 g și conține cantități foarte mici de hidrați de carbon — 8 la sută; este lipsită de proteine și grăsimi. în consecință, valoarea ei alimentară este foarte mică. în pregătirea rîntașurilor, nu are nici o necesitate; dimpotrivă, prăjită fiind, dăunează absorbției. Mai mult, riscurile folosirii ei în cantități excesive, la toate mîncărurile, cum o- bișnuiesc multe gospodine, ale consumării ei la principalele mese, pot fi considerabile. Ea devine un iritant pentru mucoasa gastrică, solicită o secreție abundentă, dăunînd îndeosebi celor cu tulburări gastrice". (Scînteia nr. 7583 din 15 ianuarie 1968). într-adevăr, lucrurile așa stau. Dar populația consumă ceapă și ea trebuie produsă și comercializată. Fără a contrazice cu nimic prescripțiile medicale, trebuie să ne ocupăm de aceea și de producția cepei și usturoiului, sortimente legumicole, care au dat, în ultimii ani, multă bătaie de cap unităților agricole și organelor care se ocupă cu producerea și valorificarea lor.Problema aprovizionării cu ceapă și usturoi se pune și acum, ca Îi anul trecut, cu aceeași acuitate, n acest an s-au produs cantități mari de legume, a căror producție a fost eșalonată mai bine, asigu- rîndu-se, în general, o mal bună aprovizionare a populației. Dar a- cest aspect pozitiv, pe care nu-1 poate contesta nimeni, este umbrit de lipsa sortimentelor deficitare — printre care ceapa șl usturoiul — deoarece unii cumpărători judecă lucrurile nu după ceea ce există și chiar prisosește, ci după ce lipsește. Nici cu ceapa lucrurile nu stau chiar atît de rău. S-au produs cantități destul de mari, dar gospodinele își fac stocuri (bine ar fi dacă ar proceda așa și cu sortimentele excedentare punîndu-le în cămări sau făcînd conserve). Este suficient să arătăm aci că, în luna august, au fost vîndute populației 2 600 tone ceapă în loc de 900 tone desfacere în luna corespunzătoare a anului trecut. Chiar șl în aceste zile se observă aceeași „grijă" exagerată pentru aprovizionarea cu acest sortiment. Noroc că ceapă se mal găsește spre deosebire de usturoi care, pe piața țărănească, se vinde „scump, ca piperul". De ce piața nu este satisfăcută mal din plin cu a- ceste sortimente? Cauzele sînt mal multe.Prima: nivelul producției la hectar este cu mult sub lități. Am fi nedrepți dacă admite influența negativă a din acest an. într-adevăr, plouat tocmai în lunile de . vară, cînd ceapa și usturoiul aveau cel mai mult nevoie de umiditate pentru a răsări. Dar mulți, și pe bună dreptate, nu vor să admită a- ceastă circumstanță atenuantă. Și iată de ce. Anul trecut nu a fost secetă și totuși ceapă și usturoi nu s-au produs în cantități îndestulătoare. în legumicultură există o metodă care asigură, în orice condiții, obținerea unor recolte mari — irigațiile. Se pot obține recolte mari și la aceste culturi ? Răspunsul este afirmativ. Tov. Sorin Sociu, directorul stațiunii experimentale Buzău spune că, în acest an, în condiții de irigare și mecanizare completă, stațiunea a obținut cîte 50 000 kg ceapă de apă la hectar. Acest lucru bun se impune a fi generalizat. Iată deci că, rolul factorilor obiectivi poate fi redus la minim. Rămîn cei subiectivi. Ei sînt determinați de întreaga activitate de coordonare desfășurată în

Succesele incontestabile 
justifică noi exigențe 
în sporirea producției 
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a £1 lne- alte re-ACAD. AL PHILIPPIDE
A transforma în durată

Se poate oara îndepărta scriitorul — în cazul nostru poetul — de frămîntările cele mal profunde ale epocii lui, de ceea ce în mod curent se înțelege prin noțiunea de actualitate ? Răspunsul la o asemenea întrebare, deși ar putea fi formulat succint, presupune totuși o mai nuanțată argumentare, cu atît mal mult cu cît se poate vorbi de două moduri de a concepe actualitatea. Unul din ele, și care mi se pare a fi cel mai răspîndit, pentru că se potrivește cu o mișcare de Înțelegere, spontană, dar nu destul de adîncă, a minții umane, este acela care limitează conceptul de actual la prezentul Imediat, la realitatea zilei. Cu mijloacele de desființare a depărtării pe care le oferă presa, radioul, televiziunea, cinematografia, expresia, „sub ochii noștri" nu este deloc deplasată și exprimă foarte mari cantități de fapte. Cu alte cuvinte, acest fel de a înțelege actualitatea cuprinde, înainte de orice, înttmplă- rile zilei, luînd aceasta în sensul larg al cuvîntului, adică, mai precis, ceea ce nu cere, ca să fie perceput și judecat, o perspectivă în timp.Dacă această accepție a termenului de actualitate este cea obișnuită, cea cotidiană, ea este departe de-a fi singura existentă. Mai este, cum am spus de la început, încă un fel de-a concepe și de-a pricepe actualitatea. Aș încerca să definesc modul acesta, spu- nînd că el consistă în a desprinde din faptele imediate, din faptele care se’întîmplă eub ochii noștri, ceea ce este susceptibil de durată. Cu alte cuvinte, mintea care concepe în acest mod actualitatea raportează faptul particular la generalitate, faptul trecător la ideea de durabil, efemerul Ia permanent.Acest mod de-a vedea este el oare propriu și scriitorului, în timpul cînd a- cesta concepe șl construiește o lucrare literară ?Funcția artei în general șl a artei literare îndeosebi este să scoată din efemer elemente de durată, fixîn- du-Ie în forme care să le asigure durata. Prin definiția însăși a fenomenului literar, produs al acestei operații de fixare, în forme perene, a realităților concrete, dar trecătoare, ale vieții, atitudinea scriitorului față de faptul imediat actual este clar hotă- rîtă. Scriitorul nu tinde către o reproducere simplistă și mecanică a actualității imediate. El are nevoie, ca Bă construiască, de o perspectivă în timp, fată de realitatea pe care 0 Prelu- fap- pecrează literar, față de tul autentic de viață care îl transformă în de literatură. Această tanță variază în timp, u«, orice dimensiune ar avea,<dar,

perspectiva trebuie să existe pentru ca opera literară să se poată împlini la un înalt nivel artistic. Desigur, că uneori ne exprimăm în mod spontan sentimentele ; desigur că reproducerea imediată se poate face și chiar se face în anumite specii literare, cum sînt, de exemplu, reportajul, foiletonul, _impresiile de călăto- chiar spe- i fi-rie.în limitele cii, ' .--r-nisare artistică,de opere durabile, dar durabile tocmai prin faptul că autorul lor a ținut seama de cel de-al doilea mod de concepere și de pricepere a actualității, pe care l-am definit, mod care îmbină reproducerea actualității cu interpretarea ei, în sensul raportării la ceea ce este susceptibil să dureze, sau în sensul chiar al extragerii din actualitate a unor frumuseți, a unor Idei, a unor conduite, capabile de durată.Astfel, alcătuirea unei piese, construirea unui roman, a unei nuvele, a unei povestiri, elaborarea unei poezii mai la .........—, — . —exprimarea unor gînduri și adevăruri fundamentale. Lucrul literar cere timp și cumpănire ; el nu poate_ fi făcut în grabă și fără adîn- cime. Este o dezvoltare cu popasuri de chibzuință,, cu întoarceri și cu refaceri în care opera este, bucată cu bucată, cercetată și corectată, pînă la sfîrșit, iar cînd e gata, reluată pentru șlefuirea finală. Așa cel puțin se cuvine să se lucreze pentru ca rezultatul să fie cel așteptat.Dacă aceste considerații, provenite din cercetarea firii însăși a lucrurilor, sînt luate în seamă, cu seriozi- . tate, atunci șl prezența activă a scriitorului în epoca sa capătă o însemnătate mult mai adîncă. Opera sa nu este numai o înșirare de fișe documentare asupra faptelor de tot felul, cu care el este contemporan. Dacă ar fi numai atîta, el s-ar mărgini numai la latura informativă a scrisului literar, latură care își are desigur importanta ei, dar care nu reprezintă decît o mică parte din acest scris, numai o mică parte din ceea ce se numește, uneori cu atîta emfază și pretenție, nu întotdeauna justificată de rezultate, creație literară. Tocmai pentru ca rezultatele muncii sale să poată merita acest nume pretențios, scriitorul are datoria, atît fată de el însusi, cît și față de cititorii săi, să-și dezvolte în adîncime talentul. să-șl hrănească cu cultură vocația, astfel îneît să descopere în actualitatea vremii lu! ceea ce poate să treacă dincolo de clipa prezentă.

Dar și aici, < acestor sînt trepte de ; __ILri.L, cea maiînaltă treaptă fiind ocupată

nu țintește nu- ocazional, ci la

rențioase față statulburghez și față de toate instituțiile sale, mișcarea da- daistă sau cea suprarealistă, mai ales, folosesc un limbaj liber de orice esoterism, disprețuitor al formulelor inci- frate. ambele mișcări fiind seduse mai degrabă de un stil profetic și tribun. De la „clasicul" suprarealismulul, Lautreamont, se împrumută principiul devenit deviză : „poezia trebuie făcută de toți". Poezia devine în acest chip un discurs invi- tînd la toate aventurile, cu excepția uneiasingure : sterilizarea șl o- sificarea aristocratică, aunei formale valorizări devalorizate, într-un limbaj devenit cifru. Și mi se pare că nu e lipsit de semnificație faptul că un poet care numai de o gîndire scolastică și conformistă nu poate fi suspectat — T. S. Eliot — se simte obligat la o precizare : „poezia e un limbaj prin care un om se adresează altui om".Fără acest caracter de co- municabilitate, care exclude evident facilitatea, dar care nu se poate dispensa de funcția definitorie a condiției umane — înțelegerea, fără forța primordială a artei, rezidind în capacitatea ei de transmitere, arta abdică de la rațiunea sa de e- xistență, printr-o decizie de autoanulare tragică.întreaga istorie a formelor culturii stă martoră u- nui fapt : de la Homer la Dante și de la Dante la Rimbaud, de la Sofocle la Shakespeare și de la Shakespeare Ia O'Neill, au rămas în civilizație, ca niște piloni eterni ai demnității omenești, acei scriitori și acei artiști ce s-au aflat la vremea lor într-un dialog cu oamenii, vorbind despre oameni. îmi vine greu să reproduc locuri comune, dar

„Iliada" și „Odiseea" sînt . cronici de o excepțională'*® spirituala, valoare ale unui timp, „1 vina comedie" un genial jurnal de actualitate — atît de jurnal și atît de actualitate îneît foarte multe a- mănunte ale acestei divine istorii sînt incomprehensibile astăzi, reclamînd în subsolul edițiilor critice explicații de specialitate — ca să nu mai evoc „Comedia umană", vast „dosar" de fapte diverse, cum o intitula, cu o modestie plină de orgoliu justificat, însuși Balzac. Aderarea la marile evenimente ale vremii nu constituie pentru a- devăratul scriitor, pentru a- devăratul poet un act de concesie, ci singurul prin care existența lui capătă o înaltă și nobilă justificare.Și dacă acest adevăr a avut în toate vremurile o funcție de stimulent, am sentimentul că azi, aici, la noi, capătă valoarea și semnificația unui apel la conștiință. Scriitorul e mai mult decît un grefier al e- venlmentelor, un comentator lucid al faptelor vieții. Substanța cărților lui operează printr-un savant șl subtil sistem de vase comunicante asupra vieții însăși, insplrîndu-se din realitate și contribuind în același timp la modificarea Nu trebuie descifrat această afirmație nici nuanță 2_ . _L_______lipsit de răspundere. Știu că literatura lucrează cu armele multe dar

în favoarea poezlei-mărtu- rie, poezie-pledoarie, poe- zie-protest se pot aduce nenumărate argumente — toate valabile din moment ce modalitatea, prin ilustre exemple din lirica mondială, și-a demonstrat nu o dată șansele de mare artă.Deci, modalitățile pot fi diverse, preocuparea pentru faptul imediat probantă sau nu, de Ia poet la poet, dar, în orice creație adevărată, spiritul vremii, tendințele majore care angajează conștiințele îșl vor pune pregnant amprenta.Epoca noastră frămîntată, deschisă spre uriașe descoperiri ale științei și tehnicii. aflată în ceasul zborurilor cosmice și al'grefă- rilor de inimi, dar și prl-

ei.în____ ode voluntarismei specifice, de ori pe nesimțite, întotdeauna — a-tunci cînd e vorba de o artă reală și autentică — într-un mod de necontestat, înscrisă în viață ca cercurile în arbore, arta face corp cu evenimentul, ca al doilea termen al unei unități dialectice de o inepuizabilă măreție.
SBSSaSHSBERODICA IULIAN

AUREL BARANGA

Flecare epocă istorică înscrie pe agenda preocupărilor sale reexaminarea și reconsiderarea conceptelor estetice aparținînd epocilor nădejdea, multe ori unor des-anterioare în de cele mal confirmată, a _ ___coperiri menite să explice procesul devenirii artistice. Operația de reevaluare e dificilă, dar necesară, fără ea întregul efort colectiv de creație care rămîne arta riscă să intre în conul de umbră al unui imobilism.Procesul nuanțat, de subtile investigații și disocieri, se impune cu o rigoare sporită secolului nostru, atît de frămîntat de seisme fundamentale. Transformărilor profunde, de structură, este firesc să le urmeze schimbări de calitate la nivelul acelui delicat aparat sensibilitate este poezia, voie de o demonstrație prea Insistentă ca să convenim că poezia veacului nostru se deosebește esențial de poezia Apariția ,.Fleurs <ju semnat mal dată de glorie ricil universale, constituin- du-se într-un moment al spiritului poetic, de invenție șl mutație, prin care poezia îșl descoperă propriul său limbaj. Dacă poe- 
sla veacului nouăsprezece •— elasică, romantică sau

de umană care Nu e ne-
celui trecut, fascinantelor Mal" a în- mult decît o în Istoria li-

pamasiană — rămîne o comunicare de idei și sentimente servindu-se de vehiculul limbajului cotidian, o dată cu „Florile răului" poezia îșl găsește propriul său cod, sau năzuie la descoperirea lui. Acest limbaj particular poate fi surprins în toată marea poezie autentică a veacului nostru, fie că e vorba de Valery, de Lorca sau Claudel, ca să ne referim la poeți atît de deosebiți între ei care ilustrează lirica universală, sau în literatura noastră, Ia Ion Barbu, Arghezi sau Blaga. în pofida tuturor elementelor de specificitate care îi despart.Principiul acesta, rezonabil în esența lui. a degenerat însă vertiginos. De la premisa că poezia își caută propriul ei sistem de semne, sistem de semne menite să comunice — să comunice, e bine să reținem amănuntul — se alunecă pe toboganul unor concesii fără răspundere, pînă la concluzia fatalității unei poezii criptice, secrete, de natură esoterică, închinate exclusiv unei capele de initiațl, unei corespondente subterane, sacerdotale. Se crede, îndeobște, că alunecarea s-a produs prin explozia devastatoare a experiențelor suprarealiste. Nimic mai fals șl mai în contradicție cu adevărul istoriei literare. Fiindcă, iconoclaste, lreve-

Tema acestei anchete mă face să mă gîndesc la cel puțin una din confuziile, prin vulgarizare, privind o vetustă etichetă a poetului: însingurarea.Ispita permanentă a mișcării, visul „perfecției" a- junse și depășite, descifrarea muțeniei obiectelor și cîte se mai pot enumera din atributele poetului sînt propice nașterii unui conflict între creator și deja- creat. Acest conflict poate fi tragic. Ar fi de-ajuns să pomenim, iarăși și nu îndeajuns, numele lui Eminescu. Sau al lui Rimbaud. Sau Rilke. Se poate vorbi, măcar în aceste cazuri, de însingurare ? Nu, mai degrabă de singularități, pe care o societate ostilă le-a refulat, le-a sugrumat, do- rindu-le tăcerea sau schilodirea Verbului. Și nereușind, tocmai pentru că se înverșuna împotriva libertății gîndirii creatoare, împotriva spiritului, care s-a dovedit spirit, prin nemurirea sa. Iar demiurgii sînt și azi prezenți printre noi, în cuvintele noastre, în modul nostru de existență, unde au lăsat testamentul luptei lor și unde se întîl- nesc cu noi într-o biruință prevestită de ei prin cuvînt, șl pe care sîntem stăpîni.Așadar nu însingurare, ci singularitate.Singularitatea poetulnl constă în locul pe care a- cesta îl ocupă în societatea noastră, în obligația poetului de a face parte din a- vangarda el spirituală. In îndatorirea sa de a-și exercita atributele de creator, prin forța șl perenitatea verbului.Dar, este însingurat și mut, în pofida „digitației" sale pe clapele cuvintelor, poetul indiferent la această îndatorire. Poezia nu este numai formă. De altfel, discutarea exclusivă a formei are toate șansele sterilității, la orice nivel de măiestrie s-ar vrea rostită. Persistă încă obiceiul de a se face o separare didacticistă între forma și conținutul poemului, ca și cum poemul așa s-ar construi, ca și cum perceperea lui s-ar realiza în doi timpi succesivi, întîi s-ar auzi și pe urmă s-ar gîndi 1 Forma este o problemă a fiecărui poet, este rezultatul a ceea ce aș numi metabolismul său intim, integrarea subiectivă în mediul social în care trăiește poetul. Invenția, ceea ce este originalitate poetică, derivă din relații noi descoperite de

poet. Revelarea lor este infinită. Dar posibilă numai prin contactul cu lumea înconjurătoare.Turnul de fildeș rămîne imaginea unei fabule rizi- ' " ’ carelumii voit sale, sau Poe- în
bile, desuete. Poetul zăgăzuește fluxul spre el, care ignoră frămîntările epocii riscă necomunicarea comunicarea minoră, tul care nu vibrează, consens cu eforturile omenirii, în consens cu aspirațiile națiunii sale, depășin- du-Ie chiar, vestindu-le, nu va revoluționa nici forma gindirii. Poeții sau curentele poetice cu adevărat revoluționare in artă au avut ia baza programului lor de

Diversitatea de moda

ritului

teazi, făcînd loc metafopNI revelatoare. Acest fenomOB care se petrece în mod cai» rent pune în lumină «m fapt care merită atentta cuvenită : puterea de șoc a unei metafore este cu atît mai mare, cu cit ea însăși este mai rară, mal nouă (a- dică posibilitatea ei de o construcție verbală, dită, necunoscută). Cu cuvinte, o dată cu strîngerea șl concentrarea expresiei într-o unitate particulară, comunicarea semnificației sale se orientează într-un cîmp universal, ceea ce dovedește falsitatea concepției după care poetul s-ar putea retrage intr-un iluzoriu turn de fildeș, inexpugnabil la furtunile de lîngă el.Cu atît mal puternic se impune în timpurile noastre, de uriașe mutații istorice, acest caracter anga- jant al artei, cînd orice act de natură spirituală capătă o semnificație gravă în cadrul celorlalte valori ale lumii în care trăim. O anumită corespondență biunivocă între planurile conștiinței sociale șl existenței sociale — în care rolul determinant îl are desigur existenta socială — face ca răspunderea poetului să depășească domeniul strict al esteticului — pe care el trebuie, fără îndoială să-l slujească pentru a fi ceea ce este ! — înscriindu-se într-o sferă mai largă de preocupări filozofice, poli- . ticc, Ideologice. Acestea sînt menite a-i da o perspectivă mai clară asupra importanței și consecințelor gestului său, de alegere, de opțiune pentru clipa autentică, definitorie, a lui și a contemporanilor — clipă care va încerca să devină eternă sub specie srtîs.Tocmai acest sentiment *1 angajării, al dăruirii de sine îl trăiesc poeții zilelor noastre, conștienți de înalta lor misiune de a păstra șl continua strălucita tradiție a liricii românești în spiritul viu, revoluționar al societății de azi. Indiferent de stilul și modalitatea particulară de expresie, de generația mai noirâ sau mai vîrstnică pe carr^.../ reprezintă, poeții acestei țări se simt uniți în a fi ai acestui timp, adică în a trăi timpul de acum, nu numai cu conștiința că vor adăuga un nou capitol la istoria literaturii, ci și cu a- ceea, mai adîncă poate, că participă la istoria nouă a unei Românii libere, socialiste.Poetul trăiește In mijlocul Istoriei poporului săli, îi exprimă cuvîntul. Nici nn poet nu poate trăi în afara timpului care l-a adus pe lume și a poporu- ini pe care-I reprezintă, precum nici un popor nu s-ar putea lipsi vreodată de poeții săi.

gur, nu-1 va scăpa nimănui. El poate fi apreciat într-un fel sau altul, ea o servitute a poeziei față de istorie (șl solipsiștii romantici au făcut-o), sau ca Însăși forța istoriei de a naște un copil care s-o depășească, eternizînd-o. Oricum am judeca lucrurile, existenta acestui raport de dependentă între poezie și istorie nu poate fi pusă la îndoială, dar nici nu trebuie să mergem atît de departe îneît să apropiem termenii săi pînă la substituirea regretabilă a unuia de către celălalt; după cum planta nu poate fi confundată cu pămîntul din care s-a născut — deși poate spune atîtea despre acel pămînt — nici poezia nu trebuie limitată la istoria pe care se sprijină, și a cărei expresie sublimă, după cum spuneam, poate fi. O primă consecință pe care o vom sublinia după stabilirea acestui raport între poezie și istorie este aceea că poetul, ca om existent în lume, nu poate face abstracție de lumea pe care o reprezintă fără să-și trădeze condiția fundamentală : de a fi glasul unei sensibilități generalizate in acea lume.Căci, așa după cum istoria unui popor dă și măsura timpului pe care-1 trăiește acel popor, deter- minîndu-1 reprezentările despre temeiurile ființei lui veșnice, la fel sensibilitatea generală se obiectivează în actul culturii, inclusiv al poetului chemat să structureze estetic acea sensibilitate pentru a o ridica la dimensiunile perenității. In acest sens, s-ar putea spune că poetul este o voce interioară a lumii din afară. Eminescu ne a- pare ca demiurg al sensibilității noastre naționale chiar din acest motiv deosebit de important: adevărată voce interioară a poporului român, venind din istoria și temeiurile veșnice ale ființei sale, marele poet e deschis și perspectivele necesare ale unei structuri estetice adecvate acestei sensibilități virtuale. Cu aceasta am atins încă o latură a discuției noastre despre dialectica existenței poetului în lume: tensiunea universală a gestului său particular.Se știe că poezia este manifestare a subiectivității creatoare prin organizarea limbajului după criterii specifice fiecărei individualități artistice. Cu toate acestea, oricît de personală ar fi structurarea verbului la un poet sau altul, oricît de particulară ar fi modalitatea sa de expresie, comuniunea lirică nu dispare la lectură, ci dimpotrivă, capătă o nouă de sugestie, de re, pe măsnră ce abstracțiunilor se

mejdultă de flacăra atomului și de mari seisme cărora umanitatea, valorile ei morale cele mai trainice au a le da un sens rațional, nu-1 poate lăsa indiferent pe scriitor, cum nu-1 poate lăsa indiferent pe omul modem îndeobște.Dacă poezia, deși are un punct de plecare subiectiv, nu poate rămî- ne indiferentă la contemporaneitate, e de presupus că poetul care se angajează în discuția epocii o face pentru atitudini sincere, personale, în nimic contrafăcute. Și, bineînțeles, poetul de această factură trebuie să găsească condițiile necesare exprimării gîndului și sentimentului lor adînc prin cuvînt.

____ _ idea- ,Dl-re au fost ale ome- tregi și ale poporu- îijlocul căruia s-au Exemplele sînt ne- e și binecunoscute, icei predecesori au ți au rămas expo- liritualității națiu- cest fapt nu poate din unghiul unei Dbleme de limbaj, nu este o expe- iacă de laborator xperiența verbu- J din experiența prii concrete, șl iiemat să mărtu- , iptru ea. In pri- ț^ntru poporul și tițlă și în același m,cetățean al lu- zitglas prin mu- rațai pură, aspi- frîpriilor și în- jjnenești.tre i poeziei noas- zitarane, viguro- toniyarietatea de întîr.constituie o zulta nu sînt re- slmp, contemplări puțin atît mal ferenț unei indi- ea rpea ce are noastrros> poezia expresfedes*e a fi științeiPSrii con- rile str1» preface- Noi nu a1® patriei, mu! (jasiv la fil- transfor!’ ""estor 1 trăim. Sîntem același iau nu, m nii unei ntempora- confruntă care se care paPmi, în material progresul poarelor s?1 al P°~ qua non a’^a s’”e care litera arte> ln reflectă cob°arelor gîndirii crePer^^' fiecărui poppec^’ce oameni lupt!ane de ideal, pentru’ acaat pentru înlătu; n*a! coloniale, a tuPrlrn claie. Amintii! so_ veni, ale alte16,®" noastre, despi , ,doilea război nde_a imaginile pre sau Vietnamului — aia numai atît șilr f pentru a înțeleg1®6’ vine amenințare? , libertăți, a îns!r„ noastre. e’“Sînt zile și nop poetul simte pace’re rilor șl o cîntă, u" nopți cînd găsește cruri „războiul" pentru sensuri și fcr cea pașnică și veșr” tinerire.Dar sînt zile și nc care, pe foaia albă tiei, se răsfrîng lumi umbre ale tuturor me nelor lumii, ale celoi îndepărtate ținuturi, care Epoca intră pe u ferestre, pătrunde în ghea și visul poetului.Desigur, alteori poetu poate claustra în univei său restrîns, dar cu pre unei automutilări, al accc tării unei infirmități.De aceea, cred că ipoate exista o reală libei diferitelor cuvinte „stimul", țațe a gîndirii creatoan programul „unic" al tu- ar*xP^ 5ipare’ adeturor acestor tendințe mirență, fără o profundă cu-;e pare a ft .indiferența" noaștere și trăire a poetu-)rogramată față de ele- ,dincol° de lentul social pe care, prin spațiul odăii sale de lucru, e{initjei poezia îl implică, mod social, poezia mai poate fi apre- tă ca poezie. Nu mal eresează publicul. Or, zla fără public devine >osibilă de conceput. Așa îxplică, am impresia, ditatea cu care cad în etudine toate acele noi Ste și „tendințe" ce fi- ®iză undeva ca reflexe amul fenomen social Complex care se nu- de obicei, „modă" 5Î înrîuririi Ideologiei de»nte. Orice s-ar spu- neoezia adevărată ră- m*1 întotdeauna atitudini umană față de exls). Orice s-ar spune, poeznu poate fi lndife- rentăcial. Imposibilitatea

GHEORGHE ACHIȚEÎ

că „------ . deazi încearcă să realizeze nici o definiție nu se poate dovedi întrutotul suficientă, nici o soluție nu poate mulțumi pe toată lumea, nici o interpretare nu poate epuiza fenomenul, constituie, desigur, pentru noi, astăzi, o achiziție estetică importantă. Pornind de la o atare înțelegere a poeziei, opusă dogmatismului rigid, nu numai poetul, ci și cititorul se văd tentați de a propune ei înșiși diferite „modalități" și „tehnici" proprii de elucidare a fenomenului poetic contemporan.Ni se propun astăzi, în- tr-o seamă de literaturi occidentale contemporane, diferite înțelegeri, unele dintre cele mai neașteptate, ale poeziei. Se manifestă a- deseori tendințe te de a din ta te. tuală un „curent' „cinetist", siv obținerea de efecte vizuale prin dispunerea în a- numite „forme" a semnelor tipografice. Există la ora actuală un tip de poezie mi- zînd exclusiv pe efectele obținute prin depunerea, în anumite tipuri de simetrii, a diverselor „figuri de stil". Există o poezie „spațială". Există o alta electronică realizată cu ajutorul calculatoarelor. Există o altă „semantică*, urmărind obținerea unor „efecte emo- »ționale" pe baza utilizării

Conștiința faptului pentru ceea ce poezia

eviden- ieși din timp, istorie, din socie- Exlstă la ora ac- poetic urmărind exclu-

esprlnsă însă In irțat deAUREL RAU

Acceptîndu-se că poezia are un punct de plecare subiectiv, trebuie implicit acceptată ideea că, de la poet la poet, producțiile lirice pot exprima tot așa de bine o angajare directă ca și o rămînere de o parte față de evenimentul contemporan. A exclude fie una, fie cealaltă din posibilități ar însemna să repetăm vechi prejudecăți exterioare naturii artei. Artistul poate fi într-un moment dat foarte preocupat de faptele care se petrec sub ochii săi și, respectiv, de transpunerea lor în creații imediate (ca Eminescu în „împărat și proletar" sau în „Scrisori"), după cum se poate întîmpla să fie prins cu toate forțele într-o creație îndelung pregătită anterior.Evident, distincția . . _____torului și atitudinile lui publicistice. ‘ ” înlăturat diforme, o.iupuiiLaiuan:, date diferitelor noțiuni ca
trebuie făcută între opera scrii-Anii scurși au multe accepții simplificatoare,

specific, temporal, educativ, accesibil, realist, folcloric etc. Lucian Blaga n-a scris niciodată, in orice caz niciodată reușit, poezie de circumstanță ; cu toate acestea cu cîtă evidență se impun versurile sale printre expresiile cele mai puternice ale pămîntului nostru, ale spiritualității românești, ale straturilor străvechi din sufletul popular și ale aspirațiilor spre o condiție umană înaltă 1 Ion Barbu, la fel, este unul din poeții cu privirile depărtate, pura lui muzică și esențializata lui plastică a vorbei înfățișîndu-ni-se ca rezultat al unor necontenite rotații într-un spațiu și o durată mai mari.Avem, desigur, înaintea noastră și aprinsa poezie luptătoare a unui Octavian Goga, de autentic și viu ecou în inimile contemporane, ca și plîngerea plină de „crimele burgheze" a rafinatei simbolistici și notații bacoviene, reflex al cetății șl al timpului său.

a

forță iradie- cîmpul îngus-
literaturii» succesiu- „școli", Ia care lirica u-contemporană, că poezia nu

indiferenței sociale a poeziei o demonstrează înseși căutările de tipul celor a- mintite mai sus. Ce presupune această succesiune de căutări, de accepțiuni date termenului de poezie ? Presupune, înainte de orice, o anumită neliniște în fața poeziei, în fața posibilităților ei de a funcționa la nivelul uman superior, presupune o anumită neîncredere în forța poeziei, presupune. deci, participare, totuși, la existent. însă o participare în chip deliberat lipsită de eficiența socială. De aici caracterul dramatic sau chiar tragic, indirect, al acestpi mod de poezie, care, de fapt, exprimă o asemenea situație de înstrăinare de propria sa existență, îneît se vede ne- gîndu-se pe ea însăși. Unii își fac despre poezie o idee atît de vagă. îneît iau acest vag drept poezia însăși — observa o dată, nu fără să aibă dreptate. cunoscutul poet francez Paul Valăry.Ceea ce demonstrază irevocabil istoriachiar prin această ne de „tendințe", „grupări" poetice asistăm astăzi în niversală este faptul poate fi indiferentă social. A fi Indiferentă față de social înseamnă a fi indiferentă față de oameni. A fi Indiferentă față de oameni înseamnă, pentru poezie, * nu mal fi poezie. Nu ne mai rămîne decît să tragem concluzia că participarea la existent, angajarea în existent constituie resortul intim al poeziei. După ce au cultivat, un timp, o poezie puțin angrenată în multul vieții sociale, al istoriei, al preocupărilor contemporane, nu puțini autori au ajuns să-și „reconsidere" crezul estetic revenind totuși la tipul de poezie angajată uman. Ia poezia de largă atitudine și rezonanță socială. Evenimentele istorice pc care le trăim sau la care asistăm sînt de natură și ele să determine o atare „revenire la realitate" a poeziei. Semnificativă în acest sens ml ie pare și participarea tot mal activă a poeților noștri din cele mai diferite generații la viața publică 
a țării. Semnificativ, in a- ccst sens, mi se pare fap- i tul că, mal mult decît oricînd, poezia noastră tinde tot mal mult sprs o integrare superioară in social.

DAN LAURENȚIU
.irica românească

Poezia, avîid în centrul său vital pasunl general umane, nu poate fi abstrasă ordinii istorice care-i sărbătorește existența în lume, așa cum nici o plantă
nu poate fi imaginată fără pămîntul care s-o susțină și pe care îl glorifică. A- cest aspect se impune în cadrul discuției noastre cu puterea evidenței și, desi-

GEORGE MUNTEANU

magistratura de poet

Rețete, în cazul complexului de probleme care constituie, în fond, obiectul acestei anchete, nu poate da nimeni. Nici măcar poeții înșiși. (Din acest punct de vedere, Arta poetică a lui Horațiu și toate compunerile din descendenta ei sînt cît se poate de prezumți- oase). Lui Eminescu, publicul cititor i-a acordat o largă audientă destul de cu- rînd, dar pe Macedonski și azi se mai găsesc voci dispuse să-1 conteste. Putem spune oare, acum cînd a- vem oarecare perspectivă asupra lucrurilor, că orientarea față de imperativele epocii și soluțiile artistice la care a ajuns unul erau mai puțin importante decît ale celuilalt ? Situația se complică și mai mult, dacă avem în vedere doar opera lui Eminescu. Cîteva generații la rînd i-au idolatrizat antumele, împotrivindu-se publicării postumelor sau considerîndu-le oarecum sub beneficiu de inventar. Iată însă că în deceniile din urmă s-au găsit destule argumente pentru o reabilitare a postumelor. Putea prevedea și preveni Eminescu această modificare a aprecierilor, prin vreo rețetă ad-hoc în legătură cu ceea ce e „subiectivitate" și „o- biectivitate" în actul de creație ? Trebuia să compună Floare albastră, Scrisorile și Luceafărul, dar nu și Memento meri. Povestea magului..., Gemenii — sau invers ? Nimeni n-ar putea să opineze convingător doar în favoarea uneia dintre a- ceste posibilități, iar cine încearcă totuși s-o facă, se expune ridicolului — ca și pe vremea lui rescu și Gherea.însă dacă nimeni,siv poeții, nu poate trece la
acum, Maio-înclu-

incompatibilă cu

Carența atitudinii

pronosticuri și recomandări prealabile în legătură cu ce și cum se poate răsfrînge în poezia unei epoci, — cel puțin un lucru rămîne previzibil : că dintotdeauna, poetul adevărat. Poetul cu i- nițială majusculă, acela care ia dine față de Interesează vital tatea timpului său. atitudinilor, indiferența, deruta. posibilitatea de a fi surprins nepregătit de marile evenimente lăuntrice sau externe care survin in viața semenilor săi sînt compatibile cu numele, magistratura de poet, momentele de acalmie biectivă ori subiectivă, curgere în limitele obișnuitului a vieții materiale sau spirituale, poate și el să se angajeze în considerații mai mult sau mai puțin subtile și oportune asupra — să zicem — a ceea ce se cheamă azi „drama limbajului", a- supra inefabilului '’omuni- cării lirice ș.c.l. Insă cîsid survin evenimente, probleme, trăiri dintre acelea care se propagă printre oameni ea odinioară focurile de pe Înălțimi, momente de maro jubilațle sau de mare îngrijorare colectivă, poet adevărat se dovedește a fi a- cela care se simte adus la condiția primordială, nudă a poeziei: aceea de a fi atitudine, de a fi expresie a tot ceea ce reprezintă valoare umană în om.Este ceea ce nu se uită mai tîrziu — cînd vine vorba de un poet —. dincolo de inerenta variație a ideilor și gusturilor literare, a soluțiilor artistice de detaliu care li se dau acestora, prin timpuri. Iar în toate aceste privințe, mi se pare că poeții noștri de azi merg spre un consens de cel mal bun augur.

rămîne atitn- 
tot ce umani- Carența

in- cu In o- de

Anchetfi realizata da Sorin MOVILEANU



duminică 29 septembrie 1968scInteia PĂGINA 5

Plenara Consiliului U.A.S.Rîn ziua de 28 septembrie a avut loc plenara Consiliului Uniunii A- sociațiilor Studenților din România,Pe baza referatului prezentat de tovarășul Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din România — plenara a dezbătut și aprobat sarcinile ce revin organizațiilor U.T.C. și A.S. în noul an universitar, unele măsuri pentru îmbunătățirea activității Consiliului U.A.S.R. și a adoptat planul de activități pentru primul semestru. Consiliul a luat în discuție proiectul de regulament privind activitatea profesională a studenților, a stabilit măsuri referitoare la alegerea șl activitatea reprezentanților asociațiilor studenților în consiliile profesorale și senatele universitare.Intr-o atmosferă entuziastă, partt- 
elpanții la plenară au adoptat tex-

tul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, dîndu-se glas sentimentelor și gindurilor tuturor studenților țării, recunoștinței lor pentru grija și atenția plină de solicitudine cu care sint înconjurați, se exprimă atașamentul lor unanim față de politica internă șl externă a partidului și statului nostru, hotărl- rea de a nu precupeți nici un efort pentru a se forma ca buni specialiști și slujitori devotați ai operei de dcsăvîrșire a construcției socialiste in patria noastră.La lucrările plenarei au luat parte tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ion Iliescu, membra al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.

încheierea Conferinței naționale de radiologie Sîmbătă după-amlază s-au încheiat lucrările celei de-a doua Conferințe naționale de radiologie, organizată de Uniunea Societăților de Științe medicale, manifestare științifică importantă la care au luat parte numeroși specialiști din țară, precum și oaspeți din Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, Olanda, Ungaria.Timp de două zile au fost abordate probleme teoretice și metodologice ale radiologiei, rellefîndu-se preocupările principale ale cercetării științifice pentru depistarea în masă într-un stadiu incipient a u- nor afecțiuni, precum șl pentru in-

1N PREAJMA ÎMPLINIRII A 19 ANIgi e m amaimuțelor 1 PATRIA L 16,30; 19; 21,15.Itul unul pașă : SALA JI — 19 (seria de biletemea San Gennaro : FE- - 9—15,45 tn continuare ; , MODERN — 9,30; 11,45;18,30; 30,45, ARENELE .ȚII — 19,30.asele vacanțe : REPU- 1 9,30; 11,45; 14; 18,30; 18,45;ila șl Napoleon : LUCEA-

Seminar organizat de U. G.S. RIntre 4 și 28 septembrie s-au desfășurat la București lucrările seminarului organizat de Uniunea Generală a Sindicatelor pentru activiști ai sindicatelor din țările africane de limbă franceză la care au luat parte conducători ai centralelor sindicale din Angola, Burundi, Dahomey, Guineea, Mali, Mauritania, Senegal 
și Togo.Participanțll au ascultat expuneri despre dezvoltarea economică și socială a României, structura și activitatea sindicatelor din țara noastră, probleme de salarizare, legislația muncii, asigurări sociale, control ob- ■ ștesc, munca cultural-educativă și altele. Ei au făcut, de asemenea, o serie de vizite în mai multe județe.Sîmbătă, tovarășul Constantin Drăgan, prim-vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale 

a Sindicatelor, a primit pe partici- panții la seminar. Cu acest prilej, Camara Fode, secretar al Confederației naționale a muncitorilor din

Guineea, a mulțumit călduros, în numele tuturor oaspeților, pentru condițiile create în timpul șederii în România, pentru căldura deosebită și sentimentele prietenești pe care poporul român le manifestă față de reprezentanții oamenilor muncii din Africa.
(Agerpres)
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Cronica zilei
SOSIREA LA BUCUREȘTI 

A MINISTRULUI INDUSTRIEI 
AL FRANȚEI

i

științifică
9 9

în învătămîntul
9

Sîmbătă la amiază a sosit în Capitală Andrâ Bettencourt, ministrul industriei al Franței, pentru a participa la deschiderea „Săptămlnii tehnicii franceze", care se va desfășura la București între 1—8 octombrie.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, și de alte persoane oficiale.Au fost de ambasadorul și membri ai față Jean Louis Pons, Franței la București, ambasadei.
medical
(Urmare din pag. I)joritatea cazurilor, abia după un an . i publicare, de multe ori, rezul- unor colective cu . rămîn necunoscu- duce ila cerce-
de la prezentarea spre Drept urmare, țațele muncii profil identiț te, ceea c> țări. paralele aborda-ea j fost r ir catesatțăcătc t-man studiu, ceea ce are .drei efect „redescoperirea Ameri- cii“, dată cu irosirea inutilă a unor înser»ate energii spirituale și materialIn 9,nța medicală, ca și în alte domenii 'e cercetării, este absolut necesară,r.eori, utilizarea unei aparaturi marne, complicate și extrem de co.’2.ȘtfS}âre. înlăturarea dificultăților în utilizarea aparaturii existente și în procurarea de aparatură nouă cere eforturi conjugate. Ca un prim pas, propun o analiză lucidă și centralizată a posibilităților locale ale fiecărui colectiv de cercetare. Pe baza datelor obținute, s-ar putea profila cercetarea, la fiecare institut de medicină, pe anumite probleme, creln- du-se astfel „centre de greutate" in munca științifică. Acestea ar avea prioritate la înzestrarea cu aparatură modernă corespunzînd problemelor în studiu (fără a se neglija, desigur, interesele celorlalte colective). ?n jurul lor s-ar putea înjgheba „nucleele de cercetare", care șint preconizate în dezvoltarea invață- mîntului superior. Accentuîndu-se importantul rol metodologic al „nucleelor" în formarea de cadre tinere și organizîndu-se schimbul obligatoriu de experiență între cele de a- ceeași specialitate din diferitele institute, s-ar putea da un ajutor real muncii colectivelor cu profil similar de la institutele medico-farmaceu- tice.Faptul că aparatura modernă, bunăoară electronmicroscopul, a devenit o unealtă indispensabilă, de care trebuie să se folosească nu numai un singur colectiv de la un singur institut, reclamă înființarea unor laboratoare centrale, la nivelul fiecărui institut de medicină, unde aparatura de mare finețe să fie accesibilă tuturor celor care au nevoie de ea. Trebuie să avertizăm însă împotriva pericolului fetișizării tehnicii noi, a cărei lipsă ar putea servi uneori ca pretext pentru inactivitate. Observația, ipoteza șl raționamentul științific își păstrează, și în zilele noastre, valoarea euristică. Pe drept cuvînt, atrage atenția cunoscutul savant englez W. I. Beveridge : „Aparatura complexă joacă un rol important în știința contemporană, dar mă întreb uneori dacă nu cumva avem tendința să uităm că cel mai Important Instrument de cercetare trebuie să rămînă totdeauna mintea omului".Formarea tinerilor specialiști a stat și pînă în prezent în atenția institutelor de medicină. Totuși, faptul că, după terminarea anilor de studii, toți absolvenții erau obligați la stagiul rural, a întrerupt uneori procesul de formare a unor cadre de cercetare început în cercurile științifice încă în anii studenției. Noul sistem introdus recent, care permite angajarea unor absolvenți direct In cercetare, va ridica pe o treaptă superioară activitatea cercurilor științifice studențești. Reflectînd capacitatea de analiză, de sinteză și de interpretare științifică a absolvenților, lucrarea de diplomă va servi drept temei pentru reținerea în învățămîn- tul superior a celor mai înzestrați dintre ei. Sistemul de cercetător stagiar, în noua lui accepțiune, va oferi posibilitatea de verificare într-o perioadă suficient de lungă, a aptitudinilor stagiarilor. In felul acesta, se vor ridica în țara noastră noi generații de cercetători înzestrați, pe tărîmul științei medicale.

★La Casa de cultură din Băilești- Dolj a avut loc sîmbătă o adunare comemorativă dedicată împlinirii a 140 de ani de la victoria pandurilor olteni împotriva turciWr.
★Sîmbătă a avut loc la Zalău, în cadrul manifestărilor închinate a- nului revoluționar 1848, o sesiune de comunicări privind activitatea și opera științifică a lui Al. Papiu Ila- rian. organizată de filialele societă- ie științe istorice și filologice i Sălaj.iceeași zi, în holul Casei de 1 din Zalău, s-a deschis o ie cu operele lui Al. Papiu , cu fotocopii șl j nale închinate anului 1848. lucrări orgi- revoluționar*Sîmbătă a părăsit William Harpham, traiul Marea Est, care la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a făcut o vizită în țara noastră. Oaspetele englez a avut întrevederi și convorbiri cu conducători al unor instituții social-cultu- rale și a vizitat obiective economice și culturale din București și Brașov.(Agerpres)

Capitala sir directorul Cen- Britanie-Europa de

DE EA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE
I
I
I
I
8
8
8

traducerea unor metode moderne de investigație și tratament.In cadrul dezbaterilor a fost remarcat faptul că radiologia românească a obținut tn ultimii ani progrese deosebite, care au permis a- vansarea posibilităților de diagnostic precoce la o serie de boli. Munca de cercetare științifică cît și cea de investigație clinică au înregistrat, de asemenea, însemnate realizări datorită folosirii izotopilor ra- “ ’ș,15; ' 10,30; 13; 15,45; dioactivi șl a unei aparaturi degrădina DOINA — înalt nivel tehnic.Actuala conferință a prilejuit prinietou — seria a IlI-a i VIC- dezbaterile sale științifice o prețloa- — 9î H45; 13,45; 16,15;să confruntare de opinii, deschizînd*?-45- GRIVIȚA — 9; 11,15; dramuri noi de cercetare în acesf1®/ ,1®’.1ns.: ??’«'. 1.domeniu. (Agerpres*“j. 15,45’ 18, 20'30, Uderea ’imperiului Roman : ,‘IVAL — 9,15; 12,45; 16,30; 20, ădlnă —19.elnțelesul : CAPITOL — 8,45; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină 19,30, FLAMURA — 9—16 in tlnuare ; 18,15; 20,30.toata vieții i SALA CINEMA- CA — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; VOLGA — 8,30—13 In contl- » « 16” sb im, Biare ; 15,30; 18; 20,30.
ui Em! «rșj Tudor (seriile j n, : lumi- (A — 8,45—15,45 în continuare ; In aceeași zi, la Biblioteca 9,30.• ■ ~ -- (O lume nebuna, nebuna, nebună î DOINA — 11,30; 16; 19,30.Program pentru copii : DOINA — 9; 10. 

o Inimă de 15,30; 18; 20,30. 
0 O sută

Adunare solemnă prilejuită 
de împlinirea a 100 de ani 

de la naștereaSîmbătă a avut loc la Casa Universitarilor din Cluj o adunare solemnă prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Emil Ra- coviță. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Constantin Dal- coviciu. Prezența în orașul care se mîndrește cu primul institut de speologie din lume, a unor reputațl oameni de știință din țară și de peste hotare, care participă la a- ceastă manifestare a fost salutată de Aurel Duca, președintele consiliului popular județean. Au rostit, de asemenea, cuvinte de salut acad. Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, acad. Raluca Ripan, președintele Filialei Academiei, șl prof. P. Brien (Belgia).
INFORMA TIIÎncepe o nouă ediție a campionatului masculin de baschet. Etapa Inaugurală programează în Capitală trei partide, care se vor desfășura in sala Fioreasca după următorul program : cu începere de la ora 9,30: Politehnica București — Universitatea Timișoara : I.C.F. Buourești — Politehnica Brașov ; Steaua — Rapid.In țară se vor disputa următoarele meciuri : Politehnica Galați — Farul Constanța ; Universitatea Cluj — I.C.F. ; Politehnica Iași — Dinamo București.Meciuri atractive în campionatul de rugbi. In Capitală se vor desfășura următoarele jocuri: teren Parcul Copilului (cu începere de la

tv

PRIETENIE Șl COLABORARE
FRĂȚEASCA In INTERESUL

COMUN Șl AL CAUZEI

trală universitară din Cluj, a» deschisă expoziția comemorativ^' mii Racovlță — omul și sava
★Intre 28 și 30 septembrie, lt se desfășoară Colocviul națloi biospeologie și speologie fizij lucrări iau parte numeroși J ■........................ ..................................1plenară inauguralfl prezidată de acad, n fost consacrată H marelui savant r< I

de știință din Cluj și din ța: cum și oaspeți de peste hot Ședința locviului, Rlpan, a memoriei mii Racovlță, de la a că tere s-au împlinit 100
SPORTIVE

mamft : UNION —

de (
ora 9,30) : Gloria — Gri’. Steaua — Dinamo j tereș. torul, ora 9,30 : Construct greșul. AEtapa a 8-a a diviziei st" de fotbal. Pe stadionul 10u din Capitală se va disj^ă- cuplaj1 interbucureștean, — torul program : ora l<Sul. Rapid ; ora 15,45 Steauipar- în țară au loc urm^ita- tlde : Politehnica Iași (j. T. tea Craiova ; Vagonul fsita- Arad ; Crișul Oradea k.S.A. tea Cluj ; Petrolul Tg. Mureș ; Farul Petroșeni ; F. C. Bacău.

PROGRAMUL I
Pl<- Jiul 
Ccinamo 
Ai

8 vre-
8,30 — Ora exactă ; învlo- mea 7 Gimne rare. ul șco-
8,40 — Teatru pentr Barbu l Iar : „Lucea!ea.Ștefănescu10,15 — Ora satului, agricultură.

„ _ ____ unu dalmațleni iTIMPURI NOI — 9-21 in continuare.
O Fratele doctorului Homer i EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45;16; 18,15; 20,30.
O Piramida zeului Soare i ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 10; 15,30; 17,45; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.• Domnișoarele din Rochefort ■ BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.• El Dorado i DACIA — 8,15; 16,45; .18,15; 20,45.• Trei copii „minune" I BUCEGI— 9—13,30 In continuare ; 16; 18,15; 20,30.
o Vicontele plătește polița t UNIREA — 15,30; 18, la grădină — 20.
o Infrtngerea lut Alexandru cel Mare : LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
O Tarzan, omul-malmuță i DRUMUL SĂRU — 15; 17,30; 20, VI- TAN — 15,30; 18; 20,30, la grădină— 19,30.
O Premiere strict secrete I GIU- LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.• In orașul „S“ : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
O Surprizele dragostei : MELODIA — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45;18,15; 20,45.
O Vin cicliștii t FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ; 18,15; 20,30, la grădină — 19,15.
O Balul de sîmbătă seara : MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

I o Hatarl t MOȘILOR — 15; 19; la grădină — 19,30.
O Eu, eu, eu... șl ceilalți : POPU-1 LAR — 15,30; 18; 20,30.I o Neamul Șoimăreștllor t MUNCA — 16; 19.
O Prin Kurdlstanul sălbatic t FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.

11.45 — T.V. pentru specialiștii din12.15 — De strajă patriei.12.45 — Teleimprimator.13,00 — închiderea emisiunii de dimineață.14,00 — Zig-Zag — telemagazln duminical.19.30 — Telejurnalul de seară.19.50 — Telesport.20.15 — Raze de toamnă. Muzică populară românească. Ctntmentală condusă de victor Predescu.20.45 — Cronica duminicală. erpretat de20.50 — De la o melodie la alta. Program de muzică ui.soliști români din filmele realizate de Studioul de ttevtztune. In21.30 — „Nu sînt turnul Eiffel" de Ecaterlna Oprolu. Fiidistribuție : Monica Ghluță șl Florian Pitiș.22.46 — Telejurnalul de noapte.23,00 — închiderea emisiunii programului LPROGR AMUL n20,00 — Teleimprimator. îrllor franceze.20,05 — Filmul artistic : „Serul bunătății" — o comediePremieră pe țară. llul, gazdă a...21,25 — Reporterii noștri In țară șl peste hotare : i toamnei ; « Birmanla. -ursul : Dlonisle
21,45 — Mozartiana. Emisiune muzlcal-coregraflcă. își fn Qabor, Elisa- Konya, Cornelia Gavrllescu, Valy Niculescu, ț>an lordăchescu, beta Neculce-Carțiș, Magda Ianculescu, Vera Rv Valentin Loghln.
22.30 — închiderea emisiunii programului n.
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SOCIALISMULUI

ȘTIRI CULTURALE
Sîmbătă, la Teatrul de Stat din 

Oradea, orchestra simfonică din 
Gotwaldov (R. S. Cehoslovacă), sub 
bagheta dirijorului Rostislav Halis- 
ka, a interpretat „Concertul pentru 
vioară și orchestră în re major" de 
Brahms, „variațiuni pe o temă de 
Mahler" a lui Jan Klusak și „Simfonia a 8-a" de Dvorak.

Cu concertul de sîmbătă seara, 
orchestra și-a încheiat turneul în 
țara noastră.

★Cei mai mici spectatori bucu- reșteni au asistat sîmbătă seara la 
o reprezentație susținută pentru ei 
de Teatrul de păpuși „Olsztyn" din 
Polonia, cu piesa „Răpirea din Tiu- 
tiurlistan". Adaptare realizată de J. 
Wroniszewski — care semnează și 
regia spectacolului — după un basm 
de W. Zurowski — spectacolul a cucerit aplauzele copiilor de vîrstă 
preșcolară și ale elevilor din pri
mele clase.

Conducerea companiei teatrale 
„Serreau-Perinetti" din Franța a 
făcut sîmbătă dimineața o vizită la 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, unde a fost primită de Al. 
Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A.

Seara, Compania teatrală france
ză „Serreau-Perinetti" a prezentat, pe scena Operei Române un spec
tacol cu o altă piesă înscrisă tn repertoriul turneului bucureștean. 
Intitulată „Tragedia regelui Chris
tophe", lucrarea străbătută de sem
nificații politice, filozofice, umanis
te este datorată scriitorului marti- 
nichez de notorietate mondială Aime 
Cesaire. Figura personajului princi
pal — un rege al Martinicăi de la începutul secolului trecut — este 
întruchipată scenic de actorul de 
culoare Douta Seek. Regia specta
colului aparține lui Jean-Marie 
Serreau.

(Urman patf- n

teatre
• Opera Română : Tragedia regelui Crlstophe (compania teatrală „Serreau-Perinettl" — Franța) — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Ca- raglale" (sala Studio) : Regina de Navara — 10; Jocul adevărului — 19,30.• Teatrul Mic : Tango — 11 ; Doi pe un balansoar — 20.
O Teatrul Gluleștl (sala Teatrului „C. Nottara") : Ullse șl coincidențele — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Adre- sanțll necunoscuțl — 10 ; Regele Cerb — 18,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa — 11 ; (sala din str. Academiei) : Punguța cu doi bani — 11.O Teatrul „C. Tănase* (sala 8a- voy) : Comici vestiți al revistei : N. Stroe — 19,30.
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Apropiata mare sărbătoare a poporului chinez — împlinirea a 19 ani de la proclamarea Republicii populare — constituie pentru poporal român un prilej de a-și manifesta bucuria adîncă pentru remarcabilele realizări obținute de poporul chinez în anii construcției socialiste și de a evoca cu satisfacție relațiile trainice de prietenie și colaborare ro- mâno-chineze.In România este binecunoscută lupta eroică dusă de poporul chinez, sub conducerea încercatului său partid comunist, pentru eliberarea socială și națională, împotrivă vechiului regim reacționar, pentru în- frîngerea dominației imperialiste șl instaurarea puterii populare. Se știe cu cîtă simpatie au urmărit comuniștii, toți oamenii înaintați din România, Marele Marș devenit legendar șl întreaga luptă titanică a poporalul chinez pentru sfărimarea forțelor coalizate ale reacțlunii interne și internaționale, pentru înfăptuirea aspirațiilor seculare de libertate și progres.Cu profundă satisfacție șl bucurie comuniștii, toți oamenii muncii din România au înttmpinat victoria revoluției și instaurarea Republicii Populare Chineze. Victoria revoluției populare chineze — unul dintre cele mai de seamă evenimente ale istoriei contemporane — a inaugurat o epocă nouă în multimilenara istorie a Chinei, a zdruncinat din temelii pozițiile imperialismului în Asia, a constituit un factor important în schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului, a dat un nou și puternic impuls mișcării de eliberare națională, luptei pentru progres social și pace.O dată cu victoria revoluției populare, pe vastele întinderi ale Chinei a început construirea unei lumi noi. Devenind stăpîn pe propriul său destin, talentatul și harnicul popor chinez a desfășurat, sub conducerea partidului, o vastă operă constructivă, a înfăptuit adînci transformări revoluționare în toate domeniile vieții sociale.însemnate sînt auccesele poporului chinez în Industrializarea socialistă a patriei sale. In mintea celor care au vizitat în ultimii ani China stăruie cu putere Imaginea impresionantă a vastelor centre industriale din Anșan și Șenian, Uhan, Șanhal șl Canton, Pekin șl Tlențin, Cian- ciun șl Harbin, ca șl din alte orașe și regiuni ale republicii. In anii puterii populare au fost construite sute de uzine mari și moderne, au luat ființă noi ramuri industriale. Clasa muncitoare din China realizează azi o vastă gamă de produse necunoscute pînă recent în nomenclatorul industriei chineze, cum sînt mașinl- unelte de precizie șl automate, variate tipuri de motoare electrice, mașini electronice de calcul, aparate de precizie, prese hidraulice de mare capacitate, autocamioane, locomotive și autoturisme, diverse tipuri de tractoare, pompa șl
i

început de sesiune

El

(Agerpres)

Columna printre noi
(Urmare din pag. I)

Daciei

Columna a ră-

asimi-
ca-

„Columna Iui Tra-

aici, tn expoziția 
„Columna lui Traian", este reconsti
tuită tn 165 de plăci pe care le putem 
observa pînă în cele mai mici detalii, 
captivați și electrizați de contactul cu 
o mare operă, de intensă semnificație 
contemporană, de ar
dentă actualitate pa
triotică.

Sîntem recunos
cători statului ro
mân și tuturor oa
menilor de cultură și organizatorilor 
străini și români 
care prin munca lor 
ne-au înlesnit citi
rea directă a aces
tui document

imagini, un docu
ment de piatră des
pre vitejie, despre 
putere morală, des
pre suflul destinu
lui, al istoriei, care 
împreunează efor
turile oamenilor, intențiile lor. adesea 
opuse, și naște o plă
madă nouă, superi
oară. un sens 
cendent.

înfiptă spre 
coloana susținea

turbine, utilaje pentru comunicații etc. Republica Populară Chineză își satisface azi din producția proprie cea mai mare parte din necesarul de mașini, producînd în același timp cantități importante pentru export. Mari succese a dobîndit China populară și în alte ramuri importante ale industriei; in dezvoltarea științei șl tehnicii, In pregătirea cadrelor de specialiști în cele mai diverse domenii de activitate.După victoria revoluției populare s-au deschis mari posibilități de dezvoltare a producției agricole. Printr-o muncă tenace de zi cu zi fluviile, care timp de milenii și-au revărsat apele dlstragînd recolte pe întinderi vaste, au fost zăgăzuite șl supuse voinței omului, au fost efectuate lucrări de hidroameliorații de mare amploare, s-au construit lacuri de acumulare, canale, a crescut producția de îngrășăminte șl mașini a- grlcole. O expresie elocventă a marilor succese obținute in dezvoltarea economiei în China populară o constituie creșterea continuă a nivelului de trai al poporului chinez.Este cunoscut rolul deosebit de important pe care-1 are Republica Populară Chineză, cu marile sale resurse materiale șl umane, în viața internațională contemporană, în lupta forțelor antiimperialiste, a popoarelor pentru libertate, socialism șl pace.Marile realizări ale Chinei populare, ale tuturor țărilor socialisto sporesc continuu forța sistemului mondial socialist, inrîurirea pe care acesta o exercită asupra dezvoltării sociale contemporane.Poporul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie frățească șl colaborare tovărășească care s-au statornicit și se dezvoltă între țările și partidele noastre. Aceste relații se bazează pe idealul comun al construirii socialismului, al luptei comune împotriva imperialismului, pentru progres și pace. Ele se dezvoltă în spiritul internaționalismului socialist, egalității, neamestecului în treburile interne, al stimei șl respectului reciproc, întrajutorării to- vărășești.înregistrează o continuă dezvoltare relațiile economice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză. In 1967 volumul schimburilor comerciale a crescut cu circa 50 la sută față de 1965. Acordul comercial româno-chinez pe 1968 prevede o nouă sporire a volumului schimburilor, cu aproximativ 10 la sută față de anul trecut. România livrează Chinei utilaje șl instalații petroliere, autocamioane, autoutilitare, mașlnl-unelte, cargouri, piesa de schimb, țevi de oțel, produse petroliere, produse chimice. China livrează țării noastre laminate de oțel, mașini-unelte, produse chimice, textile șl alte bunuri de consum. E semnificativ faptul că, pe măsura dezvoltării economice a țărilor noastre, crește ponderea schimburilor da mărfuri de înaltă tehnicitate, de produse realizate la nivel tehnic mondial. La sfîrșitul anului trecut a fost semnat la Pekin planul de colaborare științifică pe anii 1968—1969 între a- cademiile celor două țări.între România și China s-au efectuat totodată schimburi de specialiști șl documentație în diferite domenii, de oameni de cultură, formații artistice etc. E cunoscut, de pildă, succesul de care s-au bucurat asemenea manifestări ca turneul întreprins în Republica Populară Chineză de ansamblul de cîntece șl dansuri al armatei noastre, expoziția de artă plastică contemporană românească organizată la Pekin, expoziția de arhitectură românească care a avut loc la Tlențin. De asemenea, publicul bucureștean șl din alte orașe își a- mintește cu plăcere de spectacolele prezentate de ansamblul folcloric da cîntece șl dansuri din R. P. Chineză. O mare afluență de vizitatori a cunoscut expoziția de artă plastică chineză, organizată la București. In ultimii ani s-au dezvoltat relațiile intre organizațiile obștești, între diferite instituții de stat.Un mare rol în dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-chineze îl au contactele și convorbirile ce au avut loc intre reprezentanții conducerii de partid și de stat din țările noastre.Poporal român acordă o înaltă prețuire relațiilor sale frățești cu poporul chinez. „Cu toate că țărilo noastre ie află la mari distanțe geografice una de alta — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — Intre poporul român și poporul chinez au loo relații de colaborare în toate domeniile de activitate. Se extind relațiile economice, politice, culturale, tehnl- co-științifice, Intre cele două țări, se dezvoltă relațiile tovărășești intro Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist Chinez. Partidul șl guvernul consideră că dezvoltarea multilaterală a prieteniei șl colaborării româno-chineze, pe măsura progresului economio și cultural obținut de țările noastre, corespunde intereselor ambelor noastre țări, cauzei socialismului și păcii in lume".Cu prilejul apropiatei sărbători naționale — proclamarea Republicii Populare Chineze — comuniștii, poporal român felicită cu căldură poporal chinez, Partidul Comunist Chinez pentru succesele obținute în construcția socialismului, le transmite un călduros mesaj ds prietenie frățească, sincere urări de fericire și prosperitate, de noi succese în vasta activitate ce o desfășoară pentru înflorirea continuă a Chinei socialiste.
Al. CAMPEANU

căodată, e larg răspîndită opinia un efect pozitiv ar avea atît asupra activității O.N.U., cît și asupra climatului politic internațional, primirea în O.N.U. a celor două state germane, Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei.Desigur, această trecere în revistă nu a epuizat cele aproape 100 de puncte înscrise pe agenda actualei sesiuni, între care o pondere deosebită revine, de asemenea, problemelor social-culturale și umanitare, precum și problemelor juridice.Printre evenimentele care, în a- ceste zile de început de sesiune, au reținut în mod deosebit atenția de- legaților și comentatorilor de presă de la O.N.U., figurează publicarea introducerii la raportul anual al secretarului general U. Thant. Referindu-se la problema vietnameză, de exemplu, secretarul general se pronunță pentru respectarea „dreptului poporului vietnamez de a-și soluționa singur propriile sale probleme" și pentru „încetarea completă a bombardamentelor șl a tuturor celorlalte acte de război împotriva Vietnamului de nord". „Fiecare zi ce trece — declara U Thant — îmi întărește convingerea că a- ceastă problemă nu poate fi soluționată prin mijloace militare". Ex- primîndu-și, de asemenea, părerea că situația creată în urma continuării politicii de apartheid a guvernului Republicii sud-africane s-a agravat în ultimul an, secretarul general subliniază că guvernul acestei țări „nu numai că își impune în continuare cu vehemență politica sa în Africa de sud, dar încearcă totodată să consolideze și să extindă influența filozofiei sale rasiste în teritoriile vecine — Namibia șl Rhodesia".După cum se poate constata, sesiunea care a început în această săptămînă nu va fi ocolită de dificultăți. Dar, după cum a arătat-o experiența de pînă acum, acumularea de probleme nevralgice nu presupune o abdicare ci, dimpotrivă, reclamă o intensificare a eforturilor vizînd soluționarea lor. A- ceasta este, de altfel, șl concluzia ce se poate desprinde din atmosfera care domnește în cercurile diplomatice și de presă de la Națiunile Unite acum, în primele zile ale celui de-al 23-lea an de existență a organizației.

referă la lichidarea definitivă a colonialismului, la lupta împotriva practicilor rasismului și apartheidului. In ciuda acțiunilor întreprinse de O.N.U. în acest domeniu, comunitatea internațională continuă să se afle încă în fața unor multiple cazuri de nesocotire a dreptului popoarelor la independență și autodeterminare, ceea ce explică, de altfel, și dosarul voluminos al problemelor de acest gen înscrise pe ordinea de zi. Dintre ele se detașează raportul Comitetului special pentru examinarea modului în care este îndeplinită declarația cu privire la acordarea independentei țărilor și popoarelor coloniale, raportul Comitetului special cu privire la politica de apartheid a guvernului Republicii sud-africane, .......................Namibia, Fidji, Oman și tele.Problemele economice contemporane — și mai decurgînd din agravarea decalajului dintre țările
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situația din multe alale lumii ales cele continuă a --------,____ ______ . dezvoltate și țările aflate în curs de dezvoltare — continuă să stea și în acest an în centrul atenției statelor membre ale O.N.U. tocmai datorită primejdiilor la care poate să ducă perpetuarea acestor stări de lucruri. Raportul celei de-a doua conferințe pentru comerț și dezvoltare, suveranitatea permanentă asupra bogățiilor naturale, alocarea în scopuri pașnice a resurselor eliberate prin dezarmare, decada Națiunilor Unite pentru dezvoltare, — sînt numai cî- teva din temele care vor fi supuse, în legătură cu această problemă, dezbaterii actualei sesiuni.Preocuparea pentru întărirea rolului și eficacității Organizației Națiunilor Unite, pentru eliminarea deficiențelor care o împiedică să-și îndeplinească menirea sa se face simțită și In acest an prin e- forturile de a determina respectarea principiului universalității O.N.U., a cărui încălcare a dus la situația în care o serie de state sînt menținute în afara acestei organizații. Menținerea în afara organizației a unor state, între care și Republica Populară Chineză, care are un rol important în viața internațională. afectează activitatea O.N.U., lipsind-o de aportul activ al popoarelor din aceste țări. După cum se știe, România este coautoare a proiectului de rezoluție prin care se cere restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze în O.N.U. Tot-

mas însă ca o co
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anii „Daciei Felix", anii în care. _ 
lînd multe din__
litățile vecinilor săi și înfruntînd tenace 
toate încercările de 
înrobire, poporul ro
mân și-a definitivat 
plămada și a așezat premisele vremuri
lor de azi.
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statuie a lui Traian, 
care s-a pierdut în 
veacurile Evului Me
diu.

P.S. Expoziția .. ______ ___ —lan" poate fi vizitată duminica între orele 8—20, marți, joi și sîmbătă între orele 8—14 și 16—20, iar miercuri și vineri între orele 16—20. Șoseaua Kiseleff nr. 3; intrarea prin Bd. 1 Mal.



GENEVA CHILE

încheierea lucrărilor conferințeiJ Președinteliuar(|0 Frei
Delegația parlamentară I AGENȚIILE

Finlandaromana in
statelor neposesoare
I a

de arme nucleare

a primit pe reședințele 
Gheorghquțescu

F GENEVA 28. — Corespondentul Agerpres H. Liman transmite : După o activitate intensă de 4 săptămîni, conferința statelor neposesoare de arme nucleare și-a încheiat lucrările. Bilanțul acestei importante manifestări internaționale este pozitiv. Ea a prilejuit o amplă dezbatere a unor probleme esențiale ale dezarmării generale șl totale, îndeosebi ale de- zaripării nucleare în cursul căreia delegația română a adus o contribuție substanțială.Declarația finală, adoptată de participant! în noaptea de vineri spre sîmbătă, exprimă convingerea că „pacea șl securitatea în lume sînt indivizibile" și că responsabilitățile și obligațiile ce decurg din această axiomă revin tuturor statelor. Conferința, se afirmă în documentul a- doptat, și-a asumat sarcina de a întreprinde totul „pentru a asigura pacea universală și în primul rînd securitatea statelor neposesoare de arme nucleare, dezarmarea generală și totală și folosirea energiei nucleare exclusiv în scopuri pașnice". Ea subliniază că „viitorul umanității nu poate fi asigurat fără eliminarea completă a folosirii forței, pacea șl progresul neputînd fi garantate pentru nici o națiune dacă nu este asigurată aeeuritatea tuturor națiunilor".Declarația conferinței cere încetarea imediată a cursei înarmărilor șl luarea de măsuri în vederea dezarmării nucleare și dezarmării generale și totale, sub control internațional, „condiție prealabilă indispensabilă garantării păcii și securității în lume, independenței șl progresului economic al tuturor țărilor".Conferința consideră că Tratatul
Astăzi are ioc în Grecia

de neproliferare e armelor nucleare trebuie să fie urmat de măsuri de dezarmare. Cu privire la folosirea pașnică a energiei nucleare, conferința recomandă încurajarea cooperării internaționale prin transferarea de materiale fisionabile și alte materiale speciale, ca și comunicarea de informații și cunoștințe științifice, exclusiv în scopuri pașnice, fără discriminare. Declarația remarcă cu satisfacție spiritul de cooperare care a animat conferința și recomandă Adunării Generale a Națiunilor Unite să continue eforturile în vederea dezbaterii eficiente a problemelor abordate. Ea mai recomandă, de asemenea, convocarea în timp oportun a unei noi conferințe.Participanții la conferință au adoptat 6 rezoluții cu privire la securitatea statelor, crearea de zone denu- clearizate și măsurile vizînd prevenirea proliferării armelor nucleare, dezarmarea nucleară și garanțiile de securitate. O rezoluție reafirmă primatul principiului nefolosirii forței și al interzicerii amenințării cu forța în relațiile dintre state, fie că ar fi vorba de arme nucleare sau nenucleare, astfel încît „toate statele să beneficieze de dreptul inalienabil de a se bucura de protecția ce o acordă acest principiu".Rezoluția exprimă voința tuturor participant!] or de a respecta „dreptul tuturor statelor la egalitate, suveranitate, integritate teritorială, neamestec în afacerile interne șl liberă determinare".O rezoluție cere Adunării Generale a O.N.U. să recomande Comitetului celor 18 state pentru dezarmare să angajeze cel mai tîrziu în martie 1969 negocieri în vederea a- doptării unor măsuri practice de dezarmare.Șapte rezoluții adoptate de conferință se referă la aspectele practice ale cooperării internaționale în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare.

SANTIAGO DE CHILE 28. — ,x x .. .
Trimisul special Agerpres, V.\ ducă la,rezultate rft m 
Oros, transmite i Președintele Re- 5® Pe linia dezvoltării 
publicii Chile, Eduardo Frei, l-a rieteneștl. Prețuim In moa 
primit, la 27 septembrie, în Pala
tul „La Moneda", pe vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Rădulescu, șeful delegației 
guvernamentale române. Cu acest 
prilej, reprezentantul guvernului 
român a transmis șefului sta
tului chilian un salut din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. în cursul 
convorbirii care a avut loc într-o 
atmosferă cordială, Gheorghe Ră
dulescu a exprimat dorința delega
ției române de a contribui prin ac
tivitatea sa cît mai eficient la dez
voltarea în continuare a bunelor 
relații existente între cele două 
țări.

Mulțumind călduros pentru 
salutul transmis, președintele 
Eduardo Frei l-a asigurat pe șeful 
delegației române, că atît guvernul 
chilian, cît și domnia sa, vor acor
da toată atenția pentru ca trata-

a spus președintele, con- 
României la promovarea 
de înțelegere și colabo- 

iar păcii și destinderii In
ie. în această direcție 
ie elemente comune care 
i dezvoltarea multllate- 
iilor între țările noastre, 
jrbire a fost de față am- 
tixtraordinar și plenipo- 
nlepublicii Socialiste Ro- 

hile, Victor Florescu.
*bi-jța zilei de 27 septem- 

de «ședințele Consiliului 
a a Gheorghe Rădulescu, 
cerpire cu ministrul ata
curi, Gabriel Valdes, în 
me ș-au discutat proble- 
mân<tăr'l relațiilor ro- 
ghe aceeași zi, Gheor- 
ai de) însoțit de membri 
mâni<de ambasadorul Ro
de fio; a depus o coroană 
ționai îmentul eroului na- 

arnardo O’Higgins.

HELSINKI 28 — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Vamvu. trans
mite : Delegația parlamentară ro
mână condusă de Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, care se află în vizită 
oficială în Finlanda, a plecat sîm- 
bătă în provincie, unde vor fi vi
zitate localitățile Oulu șl Raahe. 
Printre obiectivele ai căror oaspeți 
vor fi parlamentarii români se nu
mără „Uzinele Rautaruki- și între
prinderile „Oulu Oy“. Vineri pre
ședintele Parlamentului finlandez, 
V. J. Sukselainen, a primit dele
gația parlamentară. Cu acest prilej, 
V. J. Sukselainen și Gheorghe Ne- 
cula și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu evoluția favorabilă a 
relațiilor parlamentare româno- 
finlandeze și au subliniat necesi
tatea extinderii acestora în viitor 
în vederea unei mai bune cunoaș
teri reciproce și a dezvoltării în 
continuare a legăturilor de priete
nie dintre cele două țări și po
poare.

Delegația M.A.N. a vizitat în ace
eași zi Tîrgul Internațional de la 
Helsinki, la care participă și Ro
mânia. Primul popa» a avut loc la 
Pavilionul finlandez, unde mari 
firme finlandeze expun o gamă va
riată de produse. în continua
re, a fost vizitat Pavilionul 
românesc. După ce a salutat 
participarea țării noastre la 
această manifestare 1 
din capitala finlandeză, 
Paalanen, director adjunct al tîr- 
gului, a apreciat diversitatea și ca
litatea produselor românești ex
puse, arătînd că unele produse au 
și fost i............... ‘
finlandeză.

în aceeași zi, membrii delegației 
române au vizitat Institutul Poli
tehnic și Complexul studențesc

[de presă

I TRANSMIT:

«
Ambasada Republicii So
cialiste România a oferit în 
dar Bibliotecii Naționale din > 400 de cărți din domeniile beletristic, politic, științific, social, artistic. Volumele oferite sînt prezentate intr-o expoziție organizată într-una din sălile bibliotecii. La aceeași bibliotecă a fost organizată o expoziție de manuscrise și documente vechi legate de istoria României și a relațiilor româno-poloneze de-a lungul veacurilor.

LA PAZ

Referendumulasupra proiectului de constituție
ATENA 28 (Agerpres). — Astăzi 

are loc în Grecia referendumul a- 
supra proiectului de constituție 
elaborat de guvernul care deține 
puterea de la 21 aprilie 1967. 
Corpul electoral, apreciat la 5,5 mi
lioane de alegători, urmează să se 
pronunțe „da“ sau „nu" asupra 
proiectului, care va intra ulterior 
în vigoare. Legea marțială, procla
mată imediat după venirea la pu
tere a actualului guvern, este și a- 
cum în vigoare. într-o cuvîntare 
radiodifuzată pronunțată vineri 
seara, primul ministru Papadopou
los a chemat pe alegători să spri
jine noua constituție. S3S-au scurs trei decenii de la acel 
29 septembrie 1938, cînd calendarul politic al Europei consemna dramaticul eveniment cunoscut sub denumirea de „Dictatul de la Munchen". Prin caracterul său de complot împotriva unui stat suveran, Cehoslovacia, prin gravele sale implicații politice și prin consecințele sale catastrofale la adresa păcii în Europa și în lume, Miinchenul anului '38 a rămas în memoria omenirii ca un act rușinos, condamnat pentru totdeauna de istorie.Prin acordul semnat atunci cu Germania hitleristă și Italia fascistă, Anglia și Franța, urmînd o politică de „conciliere" și cedare în fața pretențiilor nazismului, sacrificau acestuia Cehoslovacia. Expresie tipică de dictat, de încălcare a independenței și integrității teritoriale ale unei țări suverane, tranzacția respectivă consfințea ciuntirea Cehoslovaciei, o- bligînd-o să cedeze celui de-al treilea Reich peste două cincimi din teritoriul ei (așa-numita regiune sudetă). Urmat, în anul 1939, de cotropirea hitleristă. și dezmembrarea întregii țări, actul de la Munchen a abătut asupra popoarelor ceh și slovao 

o mare tragedie națională, exercitînd totodată o înrîurire dintre cele mai nefaste asupra climatului politic european și a întregii evoluții a vieții internaționale, care avea să culmineze cu declanșarea în septembrie 1939, a celui de-al doilea război mondial.Clasa muncitoare din Cehoslovacia, în frunte cu partidul ei comunist, toate forțele patriotice și democratice ale țării s-au opus cu fermitate, de la început, uneltirilor ce au dus la acordul de la Munchen. încă în vara anului 1938, deputății comuniști au publicat o declarație în care se spunea : „Cehoslovacia este un stat independent și numai poporul ei are dreptul să hotărască destinul țării sale. El nu se va supune presiunilor și șantajului și nici sfaturilor umilitoare de oriunde ar veni ele". Partidul, forțele largi patriotice ale țării s-au pronunțat pentru rezistență împotriva uneltirilor imperialiste, în apărarea • ființei naționale a poporului cehoslovac. Dar, în cele din urmă, în fața amenințărilor naziste și a presiunii puterilor occidentale, guvernul cehoslovac a fost constrîns să se supună dictatului, _____
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ților au făcut o primire călduroasă 
oaspeților români, împărtășindu-le 
din activitatea și preocupările lot.

nu înseamnă sfîrșitul

Guvernul sovietic a a- 
doptat o hotărîre cu privire 
la reînzestrarea tehnică a 
industriei cărbunelui, anun*ă agenția TASS. în hotărîre se subliniază că folosirea tehnicii noi a permis ca în 102 mine din țară extracția cărbunelui să fie mecanizată și automatizată în proporție de 90—95 la sută. Guvernul sovietic subliniază, totodată, că perfecționarea tehnicii trebuie să se efectueze într-un ritm mai rapid.

la întilnirea cu feroviar^ pragaPRAGA 28 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei feroviarului, Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., s-a întîlnit cu feroviarii de la depoul de locomotive din Praga —
Bilanțul convorbirilor 

franco — veșt-germane
BONN 28 (Agerpres). — Sîmbă

tă au luat sfîrșit convorbirile din
tre generalul de Gaulle și cance
larul Kiesinger. Surse oficiale 
franceze au precizat că, făcînd bi
lanțul convorbirilor, generalul de 
Gaulle a declarat în ședința plena
ră de la prînz că cei doi interlo
cutori au căzut de acord asupra 
continuării politicii de destindere 
în Europa. El a exprimat satisfacție 
în legătură cu declarația cancela
rului Kiesinger după care este 
exclusă o colaborare în cinci, 
fără Franța, în Piața comu
nă „Franța, a relevai preșe
dintele, a trăit multă vreme 
fără Piața comună și ea poate s-o 
facă din nou, dar am,regreta acest 
lucru".

Purtătorul de cuvînt al guver-

.. ----- - —
nulul vest-german, Gunther Diehl, 
a spus că în urma Consiliului 
ministerial al G.E.E. de vineri s-a 
convenit să se revină la proiectul 
inițial franco-vest-german prevă- 
zînd aranjamente comerciale Intre 
Piața Comună și țările care și-au 
prezentat candidatura la Comuni
tatea Economică Europeană. Mi
niștrii de externe ai celor două 
țări au fost însărcinați să dezvol
te și să completeze acest proiect. 
Pe de altă parte, miniștrii apărării 
se vor întruni în viitoarele zece 
zile la Paris pentru a discuta di
verse probleme militare.

Președintele Franței, Charles 
de Gaulle, a părăsit sîmbătă seara 
Bonn-ul pentru a se reîntoarce la 
Paris.

Vrszovlce. , , , . ., lu-i pe feroviaripentru mun. f care au des!38 abne8afi8 P8. ( Jțn ultimul timp,pentru efort - j \ asigurării fun1188 ,In condiții . traa cele mal bune . i or de pasageri£ mărfuri, el ,a.negul popor c de_
țla succeselor
tate bazată pe , , , » _ socialismului și le a .. MXtialistă „în vfaut și vede 3ingJternativr>In legătură cu f g go de ani de la «emnare^ dfl la Miinchen, A. Dube . că trebuie urmărit^ zitatea încercările de . , I „ formă sau alta plaî1* 

f! « spus vorbitorul, trebu
7 CO^CXentă P^amental al politicii partidului,)tem . vom rămîne o parte in g co munltății socialiste.

LA PAZ 28 (Agerpres). — Ca
mera Deputaților a Parlamentului 
bolivian a hotărît deschiderea unei 
anchete în legătură cu activitatea 
desfășurată de Agenția Centrală 
de Investigații a S.U.A. în Bolivia. 
Hotărîrea luată este pusă în legă
tură cu dezvăluirile recente pe care 
fostul ministru de interne, Antonio 
Arguedas, le-a făcut privind acti
vitatea subversivă a C.I.A., ames
tecul acesteia în treburile interne 
ale țării sale. Dezvăluirile lui au 
avut un larg ecou nu numai în Bo
livia, ci și în alte țări din America 
Latină.

în ce-1 privește pe Arguedas, a- 
eesta se află în fața unei instanțe 
militare sub acuzația că a făcut să 
parvină în Cuba jurnalul lui Er
nesto Che Guevara, ucis în cursul 
luptelor de guerilă din Bolivia. 
Arguedas, care s-a aflat în urmă 
cu cîteva luni în exil, căutînd să 
scape de urmărirea agenților C.I.A., 
s-a întors recent în Bolivia în 
urma promisiunii președintelui 
Barrientos că îi va asigura o „ju
decare imparțială". Cu toate aces
tea, la întoarcerea sa în Bolivia, 
Arguedas a fost arestat și deferit 
unui tribunal militar. Atît Argue
das, cît și avocații apărării s-au 
opus judecării cazului său în in
stanța militară, cerînd ca procesul 
să aibă loc în fața unei Instanțe 
civile. Cererile apărării au fost 
însă respinse.

salazarismului
Declarația P.C. din Portugalia ||PARIS 28 (Agerpres). — Ziarul „L/Humanite" a publicat o declarație a Partidului Comunist din Portugalia, difuzată de radio Portugalia liberă, în care se arată că, dispariția 
lui Salazar de pe scena —înseamnă prin ea însăși ----salazarismului. Adepții politicii fostului premier nu vor ceda ] x de bună voie. Numai poporul _ ghez, masele populare, acțiunea unită și organizată a democraților clanșarea unei mari ți mișcări naționale pentru libertate, vor putea alunga salazariștil din guvern și instaura un regim democratic în Portugalia .Partidul Comunist din Portugalia apreciază că pentru inaugurarea unei noi orientări în politica națională este necesară satisfacerea ■ două revendicări fundamentale: 1. Recunoașterea efectivă a dreptului de exprimare liberă a tuturor portughezi- H îor, indiferent de opiniile lor ; " - —cetarea represiunii pentru moți- litice și, în consecință, elib- imediată a tuturor deținuților ticl, reîntoarcerea celor ce se r exil.Partidul Comunist din Por. cere dizolvarea tuturor organele, g" puterii fasciste, restabilirea și garan- I tarea drepturilor fundamentale, în- “ cetarea războaielor coloniale șl orga- H nizarea alegerilor libere pentru o a- H nd o amplă ■prin pleca- |alazar, P.C. gjdin Portugalia definește sarcinile _forțelor democratice în organizarea K luptei maselor pentru democrație, fi

elă, dispariția n 
politică, nu | săși sfîrșitul I 
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Unități ale forțelor pa
triotice din Laos au lansat ls 22 septembrie în provincia Xieng Kuang un atac surpriză asuprii unor poziții inamice situate la sud-est de zona Muong Phang, anunță agenția de presă Khaosan Pathet Lao. în timpul luptei, mai mulți soldați inamici au fost uciși sail răniți și a fost capturată o însemnată cantitate de echipament militar.

Consiliul de Se uritoie a 
adoptat în ședința de vineri 
seara o rezoluție Prin care ,0 cere trimiterea de urgență a unui reprezentant special al secretarului feneral al O.N.U. pentru a se informa espre situația populației arabe din teritoriile ocupate de cire Israel. Documentul roagă guvernai israelian să faciliteze sarcina reprezentantului special.

dunăre analiză rea de constituantă. Făcînd o amplă a situației create j la putere a lui Salazar, ............................ sarcinile

în acele vremuri grele pentru Cehoslovacia, partidele comuniste din diferite țări, opinia publică progresistă de pretutindeni s-au ridicat cu hotărîre împotriva Dictatului de la Munchen, exprimîndu-și solidaritatea și sprijinul față de poporul cehoslovac, într-un manifest intitulat „După Austria, Cehoslovacia", Partidul Comunist Român, denunțînd planurile de război antisovietic „pentru care Germania hitleristă caută aliați și com-

întregii omeniri — cel de-al doilea război mondial. Hitlerismul, produs și exponent al oelor mai reacționare cercuri ale imperialismului, purtător al celei mai barbare și retrograde ideologii, proclamîndu-și deschis ura față de om, de valorile culturii și civilizației, își aroga dreptul de a distruge sau a fixa granițe potrivit intereselor Germaniei naziste, propu- nîndu-și ca țel anihilarea libertății șl independențed națiunilor, îngenun-

de sacrificiu, armata eovî|Idio- bit pas cu pas principal^ hitleriștilor, aducînd o cor de_ cisivă la cucerirea victori antifascistă.Miinchenul și perioada hitleristă au oferit lumii ce nu pot fi ignorate. . g demonstrat astfel că pacei^ considerată ca un tot indiv ea nu poate fi obținută priițj_ earea libertății și independenOT
30 DE ANI DE LA DICTATUL DE LA MONCHEN

PACEA Șl SECURITATEA 
cauză vitală a tuturor
popoarelor Europei

zsplici", chema masele populare din România să se unească la luptă pentru „a constrînge guvernul român să-și dovedească solidaritatea cu Republica Cehoslovacă". Prin numeroase manifestări, masele muncitoare dintr-un șir de centre industriale — Ploiești, Cîmpina, Moreni, Timișoara etc. — intelectualii progresiști, oamenii politici cu vederi înaintate au înfierat uneltirile fasciste împotriva țării prietene Cehoslovacia, situîndu-se ferm alături de poporul ei, de cauza lui dreaptă.Miinchenul a constituit un întunecat preludiu al marii catastrofe care avea să se abată după 11 luni asupra

cherea și subjugarea popoarelor, instaurarea dominației mondiale a robiei și terorii fasciste.Lupta popoarelor, a armatelor marii coaliții antihitleriste făurite în anii războiului a prefăcut pînă la urmă în țăndări mașina militară a fascismului, i-a spulberat planurile.Evocînd anii grei ai celui de-al doilea război mondial, popoarele nu vor uita niciodată rolul uriaș pe care l-a avut în înfrîngerea sîngerosului lor dușman și în salvarea omenirii de primejdia fascistă, primul stat socialist — Uniunea Sovietică. Purtînd pe umerii ei principala povară a războiului și dînd dovadă de un înalt spirit

tlnent s-au aprins flăcările celor două războaie mondiale care au pricinuit omenirii atîtea pierderi de vieți omenești, distrugeri de bunuri materiale și valori ale culturii, a ridicat cu o acuitate fără precedent în fața statelor Europei necesitatea ca continentul nostru să nu mai constituie o zonă nevralgică a globului, ci o zonă a stabilității, înțelegerii și păcii între popoare. A- ceastă cerință majoră a lumii postbelice și-a găsit expresia în voința popoarelor de a se crea un fundament trainic pentru asigurarea securității în Europa, astfel încât repetarea unui nou Munchen să devină imposibilă.Evident, realizarea acestui obiectiv nu-i ușoară în lumea zilelor noastre, cînd există imperialismul cu politica 
sa de agresiune și de dominație asupra altor popoare, cînd există cercuri militariste și revanșarde dornice da revizuiri teritoriale. De aceea, lupta pentru securitate europeană, pentru pace și colaborare internațională reclamă din partea tuturor popoarelor o poziție activă, eforturi dîrze și consecvente pentru împiedicarea cercurilor imperialiste, militariste și revanșarde de a împinge din nou popoarele europene între barierele înghețate ale „războiului rece", pentru înlăturarea vestigiilor războiului trecut și crearea unei atmosfere de încredere și colaborare între statele continentului nostru, indiferent le orânduirea lor social-politică.Poporul român, care a cunoscut in plin suferințele și distrugerile i ricinuito de cele două războaie ondiale, este profund interesat ca I acest continent să fie pusă o te- îlie trainică păcii și securității. Ex- Imînd aspirațiile fundamentale ale borului, România socialistă acordă «deosebită însemnătate rezolvării Pblemei securității europene -con- truția ei la această cauză, la dez- vtarea colaborării între state în in- fețul păcii constituind o preocupai constantă a politicii sale exter- ne. Viața, realitățile politice de- raoijtrează că prin eforturi perseverent este posibil ca acest deziderat fi popoarelor să fie înfăptuit. Astăi, mai mult ca oricînd, se relevă necesitatea desfășurării unor e- forturi neobosite pentru a zădărnici încercările cercurilor imperialiste de

pentru satisfacerea revendicărilor n economice. Declarația cheamă pe toți B portughezii, indiferent de convinge- B rile lor politice să-și unească for- h țele pentru cauza cuceririi libertății. |
a reedita perioada „războiului rece". Așa cum a arătat tovarășul Nicolae | Ceaușescu — „ca țară europeană Ro- | 
mânia activează pentru dezvoltarea “ 
relațiilor între toate statele continen- 9 
tului, pentru asigurarea unui climat | 
de înțelegere fi securitate. Ne pro- “ 
nunțăm pentru lichidarea rămășițelor H 
celui de-al doilea război mondial, in- ■ 
clusiv pentru declararea Dictatului de B 
la Munchen nul și neavenit din chiar B 
momentul nașterii sale. Una din con- 0 
dițiile esențiale ale securității euro- ■ 
pene este abordarea realistă a schim- g 
bărilor postbelice, asigurarea inviola- H 
bilității granițelor existente, inclusiv “ 
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. . . . . . . . . I alea progresului. Ea face H sistemul mondial socialist, h

8. zul unei agresiuni imperialiste. _ Astăzi, la trei decenii de la dicta- | tul miinchenez, se afirmă, ca una din “ cele mai pregnante trăsături ale con- g temporaneității voința popoarelor de fi pe toate meridianele de a lupta pen- tru triumful idealurilor de indepen- W dență, dreptate, libertate și pace. Con- g diția esențială pentru înfăptuirea a- •< cestor nobile țeluri o constituie uni- | tatea țărilor socialiste, coeziunea miș- « cării comuniste și muncitorești inter- B naționale, lupta comună a tuturor H forțelor antiimperialiste, iubitoare de “ pace și progres.

a frontierei Oder-Neisse și recunoaș
terea existenței celor două state ger
mane : Republica Democrată Germa
nă — stat socialist prieten și aliat — 
și Republica Federală <3 Germaniei".Perioada postbelică a generat nu numai idei constructive, izvorâte din lecția amară a anilor de război, nu numai o concepție realistă asupra căilor menite să preîntîmpine un nou cataclism mondial, dar și uriașe forțe sociale — în primul rînd forțele invincibile ale socialismului — capabile să asigure pacea și securitatea omenirii. Cehoslovacia, țara sacrificată în urmă cu trei decenii prin Dictatul de la Miinchen, ai cărei fii, alături de armata sovietică și de oștile române și-au vărsat sîngele în lupta antihitleristă, este un stat socialist în continuă—dezvoltare pe calea parte din î" este membră a Tratatului de la Varșovia — alianță menită să apere securitatea țărilor ce-o alcătuiesc în cazul unei agresiuni imperialiste.

de
^4- .ută p1" A.uiistriei ou...zate conăi® că „întreprinderii» etatizate din istria se văd expuse unor presiuni Șs- cînde din partea marelui capital a reprezentanților săi..." Arătînd c măsurile preconizate de guvern ivind reorganizarea industriei metJrgice etatizate duc la lichidarea a ’ă de locuri de muncă, rezoluția cere‘ă..să _ nu fie adoptată nici o măsură în sectorul industriei etatizate fără ca ea să nu fie dezbătută cu salariații, fără ca oamenii muncii să aibă dreptul de a-și spune cuvîntul în hotărârile ce ar urma să fie luate.

In cadrul recentei reu
niuni a reprezentanților 
forțelor armate de grăniceri 
din India și Pakistan s-a h°- tărît adoptarea unor măsuri în vede-, rea reducerii tensiunii la frontiera dintre statul Bengalul de vest și Pakistanul de Est, informează ziarul „Indian Expres".

La Berlin a avut loc o șe
dință a Comisiei pentru pla
nificarea de perspectivă, la care s-a discutat planul pentru perioada 1971—1975, informează agenția A.D.N. Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., a prezentat un referat cu privire la însemnătatea planului de perspectivă pentru economia națională și pentru consolidarea R.D.G.

popoare, a dtptului lor intangibil de a ti stăpîne e propria lor soartă. în zilele noastr<cînd imperialismul face 
să se menții pericolul războiului și agresiunii, t încălcării independenței și suveranifii popoarelor, respectarea dreptul popoarelor de a-și hotărî singu' destinul este considerat de către fi oamenii iubitori de libertate șirogres, de către toate mințile lucit ca alfa și omega problemei curităfii lumii, cheia de boltă a menținerii și consolidării păcii.De; (leosebită actualitate este lecția lichenului pentru popoarele europă Faptul că de pe acest con-
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Notele adresate de gu
vernul cambodgian guver
nului tailandez în lesatur& cu incidentele care au avut loc la fron«- tiera dintre cele două țări, au fost date publicității la Pnom Penh. In notele publicate, guvernul cambodgian protestează cu energie împotriva acțiunilor agresive săvîrșite de soldații tai- landezi și cere să se ia toate măsurile pentru ca ele să nu se mai repete. Tot la 27 septembrie, la Pnom Penh au fost publicate notele Ministerului Afacerilor Externe al Cambodgiei din 17, 20 și 25 septembrie, adresate guvernului S.U.A. și autorităților saigo- neze în care sînt citate noi fapte ale încălcării frontierei cambodgiene de către trupele americano-saigoneze.

B. STOIAN

Gaston Monerville, car8 deține în permanență de peste două decenii funcția de președinte al Senatului, a anunțat că nu va mai candida pentru reînnoirea mandatului său. Această hotărîre este considerată ca deosebit de importantă în viața politică franceză, deoarece, potrivit constituției în vigoare, președintele Senatului este a doua persoană în statul francez, imediat după președintele republicii. Senatul francez urmează să se întrunească la 2 octombrie pentru ‘ a-1 desemna pe succesorul lui Gastpn Monerville, ale cărui declarații din ultimul an au indicat dezacordul cu politica președintelui de Gaulle.


