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Vă îndepliniți riguros

DE ÎNALTĂ
îndatoririle decurgînd

RĂSPUNDERE
din planul de investiții?

doi ani de existentă, Ministerul de Construcții pentru 
Chimică și Rafinării s-a impus ca un factor „de greuiate"

• în noul climat social instaurat în România ultimului sfert de veac, pe fundalul profundelor transformări petrecute în viața societății și în conștiința maselor se detașează pregnant prezența dinamică a activistului de partid și de stat. Nu există bătălie purtată de-a lungul anilor care au trecut de la eliberare, nu există biruință dobîndită în acest răstimp, obstacol înlăturat din calea progresului în care să nu fie încorporate energia și entuziasmul, efortul minții și brațelor a nenumărați militanți ai partidului și statului socialist.Incandescența Idealului, spiritul de sacrificiu în înfăptuirea lui, conduita morală pe măsura telului că- ruia-i închinaseră viața, toate aceste trăsături pe care militanții comuniști și le-au format în decursul crînce- nei încleștări din anii ilegalității aveau să fie preluate ca într-o ștafetă de noile generații de luptători revoluționari. Nu din simple profesiuni de credință, nici din lecții sau angajamente, ci din proba fără greș a faptelor, a practicii vii s-au convins masele că ceea ce caracterizează mai presus de toate pe activist constă în aceea că singurul privilegiu pe care și-l revendică este acela de a pune umărul acolo unde 
e mai greu, unde sarcinile sînt mai complexe, unde e nevoi' de mai multă abnegație, dîrzenie, fermitate, în co^tlința maselor, în viata socială, activistul se afirmă ca un exemplu însuflețitor de muncă plină de elan, de competentă, principialitate comunistă și înaltă tinută morală.Progresele realizate In îndeplinirea sarcinilor trasate de partid privind valorificarea la un nivel superior a resurselor țării, ridicarea calitativă a activității în industrie, agricultură, transporturi, construcții, comerț, sînt indisolubil legate de prezența activă a miilor de cadre cu munci de răspundere care rezolvă cu competență și elan patriotic probleme complexe referitoare la organizarea științifică a producției și a muncii, creșterea rentabilității întreprinderilor, utilizarea cu maximum de randament a mijloacelor de producție și a forței de muncă, ridicarea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor, punerea în funcțiune a noilor obiective și realizarea în termen a parametrilor proiectați, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale salariaților.Motorul permanentei autoperfecționări a activistului constă în acel sentiment tonic de nemulțumire față de rezultatele obținute, în voința dîrză de a depăși stadiul atins, fixarea de obiective superioare în interesul aceasta izvorîte cialiste, mul de „IX .ea și de Conferința Națională a P.C.R. au crescut nemăsurat.Tocmai din această situație decurge necesitatea Imperioasă a înaltei exigente fată de calitățile politice, profesionale și etice ale activistului. Hotărîtor pentru succesul muncii activistului de partid și de stat este ca el să-șl însușească în mod organic linia politică a partidului, elementele caracteristice stilului de muncă al conducerii de partid — spiritul științific, novator, cunoașterea aprofundată a realităților, a cerințelor vieții, gîndirea vie, creatoare, — să muncească cu inițiativă și perseverență spre a asigura concretizarea în practică a hotărîrilor partidului. însuflețit de încredere neabătută în forța de neînvins a noului, dar conștient totodată că acesta întîmpină obstacole, piedici, se Impune în luptă cu vechiul, activistul este chemat să-și dezvolte capacitatea de a sesiza elementele de progres, curajul de a trece peste tot ce e învechit, să manifeste neîmpăcare fată de practicile și mentalitățile perimate. Prin întreaga sa activitate el trebuie să imprime dinamism și voință de progres colectivului unde lucrează, să creeze un cadru prielnic afirmării inițiativei și energiei creatoare a oamenilor.Refuzînd înlocuirea efortului propriu de gîndire cu repetarea pe de rost a unor definiții sau rețete, res- pingînd rutina și închistarea, el are datoria să-și formeze o concepție dialectică în lumina căreia să analizeze și să înțeleagă toate fenomenele vieții economice și sociale, să se afirme, așa cum îi este menirea, ca factor dinamic acționînd, fără preget, spre a accelera ritmul progresului și a deschide drum larg noului în toate domeniile vieții economico-sociale.In ansamblul trăsăturilor care configurează fizionomia activistului, un rol preponderent are permanentul efort de autodepășire. Strădania va fi cu atît mai rodnică cu cît va urmări nu doar îndeplinirea unei sarcini, ci satisfacerea nevoii lăuntrice de a aprofunda cunoștințele necesare specialității sale, de a-și lărgi orizontul. Orice „economie" de muncă în acest domeniu, orice cruțare a eforturilor se dovedește pînă la urmă nerentabilă, costisitoare — iar prețul, deficitul îl constituie rămînerea în urmă, incapacitatea de a tine pasul cu tot ce apare în domeniul respectiv atît în țară, cît și pe plan mondial. în condițiile ritmului actual al progresului tehnic-știintific nimeni nu se poate bizui numai pe experiență, pe practică. Practicismul lipsit de orizont duce inevitabil Ia impas. Munca de conducere și îndrumare este rodnică atunci cînd la baza ei se află o concepție înaintată — concepția marxist-leninistă — o pregătire teoretică temeinică, capacitatea de a desprinde concluziile necesare din studierea aprofundată a realității, din cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării societății. Cu cît mai perseverent va munci activistul spre a-și desă- vîrși calificarea, pregătirea profesională, politică și ideologică, spre a-și îmbogăți cunoștințele de cultură generală, cu atît va reuși să-și ridice activitatea la nivelul cerințelor societății noastre.

societății, continua înălțare a ștachetei. Și este deosebit de important azi cînd cerințele din noul stadiu de dezvoltare a României so- complexitatea sarcinilor reieșind din progra- înflorire a tării elaborat de Congresul al
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în cel 
Industria______________________ _ .
în realizarea programului de investiții al cincinalului. După cum 
indică și denumirea sa, activitatea întreprinderilor din subordinea acestui minister este profilată, îndeosebi, pe execuția obiectivelor pentru industria chimică, ramură care, în acest an, deține peste 65 la sută din planul de construcții-montaj al acestui for central de construcții, cît și al industriei de prelucrare a petrolului. 
Intrucît majoritatea covîrșitoare a obiectivelor industriale aflate 
în prezent în execuția întreprinderilor M.C.I.C.R. se numără prin
tre acele lncrări de investiții asupra cărora în mai multe rinduri 
conducerea partidului a atras atenția că sînt hotărîtoare pentru 
realizarea sarcinilor actualului cincinal, am socotit că este oportun 
acum, cînd a mai rămas doar nn trimestru pînă la sfîrșitul anului, 
să vedem care este stadiul de construcție al acestor obiective și 
capacități de producție și care sînt perspectivele evoluției lucrări
lor în lunile următoare. Pentru aceasta, ne-am adresat tovarășului 
inginer MIRCEA GEORGESCU, adjunct al ministrului construc
țiilor pentru industria chimică și rafinării.— O caracteristică esențială a dezvoltării industriei chimice în actualul cincinal — ne-a spus tovarășul Mircea Georgescu — o faptul că peste 75 la sută producției globale se va seama noilor obiective șl prin realizarea integrală țiilor programate. Ca urmare, linia 

de conduită ce s-a imprimat activită
ții întreprinderilor noastre a fost 
realizarea ritmică a volumului plani
ficat de construcții-montaj, în vede
rea respectării necondiționate a ter
menelor de punere în funcțiune a 
noilor obiective și capacități 
industriei chimice. Aceasta nu seamnă neglijarea obligațiilor ce le avem față de alți titulari investiții, din ramura petrolului. Pînă la 30 septembrie a.c., pe ansamblul ministerului s-a realizat circa 83 la sută din planul anual de con- strucții-montaj, înregistrîndu-se o depășire de 9 la sută a sarcinilor aferente celor trei trimestre ce au trecut din acest an. Cît privește o- biectivele industriei chimice — revin, la ele pentru că sînt cele mai mari și cele mai importante — la aceeași dată era executat circa 88 la sută din volumul lucrărilor de construc- ții-montaj programate în acest an.Realizările obținute pînă în prezent, și pe care personal le socotesc ca fiind bune, arată în practică, concret, că întreprinderile din subordinea 
ministerului s-au străduit să înde
plinească indicația conducerii parti
dului privind realizarea ritmică a 
planului de investiții, din prima lună 
și din primul trimestru ale anului. Realizările primului trimestru s-au ridicat la aproape 24 la sută din pianul anual de construcții-montaj al ministerului, în vreme ce pe șantierele industriei chimice se atinsese procentul de 27 la sută. Avansul luat în primele trei luni ale anului ne-a permis să lărgim considerabil frontul de lucru în lunile imediat următoare, ceea ce a făcut ca toate realizările ulterioare să fie net superioare sarcinilor planificate. 
De pildă, în ultima lună — septem
brie a.c. — ritmul de execuție a lu
crărilor s-a menținut, în continuare, 
ridicat, el înregistrînd în aceste zile 
de început de toamnă chiar o sensi
bilă accelerare, ceea ce a creat pre
mise pentru o 
a prevederilor încă înainte dei a doua a nele șantiere sarcinile de investiții pe acest an, iar altele sînt pe punctul de a le îndeplini în zilele următoare.

ritmuri accelerate în îndeplinirea 
prevederilor planului de investiții 7

cel pu- — față instala- Combi-

constituie din sporul obține pe capacități, a investi-

ale în-de

depășire substanțială 
planului de investiții, 

de sfîrșitul deca- 
lunii septembrie, u- 
mari îșl realizaseră

— Indiscutabil, este un succes de 
seamă al constructorilor care înalță 
aceste noi obiective și capacități in
dustriale și el merită să fie remarcat. 
Pe care șantiere s-au obținut

Denumirea de „cîrnp" este ușor fantezistă ; cîmp nu a fost și nici nu pare a fi această depresiune alungită — terasă strimtă a văii Moldovei — decît poate văzută din desișurile negre ale codrilor de pe Rarău sau de pe obcinele Fere- deului și Mestecănișului.Pămîntul — nedarnic cu agricultorul a făcut ca, din vechime, Cîmpulungul să stea sub semnul universului silvestru. Prin pădurile lui fabuloase vor fi în- tîlnit întemeietorii Moldovei zimbrul al cărui cap l-au pus pe stema tării. De prin plaiurile lui primordiale va fi descins poate u- nul dintre cei trei ciobani mioritici... 1.Civilizația acestor locuri e o civilizație a lemnului. Lemnul a fost și este încă un element de bază ții cîmpulungenilor. tectura locuințelor forme armonioase,lipsitul cerdac, este prin excelență una a lemnului, ajutat doar de piatră. Pînă și încuietorile specifice — precursori ca principiu ai yalelor — sînt niște „lacăte tei" de aproape un executate în lemn.Muzeul orașului, profilat

al vie- Arhi- lor, cu cu ne-
de azi cu că- metru.

tru intrarea In funcțiune, cu tin o jumătate de an avans de termenul planificat — a ției de dimetilteraftalat de la natul petrochimic Ploiești, al cărei produs finit constituie principala materie primă pentru Uzina de fibre poliesterice-Iași. Este astfel posibilă darea în exploatare a noii unităti ieșene cu 9 luni înainte de termenul preconizat prin plan.— Analizele arată că In spatele 
„cifrei medii", bune după cum ați 
spus, se află totuși și rămîneri în 
urmă. Ne puteți explica, de pildă, 
situația necorespunzătoare a unor o- 
biective de la Combinatul chimic din 
Craiova și din alte locuri 7

— Realizări deosebite a înregistrat șantierul care execută lucrările la instalația de dimetilteraftalat din cadrul Combinatului petrochimic-Plo- iești. în proporție de 127,3 la sută și-au îndeplinit planul constructorii și montorii instalației de acetilenă din carbid de la Combinatul chimic Craiova. Planul anual de investiții a fost mult depășit și la instalația de alcooli prin axo-sinteză, de la Combinatul chimic din Rm. Vîlcea, iar la extinderea Uzinei de alumină Oradea și pe șantierul Uzinei de fibre poliesterice Iași, în curînd se va putea consemna terminarea lucrărilor pe acest an.Nu este ' valorică a investiții, 
colectivele 
relor au 
respectarea 
nere în funcțiune

vorba doar de realizarea prevederilor planului de 
Specialiștii ministerului, 
întreprinderilor și șantle- 
urmărit, în același țimp, 

termenelor de pu- 
a noilor o- 

biective și capacități de producție. Succese meritorii în această direcție s-au obtinut, bunăoară, pe șantierele Uzinei de aluminiu Slatina — etapa a II-a — și la execuția instalației de electroliză a plumbului de la Copșa Mică, ambele obiective fiind date în exploatare cu circa 6 luni în avans. Sînt create de pe acum condiții pen-

— La unitățile respective neajunsurile vizează respectarea termenelor de punere în funcțiune. Intrarea la termenul stabilit în funcțiune a fiecărui obiectiv industrial este condiționată, mai mult ca orice, de exigența cu care titularul de investiție abordează rregătirea întregii lucrări: eșalonarea judicioasă a termenelor de predare a documentației, a utilajelor tehnologice și aparatajelor, asigurarea la timpul potrivit a unor materiale speciale ș.a. Trebuie să spun că aceste obligații nu au fost îndeplinite tocmai în cazul acelor obiective care azi ridică probleme în privința punerii în funcțiune. Pentru ca obiec
tivele din cadrul etapei a II-a de la 
Combinatul de îngrășăminte azotoa- 
se Tg. Mnreș să intre mal repede 
în exploatare, constructorii au fost, 
pur și simplu, nevoiți să recupereze 
pe parcurs, prin eforturi mari și de 
ultim moment, întîrzierile care au 
existat în livrarea utilajelor.în cazul instalațiilor de îngrășăminte azotoase de la combinatele chimice din Craiova șl Turnu Măgurele, cu toate eforturile noastre, termenele de punere în funcțiune pre- 

Convorbire realizată de 
loan ERHAN
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Sînt, desigur, multiple aspectele sub care experiența literară din ultimul timp se cere cercetată, a- nalizată. Comparativ cu situația anterioară, putem spune că astăzi nu numai poezia, proza ori dramaturgia, dar și critica a cîștigat în varietate, a devenit poarte log cu tor la blică,
mai în măsură să un autentic cititorul, 1 cărțile ce se pu- referitor la tot ce se scrie. Dispunem, indiscutabil. la ora actuală, de un climat cît se poate de favorabil intervențiilor în legătură cu diferitele probleme ce preocupă scrisul românesc.După cum e și firesc, în fața unei atari diversități de opinii, a unui atare schimb liber de idei, cititorul se vede obligat să a- leagă, se vede obligat să opteze, se vede obligat să discearnă, formulîn- du-și propriul punct de vedere în funcție de ceea ce simte, de ceea ce cunoaște, în funcție de ceea ce el are nevoie. Există un permanent schimb de sugestii și exigențe, între public și critica de specialitatecompetentă, ce asigură stabilitatea „valorilor", menținerea lor în real, In istorie, într-un context social determinat. Dincolo de limitele acestui schimb începe aventura pretențiilor lipsite de suport. Paradoxul unora dintre studiile și articolele de critică literară ce apar, paradoxul unor dezbateri ce au loc constă, am impresia, tocmai în recunoașterea, pe de o parte, a unor asemenea adevăruri, iar pe de altă parte In tentația descoperirii ori importării a tot felul de principii și legi străine stărilor de lucruri de la noi, opuse exigentelor estetice ale publicului nostru sau poate ale publicului de pretutindeni, insuficient bazate pe experiența literară, în general. De aici, atît clusivismului țional, cît și clusivismului.ricolul exagerărilor la extrem, fie că este vorba despre un exclusivism decla-

rat, fie că este vorba despre unul implicit.Studiul literaturii constituie, fără îndoială, un domeniu de activitate mai puțin compatibil cu „aprecierile" riguroase, „definitive", imuabile. Studiul literaturii, prin însăși natura sa, mai mult decît alte discipline, solicită supozițiile. Ce înseamnă „a presupune", spre deosebire de „a ști" sau „a crede" ? înseamnă a bănui, pe baza unui număr limitat de dovezi, un anumit adevăr, un anumit principiu, o anumită situație. In măsura în care noile dovezi, descoperite ulterior, vin să confirme definitiv bănuiala noastră, „a presupune" se transformă în „a ști", per- mițîndu-ne să ținem acel tip cunoștințe pe care le denumim, de o- „exacte". Cum li- ca și toa- arte — sebicel, teratura — te celelalte compune dintr-o multitudine de opere, cu valoare de produse unice — fiecare avîndu-și propriile sale „legi" și „principii", pe lîngă „principiile" și „legile" cu o valabilitate de ordin mai larg — chiar atunci cînd depășește nivelul „presupozițiilor", studiul ei nu poate aspira la „descoperirea" unor „certitudini" valabile peste tot și oricînd, menite a epuiza experiența estetică a omenirii. De unde : mereu necesitatea „redimensionării" acestui studiu ; de mereu necesitatea rii" lui.A te menține cît proape de spiritul dialecticii, cît mai aproape de fapte, de lucruri, de structura specifică a literaturii timpului tău și a tării tale, chiar atunci cînd ești obligat să lucrezi cu presupoziții, constituie principala, dacă nu unica, chezășie de adevăr. Atari precizări își găsesc justificare în faptul că nu o dată generalizările ce se fac a- supra fenomenului literar contemporan de la noi nu tin seama de toate determi- națiile lui importante. Se manifestă, pe alocuri, tendința de a discuta la modul abstract despre modernitatea în proză, despre necesitatea inovației în poe-

unde : ,reluă-mai a- viu al

DIN ORADEA, SECȚIA 
MAGHIARĂ

...,,Boeing"-ul cu reacție a- terizează lin pe pista aeroportului din Chicago. E dimineață. Cîteva mii de „entuziaști" flutură slegulețe, dau drumul la baloane, la porumbei, scandează : „Spre victorie". Candidatul coboară surîzător și sigur treptele scării aduse în grabă și își începe cuvîntarea. Promite victorie, promite schimbări, promite multe și nu uită în încheiere să amintească că promisiunile adversarului s(înț false sau utopice... La amiază, același „Boeing" aterizează. în celălalt capăt al Americii, la San Francisco, și scena se repetă întocmai. După-amiază, avionul aterizează la Atlanta. Aici intervin schimbări: candidatul
(Continuare in pag. a III-a)

aceste
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pericolul ex- de tip tradi- cel al neoex-De aici pe-
CORESPONDENTA 

DIN NEW YORK DE LA 
NICOLAS IONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Un centru
Telegramăal civilizației

anii din urmă pe „Cultura tradițională a lemnului", prin cele peste opt sute de obiecte expuse — unele vechi de 350 de ani — reface întregul univers al gospodăriei și diverselor o- cupatii țărănești : pluguri
pirogravurile, migăloasele lucrări pe coaja subțire și rezistentă a mesteacănului și cireșului — parcă la fel de docilă și moale ca o piele de căprioară. Pe ele au fost conturate motive geometrice, dar și repre-

lemnului
și care de lemn, coșuri, furci, știubee, facle de rășină, vîrșe, bîte, baltage, topoare, barde, tapine etc.Și arta populară a acestor locuri este mai ales una a lemnului. îți vorbesc în acest sens încrustăturile simple sau dublate cu a- plice de plumb și alamă,

zentări stilizate ale soarelui, plantelor și animalelor — simboluri ale naturii, invocate adesea cu prilejul narării prin desen a înfruntării și dominării ei. Reprezentarea omului e surprinzător de apropiată de cea cunoscută din tablourile unui pictor modern — Ion Țuculescu.

Vizita la muzeu — călătorie în timpul care a fost— este totodată o vizită de documentare utilă pentru a înțelege direcțiile înfloririi de azi, necesară pentru ca — pătrunzînd tradiția — să deduci legitatea dezvoltării Cîmpulungului. Necesară, de asemenea, pentru a evalua just dimensiunile prezentului, pentru a înțelege mutațiile substanțiale produse în numai două decenii, în cadrul străvechilor îndeletniciri.Vizitînd stînele de pe colinele domoale ale ținutului, gîndul te poartă la una din realitățile industriale cele mai cunoscute și impresionante ale Cîmpulungului de astăzi: o uriașă și modernă fabrică— bijuterie arhitecturală de sticlă și beton, cu zidurile smălțuite în alb — ridicată în 1961. Este Fabrica de industrializare a laptelui „Rarăul". Rîuri de lapte proaspăt muls, esența metamorfozată în alb a pășunilor montane aduse la rampe, se varsă în marile bazine, trec apoi în fierbă- toare și stații de răcire. Urmează o călătorie cu mult mai neobișnuită prin alambicuri de aluminiu.
Natalia STANCU

COMBINATUL CHIMIC DIN RÎMNI- 
CU VILCEA : Vedere a fabricii de pro
duse clorosodice, obiectiv intrat re

cent în producție

părăsește aeroportul și într-o mașină deschisă străbate străzile orașului, face semne amicale trecătorilor, strînge mîinile întinse spre el. Apoi, într-o sală închiriată și împodobită din vreme își rostește discursul pregătit în avion de consilierii, experții, strategii, managerii, psihologii și nenumărații specialiști care îl însoțesc pretutindeni.Acesta este „filmul" unei . zile obișnuite a unui candidat la președinția Statelor Unite. Stilul „Old Time" a fost a- bandonat definitiv, ceea ce a determinat nu numai înlocuirea trenurilor speciale cu a- vioanele supersonice sau a întrunirilor din gări cu mitingurile de pe pistele aeroporturilor, ci și o intensificare pînă la paroxism a ritmului campaniiloi- electorale. Atît Richard Nixon cît și Hubert Humphrey — iar în ultima vreme și George Wallace — vizitează într-o singură zi cîte trei-patru localități, iar uneori chiar și mai multe, și țin tot atîtea discursuri. Iar aceste discursuri sînt relatate în presă, comentate, televizate etc.Cu toată această puternică presiune psihologică, alegătorii americani — după cum remarcă comentatorii politici din S.U.A. — rămîn indiferenți. „Dacă votezi pentru 
un candidat, te-ai putea con
sidera răspunzător pentru 
alegerea lui, ceea ce ar putea 
atrage grave mustrări de 
conștiință" — scrie Murrav Kemoton în „NEW YORK POST". Iar ziarul „NEW YORK TIMES" — subliniază.

Tovarășului EZEKIAS PAPAIOANNU

Secretar general al Partidului Progresist 
al oamenilor muncii din Cipru (Akel)

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
al meu personal, vă adresez calde felicitări și urări de noi succese în 
activitatea dumneavoastră pentru apărarea intereselor oamenilor muncii 
ciprioți, pentru cauza păcii, democrației și socialismului.

(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român



PAGINA 2 SC1NTEIA — marți 8 octombrie 1968

patriotice și internaționaliste 
ala mișcării mum^ore^i din R&mwîa

Activitatea primei organizații muncitorești cu caracter politic din (ara noastră — 
Asociația generală a muncitorilor din Timișoara, creată acum 100 de ani — ca și a 
Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, constituit acum 75 de ani, 
confirmă că mișcarea noastră muncitorească a împletit organic de Ia începu
turile ei patriotismul, devotamentul față de interesele fundamentale ale po
porului român, cu internaționalismul, cu solidaritatea iață de clasa muncitoare in
ternațională, iață de lupta oamenilor muncii de pretutindeni pentru libertate și 
progres. Această împletire s-a menținut ca o trăsătură esențială a mișcării noastre 
muncitorești, de-a lungul întregii ei istorii, găsindu-și o strălucită întruchipare în ac
tivitatea Partidului Comunist Român, care a continuat și ridicat pe o treaptă superi
oară tradițiile vechii mișcări muncitorești și socialiste.

Redăm, în cele ce urmează, documente din ultimele decenii ale secolului trecut, 
evocînd glorioasele tradiții caracteristice mișcării muncitorești și socialiste din 
România.

Prefacerea socială

s-o îndeplinească poporul 

muncitor, organizat și luminat
La Congresul de constituire a Partidului Social-Democrat al Mun

citorilor din România (1893) a fost adoptat programul partidului. Re
dăm în cele ce urmează extrase din acest program :Social-democrația română, ca și social-democrația lumii întregi, luptă pentru emanciparea desăvîrșită economică, politică și intelectuală a poporului muncitor de sub asuprirea, înjosirea și toate nedreptățile strigătoare de azi.

Ca șl social-democrația lumii întregi, social-democrația română, lup- tindu-se contra apăsării și nedreptății ce se face poporului muncitor, luptă, totodată, contra oricărei apăsări și nedreptăți.Ca șl social-democrația lumii întregi, cea română vede cauza robiei degradatoare a poporului muncitor, ca șl cauza tuturor nedreptăților strigătoare de azi, în faptul că mai toate instrumentele de muncă sînt proprietatea privată a unei clase privilegiate de capitaliști și mari proprietari de pămînt.
Ca șl social-democrația lumii întregi, cea română vede leacul definitiv în prefacerea tuturor instrumentelor de muncă în proprietatea colectivă a societății întregi și în înlocuirea producerii de mărfuri prin producerea de către societate și pentru societate cu mijloacele de producere socializate.Ca șl social-democrația lumii întregi, social-democrația română se luptă nu pentru înlocuirea dominației unei clase prin dominația alteia, ci pentru desființarea claselor, pentru desființarea oricărei neegalități politice și economico-sociale, neega- litățil de sex, rasă, religie, națiune.
Ca și social-democrația lumii întregi, cea română e convinsă că prefacerea socială e menită s-o îndeplinească poporul muncitor organizat și luminat de social-democrație și deci — făcînd o largă propagandă socialistă în toate clasele sociale — principala îndatorire a social-demo- crației e organizarea politică a poporului muncitor, arătarea pozițiunil lui actuale și a pozițiunil ce trebuie s-o aibă, ce este el și ce trebuie să

fie, care e menirea lui istorică. Cu alte cuvinte, principala îndatorire a social-democrației e prefacerea poporului muncitor într-o armată bună de luptă, conștientă și pătrunsă de menirea ei.Ca și social-democrația lumii întregi, cea română știe că desrobirea poporului muncitor nu poate fi o chestie națională, ci o chestie Internațională, la care lucrează muncitorii tuturor țărilor civilizate. Adînc pătrunsă de solidaritatea internațională a tuturor popoarelor muncitoare, social-democrația română va îndeplini toate îndatoririle ce urmează din a- ceastă solidaritate.Ca și social-democrația lumii întregi, social-democrația română are un program de acțiune apropiat cu condițiunile speciale ale țării noastre și care înfățișează cererile imediate ale Partidului Social-Democrat Român. Prin aducerea la îndeplinire a acestor cereri nu se realizează idealul nostru socialist. Acest program de lupta reprezintă numai acele reforme cari s-ar putea realiza chiar în societatea actuală și a căror îndeplinire ar fi un pas uriaș spre idealul nostru, prin faptul că s-ar stabili o stare mai prielnică pentru întemeierea unei societăți socialiste, prin faptul că s-ar spori buna stare materială și intelectuală a poporului muncitor și, deci, puterea lui de luptă și de împotrivire.în sfîrșit, ca și social-democrația lumii întregi, cea română, ca formă de guvernămînt, nu poate fi, în principiu, decît pentru acea republicană.Partidul Social-Democrat Român va lupta acuma pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor puncte :1. Votul universal, egal șl direct pentru toți supușii României ce au trecut vîrsta de 20 de ani, fără deosebire de sex, religie șl de rasă...2. O întinsă descentralizare și autonomie comunală.3. Prefacerea armatei permanente în națiunea înarmată...4. Despărțirea bisericii de stat.5. Egalizarea condițiilor juridice șl

politice ale femeilor cu «de bărbaților.6. Desființarea legilor cari pun pe servitori într-o inferioritate politică sau juridică.7. Laicizarea tuturor școlilor. Organizarea învățămîntului gratuit, o- bligatoriu și integral pentru toți copiii muncitorilor, fără deosebire de naționalitate și religie...8. Electivitatea magistraturii...Despăgubirea celor osîndiți pe nedrept, precum și a celor arestați fără vină.9. Luarea de măsuri riguroase pentru a face ca legile să fie aplicate șl ca egalitatea Înaintea, legilor să a- jungă o realitate.10. Garantarea dreptului nemărginit de întruniri, asociații, greve, în oraș și sate.11. Impozitul treptat progresiv asupra veniturilor..,12. Impozarea capitalului neproductiv.13. Proteguirea Industriei prin vămi...14. Electivitatea tuturor funcționarilor...Pentru proteguirea clasei muncitoare industriale, social-democrația română cere :1. Fixarea zilei de muncă la 8 ceasuri.2. Copiii mai mici de 14 ani să nu fie primiți la muncă.3. Munca de noapte să se desființeze, afară de acele industrii cari prin natura lor cer munca de noapte.4. Repaos complet dumineca...Inspecția sanitară a condițiilor în care se face munca. Regulamentarea muncii femeilor.5. Asigurarea împotriva accidentelor și asigurarea pentru vremea bă- trînețelor. La administrarea asigurărilor să participe și lucrătorii.6. Toate diferendele dintre lucrători și patroni să fie supuse unui juriu compus de delegați în număr egal de patroni șl lucrători.întemeierea de burse ale muncii.Obligarea patronilor de a da certificate de capacitate ucenicilor, îndată ce aceștia au ajuns lucrători.
Din studiul „Ce vor socialiștii români" (1886), primul pro

gram al cercurilor muncitorești și socialiste din România.

mișcarea generală
a omenirii; felul
lucrării

ale poporului
Venind eu programul nostru 

Înaintea cetitorilor, știm că poli
tica noastră e cu totul alta dectt 
a partidelor de felurite colori 
cari au venit șl vin înaintea po
porului...

...Noi, socialiștii.™ venim In nu
mele unul viitor frumos, unei 
vieți mărețe și ridicăm steagul 
socialismului științific european, 
al socialismului muncitorilor. Noi 
venim cu o idee măreață, dar 
totodată și nouă pentru țara noa
stră ; se vede deci ce datorie 
avem de îndeplinit: trebuie să 
luminăm pe toți despre ce este 
socialismul științific ; mal trebuie 
să dovedim că socialismul are loc 
In țara aceasta șl că nu-l plantă 
exotică la noi, cum nu-l nici 
Europa; trebuie să dovedim 
viitorul e al socialismului.

Impărțlm lucrarea in două, 
partea Inttia arătăm ce este 
etatismul științific european ; 
a doua vorbim despre socialismul 
românesc ori, cum am zis, do
vedim că socialismul tși are Ioc 
și In țara noastră, chiar țlntnd 
seama de împrejurările Româ
niei, deosebite de ale altor țări. 
In sfîrșit, dăm programul nostru 
practic, pe lingă care, după pă
rerea noastră, s-ar putea aduna 
toți oamenii cinstiți șl luminați 
al țărel.

Pentru a lămuri activitatea 
noastră practică, trebuie să dăm 
o ochire generală asupra dezvol
tării noastre economico-sociale, 
asupra claselor șl pozlțtunel lor, 
asupra relațiilor de putere în 
ființă la noi. Școlari al socialis
mului științific, membri al marel 
familii socialiste europene, noi 
știm că telul actlvltățel noastre 
atîrnă de condițiile reale ale țârei 
noastre șl mai ales de cele eco
nomico-sociale. Și aice tocmai 
sîntem în totul uniți cu socialis
mul științific șl ne deosebim de 
cel utopic...

Un socialist modern, care ține 
la socialismul științific, îșl de
duce idealul din mișcarea ome
nire!, din evoluția ei, iar mijloa
cele de lucrare și felul lucrărel, 
din condițiile în cari se află un 
popor. Așadar să analizăm con
dițiile de trai ale țărel noastre, 
cum urmează din pozițtunea po
porului muncitor, din relațiile de 
clase, din cultura noastră, din 
temeliile economice...

De Ia apariția ei pe scena politică, mișcarea muncitorească 
din România s-a afirmat ca forța cea mai înaintată a societății 
românești, luînd atitudine față de problemele vitale ale dez
voltării țării, situîndu-se în toate aceste probleme pe poziții 
corespunzătoare cerințelor obiective ale dezvoltării societății, 
aspirațiilor spre progres, spre eliberare socială șl națională ale 
poporului muncitor.

„TREBUIE CREATA ÎN ROMANIA 
INDUSTRIA MARE"„întemeierea industriei se impune la noi cu atîta seriozitate, îneît nepăsarea în această privință poate aduce cele mai mari nenorociri asupra țării. România nu poate rămîne o țară agricolă... trebuie creată în România industria mare".„Lumea Nouă" din 17 oct. 1895„...se înțelege noi nu putem de- clt să fim foarte mulțumiți de faptul stabilirei producției miniere. Mal întîi, prin aceasta se ridică în general productivitatea țării, bogăția națională. De altă parte, producția minieră poate să formeze o bază solidă pentru industrializarea țării. Dezvoltarea productivității muncii, dezvoltarea industriei și a ’ proletariatului industrial, dezvoltarea capitalismului este, după( cum s-a explicat și în această gazetă, nu numai una din condițiile de întărire ale partidului socialist, dar e temelia pe care se va zidi însăși societatea socialistă".„Lumea nouă" din 13 ianuarie 1895.

Apărători ai intereselor
ȚĂRĂNIMII„Trei milioane de oameni, temelia și fala țării românești, clasa din a cărei sudoare izvorăște avuția în timp de pace și care la vreme de primejdie pentru țară nu și-a cîntărit niciodată sîngele vărsat întru mîntuirea și pentru libertatea ei. această clasă se stinge, și dacă cazna lui Tantal, care murea de sete deși stătea băgat în apă pînă la bărbie, este o poveste mitologică, cazna săteanului român este un adevăr netăgăduit: trăind într-un grînar umplut cu rodul muncii lui, el nu se poate atinge de pîinea care-i este atît de trebuincioasă fiindcă este proprietatea altuia.împotriva acestei nedreptăți revoltătoare ne-am întovărășit spre a lupta, noi care de astăzi înainte vom vorbi românilor prin a- ceastă foaie".

„Emanciparea" din 15 aprilie 
1883.„Muncitori,Numai voi știți ce e amarul și sărăcia, numai voi știți ce va să zică robia muncei, numai voi puteți să înțelegeți pe cei cari, desperați de lipsă și nedreptate, s-au sculat. Ceilalți sînt potrivnicii voștri, ca și ai lor, ceilalți nu pot înțelege. Când țărănimea e închisă,

voi trebuie să strigați; cînd eae împușcată, datoria voastră e să ridicați glasul".Din Manifestul lansat de Cercul 
muncitorilor din București in 1888 
in semn de solidaritate cu răscoa
lele țărănești.

SOLIDARITATEA FRAȚEASCA 
A TUTUROR CELOR CE 
MUNCESC, INDIFERENT 
DE NAȚIONALITATELa Congresul de la Zilrich al 

Internaționalei a 11-a (1893), dele
gația P.S.D.M.R. a prezentat un 
raport care, referitor la problema 
națională, se pronunța pentru 
principiul egalității în drepturi, indiferent de naționalitate. In ra
port se arăta :„...proletariatul maghiar și român n-ar putea să uite solidaritatea frățească care-i unește în lupta lor contra acestui inamic deopotrivă comun, care n-are naționalitate și care se numește capitalism".

DREPTURI LARGI 
DEMOCRATICE„Și, fiindcă întreaga populație a unei țări plătește bir — fie boieri, fie țăran — și servește în armată, nu mai zic nimic de a- ceea că toate bogățiile țărei sînt făurite de muncitori — să nu fie drept oare ca tot întreaga populație să se întîlnească la urna e- lectorală pentru a-și numi reprezentanți cari să-i apere interesele?

Votul universal, iată soluția dreaptă, deși în parte numai, care ar face să înceteze nedreptatea ce avem în fața ochilor: cei mai multi

reprezentați prin cîțiva, iar cei mal puțini prin o sumedenie".
„Contemporanul", 1888

CAMPIONI HOTARIȚI 
AI NEATIRNĂRII„Voim Dacia așa cum ea fu, fiindcă istoria și dreptul, tradițiu- nea și plebiscitul, trecutul și prezentul ne dau dreptul de a aspira la o Dacie Română. Acest pămînt, udat cu sîngele și sudoarea străbunilor noștri, înmulțit cu țărîna lor de douăzeci de ori seculară, e al nostru. Voim dar ca ceea ce este al românului lui să-i aparțină, ca injusta, neomenoasa și nedemnă de secolul în care trăim (politica) de dominare a unei națiuni asupra alteia să înceteze, ea românii să fie toți liberi șl să formeze un stat...Care au fost cauzele actului măreț de la 1859? Comunitatea de origină, de limbă, de suferințe și, mai presus de toate, comunitatea de sentimente. îndată ce românii au cunoscut că sînt frați, Milco- vul a dispărut cu toată opozițiu- nea austro-turcă, tot așa vor dispărea și Carpațil, oricît s-ar o- pune mozaicul austro-ungar.Străbunii noștri ne-au conservat limba și pămîntul strămoșesc; părinții noștri, generațiunea care se duce, au făcut Unirea, independenta și mult lucratu-au pentru libertate.Acum e rîndul nostru: nouă ne este dat a complecta unitatea națională, a întări libertatea și a face ca egalitatea să nu fie un van nume.„Dacia viitoare", anul I, nr. 2, 

din aprilie 1883

Carol Farcaș, președin
tele Asociației generala 
a muncitorilor ain Ti

mișoara

C. Dobrogeanu-Gherea, 
autorul lucrârii „Ce vor 
socialiștii români', pri
mul program al mișcării 
tocialiste din România

Constantin Olcescu, mi
litant al mișcării mun
citorești, unul dintre con
ducătorii grevei ceferiș

tilor din 1888

Alexandru lonescu, mi
litant al mișcării munci
torești, participant activ 

la crearea P.S.D.M.R.

Detașament activ al mișcării
muncitorești internaționale

De la primele el Începuturi, mișcarea muncitorească din România s-a manifestat ca un detașament activ 
al proletariatului mondial, parte integrantă a mișcării muncitorești internaționale ; ea a întreținut strînse legă- 
turi cu organizațiile muncitorești și socialiste internaționale, precum și cu organizațiile din diferite țări, cu con
ducători cminenți ai proletariatului. Iată cîteva din mărturiile acestor legături, exprimate în multiple forme : 
schimburi de telegrame și scrisori, participarea la congrese, ajutor internaționalist în momente de seamă alo 
luptei de clasă.

In facsimil — scrisoare adresată lui Karl Marx, cu 
prilejul Congresului de la Haga al Internaționalei I 
(1872), de către președintele Asociației generale a mun
citorilor din Timișoara, organizație care era afiliată In
ternaționalei I — muncitorul reșițean Carol Farcaș. Prin 
această scrisoare, Farcaș îl ruga pe conducătorul Inter
naționalei I să primească toată corespondența și mate
rialul ce ar fi sosit pe adresa Internaționalei din partea 
diferitelor organizații muncitorești pentru Asociația ge
nerală a muncitorilor din Timișoara.

Asociația gene
rală a Muncitorilor 
din Timișoara a 
desfășurat o vie ac
tivitate de propa
gare a ideilor mar
xismului și de e- 
ducare în spirit in
ternaționalist, reu
șind să unească în 
rîndurile ei un mare 
număr de munci
tori români, ma
ghiari, germani, 
sîrbi.

Referitor la ac
tivitatea Asociației, 
un raport al auto
rităților reacțio
nare, datat 27 oc
tombrie 1871, men
ționa i „Internațio
nala a pătruns a- 
dînc și la Timișoa
ra, în numeroasa 
muncitorime a mul
tiplelor fabrici din 
acest oraș, cît și

printre muncitorii 
săraci care lucrea- >>
ză în orașele mi- «
niere apropiate, SS
Anina și Reșița". >>
Raportul relevă că <<
organizațiile mun- SS
citorești înființate >>
de curînd și cu- 
noscute sub denu- 
mirea de Asocia- >>
ția generală a ??
muncitorilor, din <<
orașele „Timișoara, >>
Arad, Sibiu, Bra- <<
șov, Reșița, Anina, >>
Orăștie.™ s-au de- <<
clarat a fi interna- >>
ționaliste..., ele a- «
parțin celor care >>
urmează Interna- 
tionala". -1 ✓

In facsimil, frag- «
ment dintr-un a- >>
fiș al Asociației, <<
care-i convoca pe >>
muncitorii timișo- <<
reni la o întrunire. >>
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Dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră în ultimele decenii ale secolului trecut a 
atras atenția lui Fr. Engels, care a urmărit cu deosebit interes activitatea ei, a cunoscut personal și a 
purtat corespondență cu unii dintre socialiștii români. Iată un extras din scrisoarea adresată de 
Engels din Londra, la 4 ianuarie 1888, lui Ion Nădejde, unul din iruntașii cercului muncitorilor din 
Iași, scrisoare care a fost publicată în revista „Contemporanul' :

Cu mare plăcere am văzut că socialiștii din România primesc, în programul lor, principiile de 
căpetenie ale teoriei care a izbutit a aduna într-un mănunchiu de luptători mai pe toți socialiștii din 
Europa și din America. E vorba de teoria prietenu lui meu, răposatul Karl Marx.

într-o scrisoare trimisă socialiștilor români în anul 
1880, revoluționari ucraineni refugiați în Elveția salu
tau astfel apariția publicației socialiste „România vii
toare" : „Noi vedem în românii socialiști tovarăși de două ori: nu numai socialiști, dar și vecini, de ajutorul cărora nu ne putem lipsi în munca din țara noastră, pentru poporul nostru".

★Cu prilejul celui de-al doilea Congres, P.S.D.M.R. a 
primit din partea Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din Ungaria o telegramă în care se spunea :..... Fiți siguri că vom fi prezent! cu gîndul și inima și vom citi cu mult interes rapoartele Congresului vostru, publicate în jurnalele partidei noastre... Cele mai bune șl mai sincere dorinți să însoțească congresul vostru, și avem deplină încredere că lucrările lui vor însemna o nouă treaptă în drumul proletariatului român către emanciparea lui. Primiți călduroasele noastre salutări, tovarăși ai tînărului și vigurosului Partid social-democrat român, care ocupă deja, grație devotamentului și energiei voastre, un loc însemnat printre partidele socialiste ale continentului".

★
P.S.D.M.R. a trimis delegați la congresele Interna

ționalei a Il-a de la Zilrich (1893) și Londra (1896), 
adueîndu-și contribuția la dezbaterea problemelor im
portante aflate în fața mișcării muncitorești interna
ționale. La Congresul de la Zilrich (1893), reprezentan
ții mișcării muncitorești din România au fost iniția
torii propunerii de a se lua în dezbatere problema 
țărănească, în spiritul ideii de alianță muncitorească- 
țărănească.„Proletariatul industrial — se arăta în raportul prezentat de delegația P.S.D.M.R. — e acela care caracterizează toată mișcarea socialistă modernă și tot el e chemat să realizeze societatea socialistă... Credem cu toate acestea momentul favorabil pentru partidul socialist de a se ocupa și de... muncitorii agricoli în particular și ne place a crede că nu numai la Zurich, dar și în viitor chiar, chestiile privitoare la muncitorii a- gricoli vor avea locul lor însemnat în ordinea de zi a viitoarelor congrese socialiste internaționale".Propunerea delegației române a fost acceptată, congresul înscriind într-o rezoluție a sa că „una din sar

cinile cele mai de căpetenie pentru democrația socialistă din toate țările este de a organiza pe muncitorii a- gricoli ca și pe muncitorii industriali șl de a-i înrola în -rîndurile marii armate a socialismului internațional".
*

Consiliul general al P.S.D.M.R., în semn de solida
ritate cu lupta grevistă a muncitorilor agricoli din Si
cilia, a trimis ajutoare în bani împreună cu o scri
soare de simpatie. Drept mulțumire, el a primit din 
partea Partidului socialist italian, secția din Silicia, 
următoarea scrisoare semnată Garibaldi Bosco : „Palermo, 13 decembrie 1893. Iubiți tovarăși, sînt dator să vă mulțumesc vouă pentru ajutorul frățesc ce ni s-a trimis de tînărul partid socialist din România... Din partea noastră salutați pe luptătorii din România și spuneți-le că sîngele vărsat al tovarășilor noștri va aduce rod peste puțin".

★
P.S.D.M.R. a organizat sprijinirea marii greve a mun

citorilor din Hamburg din 1896. Intr-un apel publicat în 
ziarul „Lumea nouă" din 10 decembrie 1896, consiliul 
general al P.S.D.M.R. cerea muncitorilor contribuția 
materială în sprijinul greviștilor. Ziarul a deschis liste 
de subscripție.

*
Socialiștii români și-au manifestat solidaritatea cu 

lupta popoarelor asuprite pentru obținerea independen
ței naționale. Relatînd despre lupta pentru neatîrnare 
a poporului cubanez, „Lumea nouă" din 25 iulie 1895 
scria: „Cubanii nedorind altceva decît o mai mare libertate politică și economică, toți oamenii de bine trebuie să fie de partea lor. împotrivă-le sînt numai clasele exploatatoare... Noi socialiștii, fiind în contra oricărei asupriri politice sau economice, nu putem decît să dorim această independență".

Pagină întocmită de Ada GREGORIAN 
și ion FELEA
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Fapte se pledează 
pentru folosirea 
mai largă 
a creditului de 
mică mecanizare

Ing. Trandafir COCÎRLĂ
secretar al Comitetului judefean Timiș al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Traducerea în viață a indicațiilor conducerii partidului privind sporirea volumului de producție pe seama folosirii cu randament mai înalt a mașinilor, utilajelor și instalațiilor existente impune, în multe cazuri, nu numai aplicarea unui ansamblu de măsuri organizatorice, dar și de natură tehnică. Astfel, capacităților de producție trebuie să li se aducă anumite completări, dezvoltări și transformări pentru care sînt necesare fonduri bănești.în întreprinderile din județul Timiș, asigurarea acestor fonduri s-a făcut prin intermediul creditelor pentru mica mecanizare. Ca urmare, de la 370 lucrări în 1965 s-a ajuns la 510 lucrări în 1967, iar in primul semestru din acest an întreprinderile au folosit cu 60 la sută mai multe credite de mică mecanizare față de aceeași perioadă a anului trecut.Din analiza lucrărilor finanțate în primul semestru al acestui an se desprinde că întreprinderile au /’orientat creditele primite spre obiec- f-tive importante și cu efect economic ridicat. Coeficientul mediu de eficiență atins în acest an este de 1,7, ceea ce înseamnă — sub aspectul duratei și al efectelor obținute — că, în ansamblul lor, creditele de mică mecanizare aprobate s-au rambursat în 21 luni, față de 36 luni, cît este termenul obișnuit pentru rambursarea lor către stat. Prin angajarea în practică a fondurilor primite s-au vizat îmbunătățiri în procesul de producție, modernizări de mașini, instalații șl utilaje — toate cu consecințe favorabile asupra creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost și îmbunătățirii calității produselor.Pînă nu ' de mult, întreprinderea „Tehnolemn" întîmpina serioase neajunsuri în dezvoltarea producției din cauza capacității reduse din sectorul de uscare a materialului lemnos. Se trimitea materialul pentru uscare la distanțe mari (pînă și la... Vaslui), cheltuindu-se sume exagerate în acest scop. O a- semenea irosire a timpului și a banilor statului nu mai putea fi admisă. S-a apelat la creditele de mică mecanizare și, prin studiul întocmit pentru înlăturarea situației, s-a arătat că, folosindu-se o cheltuială de 649 000 lei, se elimină neajunsurile și se poate aduce o economie anuală de 336 000 lei. (Deci întreaga cheltuială se recuperează în mai puțin de 2 ani). La întreprinderea „Electrobanat", utilizîndu-se 191 000 lei în vederea extinderii secției de baterii, s-a obținut o creștere a producției cu 600 000 bucăți a- nual, destinată exportului, și se realizează beneficii suplimentare de 150 000 lei, ca urmare a lucrărilor de mică mecanizare.Rezultatele acestea pledează convingător pentru ca toate întreprinderile să intensifice preocupările în favoarea utilizării creditelor de mică mecanizare, deosebit de rentabile și care se amortizează intr-un timp foarte scurt. Folosirea lor pe scară largă economisește un important volum de investiții și este de natură să dea finalitate practică celor mai inventive soluții de perfecționare a producției întreprinderilor. In această situație apare de neînțeles poziția unor comitete de direcție de întreprinderi — de pildă de la „Solventul" Timișoara — care nu întreprind mai nimic în vederea folosirii creditelor de mică mecanizare și așteaptă ca toate problemele să fie rezolvate prin alocarea de fonduri de investiții.Se mai ridică o problemă. întreprinderile întocmesc studii, primesc credite și, în unele cazuri, „uită" să respecte termenele de punere în funcțiune a lucrărilor de mică mecanizare. Aceste întîrzieri apar cu toate că durata de execuție planificată este destul de mare, ceea ce constituie o notă negativă pentru comitetele de direcție respective și demonstrează că nu peste tot s-a renunțat la practica de a amîna și tergiversa finalizarea lucrărilor. La întreprinderile „6 Martie" și „Electromotor" s-au depistat lucrări cu întîrzieri de 4—5 luni, sub argumentarea că ar lipsi unele materiale necesare. Justificarea este nefondată ; totuși, comisia economică județeană, precum și cele ale municipiilor și ale orașelor vor trebui să sprijine mai mult întreprinderile în procurarea unor ma- ‘ teriaU, Fără a deveni dispecerii întreprinderilor, aceste comisii, care cunosc bine situația prisosului de materiale, trebuie să ajute unitățile în achiziționarea lor.Cu toate rezultatele obținute, se poate aprecia că în întreprinderile județului sînt multe sectoare în care trebuie intensificată aplicarea măsurilor privind mica mecanizare. La fabrica „Ceramica", operațiile de încărcare-descărcare ale produselor sînt mecanizate, în acest an. în proporție de 46,4 la sută, în timp ce la fabrica „Mondial" din Lugoj se execută mecanizat numai 7.5 la sută din lucrările respective. Noua conducere a fabricii a fost îndrumată să urgenteze mecanizaiea acestor operații. La Uzinele mecanice Timișoara, executarea pieselor turnate se face mecanizat numai în proporție de 14 la sută, 

iar prepararea mecanică a a- mestecurilor de turnare — de 26 la sută. în același timp, la fabrica de ciorapi vopsirea mecanizată a firelor reprezintă o proporție infimă, de 7 la sută. Rămîne, în continuare, o sarcină pentru organele de partid din județ, lientru organizațiile de partid din întreprinderi să acorde o atenție sporită soluționării acestor probleme, să determine în rindul comitetelor de direcție un viu și real interes în vederea ridicării nivelului tehnic al producției, creșterii susținute a productivității muncii prin folosirea mai accentuată a creditelor de mică mecanizare.O asemenea orientare se înscrie în Directivele Conferinței Naționale a P.C.R., care prevăd extinderea creditului bancar și participarea mai activă la finanțarea unor lucrări de mai mare anvergură. în acest sens, ar fi necesare unele modificări la actualele instrucțiuni, în vederea lărgirii competenței comitetelor de direcție în elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnice-economice. în prezent, competența directorului din întreprinderile aparținînd Ministerului Industriei Ușoare e aceea de a aproba lucrări în valoare de 300 000 lei, din cele ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini de 200 000 lei, iar cele ale Ministerului Industriei Alimentare de 100 000 lei. Se justifică oare discrepanțe în competența directorilor de a decide asupra valorii și volumului lucrărilor de mică mecanizare ? Iată, deci, un capitol care îndeamnă la reflecții din partea ministerelor " și "altoi* organe economice centrale. De a- ceeași importanță ar trebui să se bucure și o altă problemă : întreprinderile cu profil și tehnică similară au obținut unele rezultate pozitive deosebite în domeniul micii mecanizări. însă experiența dobîndită nu circulă cu viteza dorită și aceasta deoarece nu se folosesc, în acest scop, unele proiecte și devize tip. Condițiile de încărcare și descărcare a unor produse sînt identice, la fel și soluțiile preconizate pentru mecanizarea operațiilor respective. Atunci, cum se explică ritmul lent în care se propagă soluțiile judicioase, rentabile, între întreprinderi,, dacă nu prin aceea că unele foruri de resort ignoră aceste soluții ori ridică obstacole artificiale în folosirea creditelor rambursabile ?Industria județului Timiș crește în ritm rapid, cea mai mare parte a sporurilor de producție obtinîndu-se pe seama sporirii productivității muncii. Sarcina de reducere a prețului de cost marchează, de asemenea, o evoluție pozitivă. De pildă, în cursul a opt luni din acest an, pe ansamblul județului s-au realizat importante economii, din care circa 25 milioane lei se datorează lucrărilor finanțate din fondurile de mică mecanizare. Aceasta îndeamnă și obligă comitetele de direcție să intensifice preocuparea în vederea descoperirii și punerii în valoare a unor noi posibilități de dezvoltare a producției și de creștere a productivității muncii, a economiilor prin folosirea fondurilor bancare rambursabile, asigu- rînd scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor.
B O 0 O ® O O

(Urmare din pag. I) văzute în planul de stat nu pot fi respectate. Ne lipsesc de la montaj încă materiale și aparatură, iar altele au fost livrate cu mare întârziere, compromițînd termenul final de dare în exploatare. Situațiile a- părute la obiectivele de la Craiova și Turnu-Măgurele au constituit, chiar zilele trecute, subiectul unor largi dezbateri cu participarea conducerilor din cele două ministere implicate in execuția investițiilor de aici. S-au stabilit termene pentru accelerarea la maximum posibil a lucrărilor pentru a recupera o parte din restanțele generate de întârzierea livrărilor furniturilor industriale. Din partea ministerului nostru a fost desemnat cite un cadru de conducere pentru coordonarea lucrărilor pe fiecare șantier.
— Cu ocazia deplasărilor pe șantie

rele unde lucrează întreprinderi din 
subordinea ministerului, am constatat 
că o seamă de lucrări se află 
sub prevederile graficelor de execu
ție. Un exemplu în acest sens este 
complexul de piroliză de la Combi
natul petrochimic Pitești...— Este adevărat, unele rămîneri în urmă au apărut pe șantierul acestui obiectiv industrial. Situația este condiționată de anumite cauze ce se cer neapărat explicate. Mai întîi, constructorul a trebuit să execute un mare volum de modificări la instalații ca urmare a cererii tehnologului străin. Apoi, a fost necesar să efectuăm ample lucrări de remedieri la instalațiile subterane care au fost proiectate fără nici un fel de protecție, cu toate că noi am obiectat de la început asupra acestei scăpări și am propus și soluțiile de rigoare. în asemenea condiții, indiscutabil că s-a încălcat ritmul normal de execuție, unele lucrări nemaioutîndu-se încadra în graficele stabilite inițial. Prac-

IA COMBINATUL 

SIDERURGIC

DE LA GALAȚI

A intrat 
in funcțiune 
stația 
de granulare 
a zgureiLa Combinatul siderurgic de la Galați a fost dat in exploatare un nou obiectiv — stația de granulare a zgurei. în felul acesta se pune in valoare un produs secundar al furnalelor — zgura — materie primă importantă pentru fabricile de ciment. In final, cînd va produce la întreaga capacitate, stația va livra anual 600 000 tone zgură granulată, influențînd pozitiv rentabilitatea sectorului furnale cu circa 10 milioane lei pe an.
SISTEM 
AUTOMATIZAT 
DE INFORMARE 
LA I.C.D.T.La Institutul central de documentare tehnică a intrat în probe tehnologice un sistem automatizat de informare asupra noutăților din literatura științifică, tehnică și economică mondială. Sistemul folosește un grup de mașini și instalații moderne cu ajutorul cărora se asigură înmagazinarea în memoria fotografică a documentelor (articole de revistă, cărți și alt material documentar), precum și a informațiilor extrase din a- ceste documente. Fișele de car-. ton, care formează în prezent fișierele I.C.D.T.. sînt înlocuite cu microfișe purtând textul microfilmat al informațiilor din documente, inclusiv datele codificate. Noul sistem creează posibilitatea rezolvării unei cereri de informare în numai cî- teva minute, solicitantul putând s-o obțină la locul său de muncă. sub formă de listă bibliografică sau sub altă formă. în cî- teva zile. După sistemul manual de întocmire a bibliografiilor, acest lucru putea fi rezolvat numai în cîteva săptămîni.
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Noua hală de montaj a locomotivelor Diesel de la Uzinele „23 August" din Capitală
X

tic, nu s-au terminat la vreme lucrările subterane la canalizarea de bazalt și racordurile respective la parcul de rezervoare și la cele două rezervoare de propilenă. Modificările la aceste lucrări au ținut în loc efectuarea probelor. Din 73 sisteme de conducte tehnologice „pozate", de exemplu, nu s-au efectuat probele de presiune Ia 38 sisteme și gamo- grafieri la 13 sisteme. Prin nerealiza- rea acestor operații de către întreprinderea de montaj din București nu s-a creat nici front de lucru 

Vă îndepliniți riguros
planul de investiții ?

lucrările de izolații ce tre- le execute subantrepriza res-pentru buia să pectivă.
— Ce ne puteți spune despre 

calitatea execuției lucrărilor de 
construcții-montaj, întrucît pe linele șantiere se mai întîlnesc defi
ciențe de această natură...— Cît privește montajul, calitatea acestor lucrări a crescut considerabil față de anii trecuți. De exemplu, procentul sudurilor neadmise a scăzut sub 4 la sută, față de 15—17 la sută cît era înainte. De asemenea, lucrările de izolații se execută în bune condiții. Este adevărat, însă, că pe anumite șantiere au exis-

Investigațiile, chiar sumare, întreprinse în mai multe întreprinderi relevă că de modul în care este utilizat timpul de lucru depind într-o măsură hotărîtoare creșterea gradului de folosire a capacităților de producție, a forței de muncă, sporirea substanțială, cantitativă și calitativă, a efectelor ce caracterizează eficiența activității economice. Din această perspectivă apare deosebit de actuală necesitatea ca orice carență descoperită în folosirea timpului de lucru în scop productiv să fie înlăturată neîntîrziat, pentru ca întreprinderile să obțină rezultate maxime în utilizarea potențialului tehnic și u- man de care dispun. în lumina a- cestor considerente, ce se degajă din hotărîrea conducerii de partid și de stat privind utilizarea timpului de lucru și întărirea disciplinei în muncă, am revenit în cîteva întreprinderi, pe urma unor constatări făcute cu prilejul unei anchete publicate de ziarul nostru în urmă cu 4 luni.Redăm, mai întîi, cîteva spicuiri din răspunsurile primite la redacție din partea întreprinderilor vizate. In nota trimisă de UZINA DE UTILAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI se spune : „Comitetul de partid, comitetul sindicatului și comitetul de direcție își însușesc critica formulată de ziar în legătură cu numărul mare de absențe nemotivate, cu învoirile și întârzierile de la lucru ale unor salariați, care umbresc rezultatele frumoase obținute de colectivul nostru în ultimii ani și în perioada care a trecut din acest an, și vor lua toate măsurile pentru utilizarea cît mai bună a fondului de timp maxim disponibil". Cît privește răspunsul primit din partea ÎNTREPRINDERII TEXTILE PĂULEȘTI-PRAHOVA, în el se a- rată, printre altele : „Deficiențele referitoare la folosirea nejudi- cioasă a războaielor de țesut șl a mașinilor din sectorul finisaj s-au datorat, pe de o parte, insuficientei pregătiri profesionale a ajutorilor de maiștri și a lăcătușilor de întreținere, ca urmare a faptului că nu a existat o preocupare permanentă pentru ridicarea calificării muncitorilor, și, pe de altă parte, neatenției și indisciplinei la locul de muncă". . Răspunsuri asemănătoare am primit și din partea uzinelor „1 MAI“-PLOIEȘTI șl altele.Din lectura lor se vede că, după apariția anchetei, în întreprinderile vizate s-a declanșat o adevărată luptă împotriva tuturor factorilor care au influențat negativ utilizarea cu maximum de eficacitate a timpului de lucru. Această amplă activitate de fructificare a tuturor resurselor privind folosirea timpului de
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tat și mai persistă și azi lipsuri de ordin calitativ la lucrările propriu zise de construcții. Nu ne-am mulțumit să constatăm aceste deficiente, ci am luat și măsurile care să le înlăture în viitor. Au fost realizate filme cu lucrări de proastă calitate, care au fost prezentate maiștrilor, conducătorilor de șantiere și întreprinderi. în prezenta cadrelor de conducere din minister, a organelor de control al calității s-au organizat dezbateri pe șantiere, subiectele a- nalizelor constituindu-le tocmai u

nele lucrări de proastă calitate. Dacă în urmă cu 2 ani agregatele se foloseau așa cum soseau de la carieră, astăzi aproape nu mai există șantier unde să nu se sorteze și să se spele agregatele înainte de utilizare. Pentru prepararea și transportarea corectă a betoanelor s-a trecut hotărît la dotarea întregului nostru sector cu mijloace tehnice din cele mai moderne.— în activitatea șantierelor, înce
putul lunii octombrie coincide cu de
clanșarea pregătirilor frontului de 
lucru pentru producția anului viitor. 
Ce s-a întreprins în acest sens și ce 
măsuri se vor lua în decadele urmă
toare 7

inter- jude- a or-

amintite și ce

lucru este urmarea directă a venției Biroului Comitetului țean Prahova al P.C.R., care ganizat un colectiv format din specialiști, activiști de partid și de sindicat ce au analizat temeinic problemele respective în fiecaee întreprindere în parte. Răspunsul trimis redacției de Comitetul județean Prahova al P.C.R. și semnat de tovarășul prim-secretar, Dumitru Ba- lalia, reprezintă în acest sens o garanție că atît întreprinderile investigate, cît și alte unități similare din județ au trecut în mod hotărît la valorificarea întregului potențial de timp de lucru, la întărirea disciplinei în muncă potrivit hotărîrii partidului și guvernului.Să vedem însă cum s-au concretizat în practică măsurile preconizate în scrisorile efecte pozitive s-au obținut....Ne aflăm din nou la Uzina de utilaj chimic Ploiești. într-o dimineață de sfîrșit de septembrie, la o oră matinală,. ora schimbului I, așteptam la poarta uzinei. Sînt ceva în- tîrziați ? Nici unul ! Cu zece minute înainte de începerea schimbului n-a mai intrat nici un salariat... După cîteva ore, la comitetul sindicatului al u- zinei, tovarășul președinte, Nicolae Necula, ne furniza primele explicații : „Nu avem nici un întîrziat și nici un muncitor absent nemotivat". Dintr-o evidență riguros urmărită am descoperit și alte zile în care putem consemna același rezultat: nici un întîrziat, nici un absent nemotivat. Este indiscutabil un succes, un rezultat pozitiv care merită să fie remarcat.în urmă cu 4 luni, la uzina amintită stăruia o situație destul de dificilă în privința folosirii timpului de lucru : într-un trimestru, fiecare muncitor plătea în medie un „tribut" indisciplinei de 7—8 ore absențe nemotivate sau învoiri. Aceasta însemna mii om-ore irosite, producție nerealizată, ore suplimentare prestate, o productivitate a muncii scăzută ș. a. Cum a evoluat situația în ultima vreme ? Recurgem din nou la cîteva cifre : în lunile iulie, august și septembrie gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil a* crescut cu 0,5 la sută față de primul trimestru al acestui an. Această creștere își are izvorul, printre altele, în diminuarea volumului absențelor nemotivate în perioada analizată cu peste 35. la sută și reducerea substanțială a învoirilor și concediilor fără plată.Și-au spus cuvîntul măsurile luate de comitetul de direcție, comitetele de partid, de sindicat și U.T.C., care s-au dovedit a fi deosebit de eficace.
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— Bazîndu-se pe analiza întreprinsă de comun acord cu ministerele tutelare de investiții, pentru anul viitor ne-am propus să executăm un volum de constructii-montaj mai mare cu 34 la sută fată de prevederile planului anului 1968 și cu peste 20 la sută mai mare de- cît realizările preliminate pe a- cest an. Este o proporție evident mult mărită. Chiar așa stând lucrurile, socotim că putem să ne achităm de obligațiile asumate, în- cepînd chiar din prima lună a anului viitor. In vederea realizării în trimestrul I 1969 a proporției de lucrări de construcții-montaj de 20—25 la sută din totalul planului anual s-au întocmit pentru toate șantierele și platformele importante de investiții proiectele de organizare a lucrului pe timp friguros și se vor face. în continuare, amenajările prevăzute care să permită desfășurarea ritmică a activității constructorilor. Prin organizarea unor forme de școlarizare adecvate se va asigura necesarul de forță de muncă al șantierelor. Este în curs de completare parcul de utilaje de construcții și mijloace de transport, în vederea corelării capacității lui cu nivelul mult sporit al planului din 1969. De asemenea, sîn- tem deciși să terminăm pede investițiile proprii mai mult timp.La ora actuală două certe : întreprinderile din subordinea ministerului amintit trebuie să-și îndeplinească riguros toate obligațiile ce le revin în execuția exemplară a planului de investiții pe acest an, concomitent cu punerea Ia punct, în detaliile ei, a activității de constructii-montaj pentru anul viitor. De a- semenea. se impune ca ministerul să valorifice succesele de pînă acum printr-o colaborare strînsă cu titularii de investiții pentru a realiza cît mai bine programul de investiții al cincinalului.

cît mai reîncepute delucruri sînt
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în aceeași decadă din lu- și august proporția a fost Ia sută. S-a asigurat, în și îndeplinirea obligațiilor

Astfel, constatîndu-se că în cea mai mare parte învoirile de la program erau acordate de către șefii de secții cu ușurință, de multe ori fără să existe vreun motiv serios, asemenea acte s-au interzis definitiv. S-au aplicat cu mai multă consecvență regulamentul de ordine interioară și legislația în vigoare împotriva acelora care nu se încadrează în disciplina socialistă de producție, inten- sifieîndu-se, totodată, și munca de lămurire și educare a muncitorilor, în special a celor tineri. Intervențiile nu au vizat numai latura administrativă, ci și cea tehnică și organizatorică a activității uzinei. S-a urmărit, în acest fel, îmbunătățirea programării producției, aprovizionării locurilor de muncă, perfecționarea fluxurilor de fabricație. Din interferența tuturor acestor factori de natură administrativă, tehnică și organizatorică s-a creat un climat de muncă disciplinată — o dovadă fiind în acest sens și ritmicitatea producției, care s-a îmbunătățit simțitor în ultimele trei luni. Bunăoară, dacă în primul trimestru din acest an se realiza în medie, în decada a IlI-a a unei luni, 60 la sută din producția unei luni, nile iulie de 37—38 acest fel, contractuale de către uzina de utilaj chimic din Ploiești față de marile șantiere industriale.Aceeași tendință de depășire a situației critice am constatat-o și la întreprinderea textilă Păulești. După cum ne-a relatat tov. Ion Tomeci, secretarul comitetului de partid, în ultima vreme s-au făcut ample investigații în toate secțiile de producție în vederea descoperirii și înlăturării operative a defecțiunilor tehnice care coborau indicii de utilizare — în timp — a războaielor și mașinilor de finisat. Nu mai puțin intense au fost și căutările în scopul îmbunătățirii aprovizionării întreprinderii cu materie primă și materiale, întăririi asistenței tehnice în schimburile II și III șl ridicării pregătirii profesionale. Deși, în bună parte, aceste acțiuni sînt în curs de desfășurare, ele demonstrînd hotărîrea colectivului din această întreprindere de a nu permite irosirea în continuare a minutelor din programul de muncă, rezultatele nu au întîrziat să apară. Astfel, primele efecte concrete pentru producție pot fi măsurate prin reducerea numărului de ore staționate, în ultimele 3 luni, cu 15—20 Ia sută față de media stagnărilor în sectorul de țesă- torie în trimestrul II din acest an.în ancheta publicată în urmă cu patru luni au fost aduse în discuție și o serie de chestiuni referitoare Ia pierderile de timp înregistrate în u- nele întreprinderi din cauza practicii furnizorilor de a se abate sistematic de la obligațiile lor contractuale. Cazul în speță, la care ne-am oprit, a fost FABRICA DE MA- ȘINI-UNELTE ȘI AGREGATE BUCUREȘTI. în răspunsul primit din partea direcției tutelare din M.I.C.M., semnat de directorul tehnic, ing. I. Melega, se arată printre altele : „Ambele uzine criticate (uzina „23 August" din Capitală și Uzina constructoare de mașini Reșița) pentru faptul că livrează Fabricii de mașini-unelte și agregate piese turnate cu vicii ascunse, pier- zîndu-se din această cauză multe ore de prelucrări mecanice, au luat măsuri în vederea îmbunătățirii amestecurilor de formare, asigurării asistenței tehnice pe timpul închiderii formelor și la turnare, cît și întăririi exigenței controlului tehnic în turnătorii... Apreciem că măsurile luate vor conduce în viitor la îmbunătățirea calității pieselor turnate și la reducerea timpului irosit datorită rebuturilor și remanierilor".La ce și. cui folosesc aceste asigurări, date în repetate rînduri de către forul tutelar al celor două uzine criticate ? întrebarea aceasta se pune în urma unei recente documentări efectuate la F.M.U.A.B. Faptele a- rată că, fără să se înregistreze nici o tendință de ameliorare simțitoare a situației negative create, la fabrica bucureșteană se irosesc în continuare mii și zeci de mii ore pentru remedierea calitativă a pieselor primite de la uzinele „23 August" și U.C.M. Reșița. în prezent această risipă de timp ajunge la 30 000 ore-uzină, timp în care s-ar putea realiza 6 strunguri Carusel sau o producție de a- proape 2 milioane lei. Și, paradoxal, la unele repere livrate de cele două I uzine se constată o agravare a defec- I țiunilor de calitate. Astfel, s-a ajuns ca, în prezent, la masa și plan-șaiba de la mașina de alezat și frezat traversele pentru strungul Carusel-1250 — livrate de uzinele „23 August" — să se atingă procente de rebuturi exagerat de ridicate, între 60 și 90 la sută 1 în aceste condiții, asupra fabricii bucureștene planează în permanență nesiguranța în realizarea sarcinilor de plan, pierzîndu-se ore prețioase pentru producție.Se desprinde cu claritate, din însemnările noastre, că numai intervențiile energice, hotărîte și perseverente în vederea creării unor condiții tehnice și organizatorice optime la fiecare loc de muncă. în fiecare întreprindere pot asigura un randament ridicat în folosirea timpului de lucru. Acestea sînt valabile și pentru forul de resort amintit, care a dat doar asigurări și nu a luat măsuri eficace pentru soluționarea problemei rebuturilor și prevenirea irosirii, pe această cale, a timpului productiv. Cu toate bunele intenții de care au dat dovadă atît uzinele „23 August" cît și U.C.M. Reșița pentru îmbunătățirea calității fabricației, lucrurile nu s-au schimbat în bine în ultima vreme. Am dori ca în loc de justificări sau noi asigurări verbale și seri- B se să consemnăm, în sfîrșit, mult aș- t teptatul reviriment.
Viorel SALAGEAN I

PAGINA 3

care a* îndeletnicirea vorba desigur

păienjeniș de conducte și rezervoare, retorte și cazane ermetic închise— utilajul „stânei" moderne. Zilnic, 4 tone de unt și 12 tone de lapte praf — pudră fină și pură, concentrata esență din esențele pășunii.Problemele de producție ridicate azi în fața fabricii au capacitatea de a-ți sugera și punctul nodal al transformărilor prin trebuit să treacă tradițională. Este și despre adaptarea la tehnica modernă, îmbunătățirea unor utilaje, simplificarea fluxului industrial. De asemenea, și despre optimizarea proceselor de fabricație, îmbunătățirea conținutului de substanță uscată din materia primă, introducerea unor automatizări, sarcini ce revin laboratorului uzinal înființat nu demult.Dar este vorba aici, în acest proces industrial de remarcabilă modernitate. mai ales de probleme de economie agricolă, pastorală. Așadar— probleme de asigurare a bazei furajere, de organizare judicioasă a conveierului verde ; probleme de trecere de la economia individuală la cea practicată pe scară largă, deprinderea științei de a face proiecte largi, de perspectivă, în care orice capriciu al naturii — seceta, de exemplu — să aibă efecte cît mal reduse sînt cîteva din principalele frămîntări pe care „Rarăul" le aduce în cadrul străvechii îndeletniciri....Civilizația acestor locuri e o civilizație a lemnului. Rășinoasele schimbate în cherestea, fagul în lemn de foc — constituiau principalele produse ale exportului tradițional; un vagon-două de mobilă, adus de la mari depărtări, însemna o pădure de brad. Astăzi această costisitoare „tradiție" a fost infirmată.Doborîrea și secționarea arborilor cu fierăstraie electrice, fasonarea, transportul cu funicularul — munca remarcabil modernizată a întreprinderii forestiere din Cîmpulung și a celor din împrejurimi — reprezintă
ie
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preludiul unei noi și puternice industrii a țării, bine reprezentată, consolidată pe meleagurile bucovi- nene.Undeva, la intrarea în muzeul o- rașului — piese de expoziție sau semne de ospitalitate 7 — o masă cu două jilțuri comode, cu spătare înalte, frumos încrustate ; în bibliotecă— o canapea în același stil. „Cîmpulung Moldovenesc a fost orașul unei vestite școli de lemnărie, sîm- burele unei industrii de mobilă cu motive românești" aflăm de la muzeograful Simion Lăzăreanu.Reluînd mai vechea tradiție, inițiativa construirii unei moderne fabrici de mobilă adaugă o nouă trăsătură profilului industrial al Câmpulungului Moldovenesc, conturat pînă mai ieri doar cu ajutorul cîtorva industrii de importantă locală.Clădirea noii fabrici se înalță în imediata vecinătate a întreprinderii „Rarăul", la o oarecare distanță de zona afectată turismului și odihnei. Construcția ei — începută în 1967— se apropie de sfîrșit. Unii dintre constructori — oameni din părțile lașului, Vasluiului, Dorohoiului — au ridicat aici o a patra fabrică de mobilă.Utilajele, necesare imenselor hale destinate prelucrărilor mecanice, finisajelor, montajului tapiseriei, se a- flă în parte pe șantier. Aproape două sute de muncitori calificați special pentru a munci aici așteaptă să-șL înceapă lucrul, însușindu-și — pînă atunci — și alte secrete ale meseriei.„Ne-ar bucura tare mult continuarea tradiției existente, definitivarea și impunerea stilului românesc da mobilă, stil de o deosebită distincție și originalitate" — ne spune directorul muzeului, Gheorghe Mercheș. Ideea ni se pare a fi prețioasă. Pînă atunci... Ia începutul anului care vine vor lua drumul magazinelor din țară și al exportului primele din cela 20 000 garnituri tip Mugur 3. Mobila rezistentă, luminoasă, modernă a fabricii din Cîmpulung va aduce în încăperile cine știe cărui colț din lume ceva din aerul acestui colț de tară românească.în ce privește noile construcții, clădirea fabricii de mobilă nu e singura. Oamenii veniți să se odihnească, în aerul ozonificat, să urce pe masivii muntoși, turiștii în trecere spre celebrele mînăstiri ale Țării de Sus pot observa cu ușurință noi săpături, fundații, ziduri. Localnicii îi pot lămuri : aici se va ridica o casă de cultură cu o sală de 600 locuri, aici un bloc de locuințe cu magazine, dincoace o policlinică, o centrală telefonică, alte blocuri; dincolo un hotel înalt de 10 etaje. Fată în fată, formînd un fel de poartă " Ia intrarea dinspre est a orașului, se află în construcție un complex școlar al Ministerului Economiei Forestiere și clădirea primei Stațiuni de cercetare a molidului. Dimensiunile orașului vor crește și pe verticală.Arhitectul Eusebie Latiș de la D.S.A.P.C.-Suceava ne vorbește despre crearea unei piețe centrale și legarea acesteia printr-o esplanadă de zona de agrement cea mal pitorească a orașului (Deia), de formarea — cu ajutorul „plombelor" — a unei alte piațete în fața hotelului.Toate acestea, Ia care putem a- dăuga modernizările de drumuri turistice, noile cabane, viitoarela dotări balneo-climaterice, vor da o nouă înflorire, o nouă vigoare străvechii așezări ce datează, după tradiție, dinaintea descălecatului.Modernizatul oraș Cîmpulung, înconjurat de sute de hectare de păduri tinere, luînd locui celor transformate în miraculoase oglinzi de mobilă, va fi din ce în ce mai mult simbolul unei străvechi, perene civilizații mereu înnoite, mereu încărcată de noi valori, de noi semnificații : civilizația lemnului.
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Prof, emerit Stelian PĂUN

Este o realitate incontestabilă In țara noastră dreptul fiecărui tînăr de a învă[a, de a se instrui, în mod gratuit, în școli de toate gradele. Expresie grăitoare a democratismului socialist, acest drept își are a- sigurate condițiile morale și materiale propice traducerii sale concrete în viață. Dovadă : milioanele de copii și tineri aflați pe băncile școlilor și facultăților, acel sfert din populația țării pentru care învățătura reprezintă una dintre preocupările majore ale existenței sale sociale și individuale. Pornind de la o asemenea bază, de la relevarea preocupării și a sprijinului acordat de partid și de stat ridicării nivelului general de cultură al poporului, îmbogățirii orizontului de cunoștințe al tinerelor generații — care formează esența noilor legiuiri școlare, a directivelor conducerii de partid privind dezvoltarea școlii din țara noastră — mi se pare cu atît mai firesc și mai necesar, în a- celași timp, efortul de a asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire. >în prezent mai există, din păcate, discrepanțe de calitate în desfășurarea procesului instructiv - educativ din diferite școli, discrepanțe generate de factori diferiți. După părerea mea, însă, rolul hotărîtor în buna desfășurare a acestui proces instructiv - educativ din școlile de toate gradele, în asigurarea perfecționării necontenite a pregătirii pentru viață și muncă a tuturor elevilor, a e- ducării comuniste a tineretului studios revine membrilor corpului profesoral. Prin competența profesională, prin pregătirea ideologică, prin întreaga comportare în școală și în viața socială, cadrele didactice sînt cele mai în măsură să asigure exercitarea, în condiții egale, a dreptului cetățenesc la învățătură al tuturor tinerilor, folosirea cu chibzuință și rodnicie a mijloacelor morale și materiale puse la dispoziție, în acest scop, de societatea noastră socialistă. Degeaba avem o școală nouă, modernă, degeaba există material didactic, mijloace moderne de predare, dacă profesorul este încorsetat de rutină și indiferență, după cum și reciproca — un profesor bun, cu tragere de inimă, reușește cu mijloace simple, dar ingenioase, să se facă înțeles și să dezvolte interes pentru studiu. îndeplinirea concretă și cu succes a acestui rol, consider că depinde de fiecare membru al corpului didactic în parte șl de membrii fiecărui colectiv pedagogic la un loc, ca și de factorii sociali răspunzători de bunul mers al școlii — foruri de în- vățămînt locale, organe locale ale administrației de stat, organizații obștești ș.a.m.d.Profesorul este omul spre care privesc cu respect și speranță milioane de cetățeni, fiindcă el este cel chemat să țină seama de aspirațiile spre cultură ale epocii noastre, să facă în așa fel ca școala pe care o slujește să se adapteze mereu și mereu noilor cerințe ale vieții, să răspundă tot mai plenar interesului pentru cunoaștere, dorinței vii a tineretului spre cultură, să-1 e- duce. Munca profesorului este complexă și cere o maximă dăruire. Ca în orice operă realizată, munca didactică cere multe și continui e- forturi, o asiduă și permanentă activitate de perfecționare și autoperfec- ționare. Cei mai mulți sînt de părere că profesorul trebuie să aibă și talent; dar, ca în orice artă, reușita se datorește și capacității de muncă, virtuților personale ca inteligența, conștiința îndeplinirii datoriei, competența și, mai ales, pasiunea, care ține de inima omului. Un pedagog adevărat se poate forma numai dintr-un astfel de om care nu se călăuzește după reguli și scheme gata făcute, după „rețete" pedagogice, ci după inteligență și conștiință cetățenească, după idei creatoare, călăuzite de marea dragoste pentru țara sa, de dorința de a dărui și a se dărui pentru înflorirea ei.Sînt și la noi, în județul Ilfov, ca pretutindeni în țară, mulți, foarte mulți profesori care slujesc cu dăruire școala, pentru care munca de auto- pregătire și perfecționare nu se încheie o dată cu obținerea licenței, care se atașează cu trup și suflet școlii în care-și încep activitatea la catedră, cu năzuința de a contribui la continua ridicare calitativă a activității acesteia. Greutățile inerente începutului oricărei profesiuni — pe care le-am dori să se diminueze pe zi ce trece, prin- tr-o pregătire universitară și cetățenească cît mai aproape de cerințele vieții — sînt înfruntate cu bărbăție și simț de matură responsabilitate, iar munca la catedră devine pentru aceștia mulți la număr, pe măsura scurgerii timpului, dintr-o profesie — o vocație. Dar mai sînt și unii profesori care consideră rămînerea în urmă la învățătură a multora dintre elevii lor ca pe ceva firesc și care afirmă că în orice clasă, ca într-o fabrică, există rebuturi. Uneori, acest mod de a aborda problema ascunde încercarea de n se eschiva de la munca dificilă, con.blexă de formare a tînărului care sc oregătește pentru viață pe băncile școlilor sau în amfiteatrele facultă'iloi. Alți profesori, care nu vor să analizeze temeinic cauzele reale ale muncii lor nesatisfăcătoare, caută să eăscască explicația acestui fenomen in atitudinea indiferentă a elevilor față ric obligațiile lor școlare și-i caracterizează drept „leneși". Sînt — ce e d>cot — și dintre aceștia, dar printre ei se află unii „leneși" care învață cu sîrguință la alte obiecte.Care este cauza că același elev
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de vedere

învață șl se poartă în mod diferit la ; lecțiile profesorilor săi ? Explicația trebuie căutată, după părerea mea, în caracterul diferit al atitudinii profesorilor față de elevi și față de îndeplinirea obligațiilor lor. Ceea ce înseamnă că în școală se cuvine să folosim pe scară mai largă experiența celor mai buni profesori, care-și educă cu succes elevii, care au — datorită experienței mai îndelungate la catedră, cît și aptitudinilor personale — o viziune mai amplă a coordonatelor procesului instructiv-edu- cativ, a căilor pentru mai deplina sa eficiență. Rezultatele muncii educative depind, în mare măsură, și de felul cum sînt privite și chiar organizate relațiile dintre profesori și elevi. Pentru a se face ascultat, ; educatorul este dator să cunoască : preocupările tineretului, aspirațiile și frămîntările lui. Dorința de a-i veni întotdeauna în ajutor, de a-1 susține în înțelegerea și însușirea unei sfere cît mai largi de cunoștințe, grija de i a-i călăuzi cu folos pașii în alegerea și pregătirea în profesiunea cea mai adecvată particularităților și aspirațiilor fiecăruia, preocuparea sinceră pentru viitorul fiecăruia în societate contribuie la sta- I bilirea unor relații dintre cele mai firești între profesor și elev.Se relevă deseori, și pe bună dreptate, faptul că, deși cerințele de cadre didactice ale școlii de toate gradele sînt în per- ! manentă creștere, deși statul face e- forturi substanțiale pentru pregătirea a noi și noi promoții de profe- ! sori, unii absolvenți ai facultăților ■ repartizați în învățămînt nu se prezintă la locurile de muncă pe care singuri și le-au ales. Sînt printre a- ceștia unii — ce e drept puțini — care își caută la disperare o muncă „comodă", confortabilă, avantajoasă, de preferință în București sau în marile orașe ale țării. Prin refuzul unor ' cadre didactice tinere, cu pregătire profesorală temeinică, modernă, să meargă la catedră în localități mai ț mici, mai îndepărtate de centrele universitare, la sate, se creează dife- ' rențieri evidente între nivelul la ■ care se desfășoară procesul instruc- ; tiv-educativ : în școlile centrale elevii Ș vor avea profesori mai bine pregătiți, la curent cu cerințele pedagogiei moderne ; în celelalte școli, elevii vor fi îndrumați de profesori cu o : mai slabă pregătire, uneori chiar de ' suplinitori sau de cadre didactice care abia își completează studiile universitare. Nu-i mai puțin adevă- ! rat că această slabă stabilitate la catedră a unor cadre didactice, mai ales tinere, se datorește și altor cauze decît personale, subiective. De vină că unii absolvenți ai învățămîntului superior nu se prezintă la posturile și catedrele la care au fost repartizați este, desigur, și actualul sistem de repartizare, care nu ține seama, în măsură suficientă, de specialitatea precisă a tînărului respectiv, de apropierea sa de locul natal, de unde a plecat ia facultate, de apropierea de soț sau soție etc. Faptul că unii tineri profesori refuză să meargă la posturi, la sate îndeosebi, trebuie să ne îndemne să reflectăm mai serios și la funcționalitatea actualului sistem de admitere în facultățile care formează cadre didactice. Socotesc că ar fi bine ca la concurs să se aibă în vedere și hotărîrea tinerilor de a se întoarce ca profesori la sate, în mediul din care provin.Se mai întîmplă uneori ca, deși s-au făcut repartizări judicioase, iar tinerii și-au înțeles menirea și răspunderea socială, munca lor să nu dea roadele așteptate, să nu-i dea i celui în cauză satisfacția pentru e- ; forturile depuse, imbold pentru continuă perfecționare. Astfel se petrec lucrurile mai ales acolo unde tinerii învățători și profesori nu sînt aju- j tați cu solicitudine de organele lo- i cale să-și creeze un cadru civilizat și prielnic de viață, de activitate, a- ; colo unde prestigiul și autoritatea ■ noului educator nu sînt întărite, în ■ fața cetățenilor, de înțelegerea și respectul celor chemați să se ocupe de dezvoltarea școlii. Alteori se întîmplă cam așa : se iau măsuri gos- , podărești bine gîndite, dar nu se ; asigură acel climat de apropiere colegială, de care trebuie să benefi- ' cieze fiecare tînăr nou numit în în- < vățămînt. Aici tonul trebuie să-1 dea directorul școlii, cadrele didactice cu mai multă experiență, organizațiile, obștești. Munca cu tinerii absolvenți ai facultăților repartizați în învățămînt trebuie să fie creatoare și să nu tolereze stagnarea, șablonul, for- , malismul. Să-i antrenăm mai mult : pe aceștia în realizarea la înalt nivel calitativ a procesului instructiv- educativ din școală.Participarea membrilor corpului ■ profesoral la perfecționarea conți- ■ nuă a muncii în școlile de toate gradele implică evident aspecte dife- . rite. între acestea și nu în ultimul i rînd aș vedea însă asigurarea unei | mai echilibrate și chibzuite reparti- j zări a forțelor profesorale în rețeaua școlară, crearea în fiecare școală a ' unui nucleu pedagogic stabil, din care să facă parte și profesori mai . tineri și mai vîrstnici, unii cu grade didactice, alții mai noi în mese- ; rie. Găsirea unor sisteme mai eficiente de stimulare a activității profesorale. o grijă mai mare pentru creșterea mai echitabilă a înzestrării școlilor cu mijloacele necesare activității de pregătire și educare a elevilor vor spori și mai mult aportul întregului corp profesoral la ridicarea nive- ■ lului calitativ al procesului instruc- i tiv-educativ din toate școlile, vor i crea condiții egale de pregătire tuturor elevilor.

«

e Filarmonica de stat „Banatul" (in sala Ate
neului Român) : Concert simfonic de muzică 
contemporană. Dirijor : Nlcolae Boboc — 20. 
O Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Stu
dio) : Topaze — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- (sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Un tramvai nu
mit dorință — 20, (sala din str. Alex. Sahla nr. 
76 A) : Melodie varșoviană — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" : Frumoasa duminică 
de septembrie — 19,30.
O Teatrul Mic : Bufonul — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : Toate plnzele sus 
— 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : Aventurile lui Plum-Plum — 17; (sala 
din str. Academiei) : Șoricelul și păpușa — 17.

17,30 — Consultații la matematică (clasa a 
XH-a). Tema : Noțiunea de grup. Prezintă 
cont. unlv. Eugen Rusu. 18,00 — TV pentru 
specialiștii din Industrie. Ciclul „Cibernetică" ; 
Informatică și decizie. Prezintă acad. Nlcolae 
Teodorescu. 18,30 — Curs de limba engleză. 
10^00 — Pentru tineret : Colegii noștri docto
ranzi. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologic ; Publicitate. 20,Oo — 
Filmul serial : Vikingii. 20,30 — Muzică ușoară 
romănească cu orchestra „Cromatic" șl Elena 
Neagu. 20,45 — Seară de teatru : „Nunta în- 
stngerată", tragedie de Federico Garda Lorca. 
In românește de Victor Constantin Bercescu, 
versurile de Teodor Balș. Adaptare pentru 
televiziune șl regla Mlron NIculescu. Interpre
tează : Tanțl Cocea, Adela Mărculescu, Tralan 
Stănescu, Emanoil Petruț, Elena Sereda, Elena 
Galaction, Chirii Economu, Marla Voluntaru, 
Flfi Mihailovlcl, Eva Pătrășcanu, George Paul 
Avram, Rodica Popescu, Almâe Iacobescu, Ana- 
tolie Spînu, Dorel Iacobescu. Muzica : Radu 
Căplescu. Coregrafia : Trlxy Checals. 22,45 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emi
siunii.

ii
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ȘTIRI 
CULTURALE

Orașul Iași găzduiește pină 
la 11 octombrie primul Festi
val de poezie „Mihai Emi- 
nescu", organizat de Comitetul 
județean pentru cultură și 
artă, in colaborare cu filiala 
lași a Uniunii Scriitorilor.

Deschiderea festivalului a 
avut loc duminică la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri”. 
Cu acest prilej a fost prezentat 
un recital de versuri închinat 
luceafărului poeziei româ
nești, la care și-au dat con
cursul actori din lași și Bucu
rești. tn cursul aceleiași zile 
s-au făcut pelerinaje la 
casa cărturarului Dosoftei, 
precum și la clădirea din 
curtea bisericii Trei Ierarhi, 
unde a locuit o vreme Mihai 
Eminescu.

Luni seara, în sala mare a 
Palatului culturii din Tg. Mu
reș, In fața unui numeros pu
blic, a avut loc concertul de 
deschidere a noii stagiuni a 
filarmonicii de stat din Tg. 
Mureș. Programul a cuprins : 
Rapsodia a doua de Enescu, 
4 interludii marine de Britten 
și Simfonia a treia de Beetho
ven.

A dirijat Jan Hugo Huss.

Cintărețul scoțian Roddy 
Mc Neil a fost luni seara oas
petele iubitorilor de muzică 
ușoară din Timișoara. Acom
paniat de orchestra „The 
Lairds' din Anglia, el a pre
zentat în sala „Modern" un 
concert care a cuprins piese 
din creațiile muzicii ușoare 
universale.

(Agerpres)

PORTRET LIRIC

0 Vera Cruz : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 0 Samuraiul : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21,15, FESTIVAL — a,3u; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.0 Să nu ne despărțim : SALA CINEMATECA — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30 (bilete la casă).0 Veșnic întîrzlat : SALA PALATULUI — 17,30 (seria 
de bilete — 2592), 20,15 (seria de bilete — 2593), LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.O Planeta maimuțelor : CAPITOL — 9; 11,45; 15; 18; 
20,45, MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Operațiunea San Gennaro : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45, VOLGA — 9—13,30 în continuare ; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. ------------------------ ------------------------- 18. lg30. 21 

8,45—16,30 în 
“ 13,30; 16;

iu,
0 Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,300 Testamentul unui pașă : LUMINA — 
continuare ; 18,45; 20,45, GRIVIȚA — 0; 11,15; 
18,15; 20,30.
O Winnetou (seria a ni-a) : FLAMURA —
13,30; 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 10; 15,30;
ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18; 20,15.0 Tarzan, omul-malmuță : DOINA — 11,30;
18,15; 20,30, DACIA — ț—16,30 în continuare ;e Program pentru copil : DOINA — 9; 10.0 Vicontele plătește polița : UNION — 15,30; 18;0 Căderea Imperiului Roman : FEROVIAR — 9; 
16; 19,30.O Surprizele dragostei : FLOREASCA — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.O Frumoasele vacanțe : AURORA — 9; 11,15;
15,45; 18; 20,30, TOMIS — 9—15,45 In continuare ;
20,30, BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
O Zile de vară : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.0 Roata vieții s BUCEGI>— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
O ‘ * .......... '
•

e
e ..................20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.O . . ............... ...
O•O

9; 11.15; 
18; 20,30,
13,43; 16;
18,45; 21.

13,30;
18,15;

Taffy șl vînătorul ; UNIREA — 15,30; 18; 20,30.
Fratele doctorului Homer : LIRA — 15,30; 18; 20. 
Un dolar găurit; DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20. 
Inimă de mamă : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
Trei copii „minune" : VIITORUL — 15,30; 18. 
Colina : VIITORUL — 20,30.
Neînțelesul : MIORIȚA — 9;11,15; 13,30;_ 15,45; 18,15; 

45, EXCELSIOR — 9, 11,13; 13,30; 16; lo,30; 21.
Marysla și Napoleon : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30. 
Viva Maria : POPULAR - 15,30; 18; 20,30.
Vin cicliștii : MUNCA — 16; 18; 20.
El Dorado : FLACĂRA — 15,30; 18.
Strigătul : FLACĂRA — 20,30.
Tonoșlk (ambele serii) : VITAN — 15,30; 19.
Duelul lung : PROGRESUL — 15,30; 18.
Aventura : PROGRESUL — 20,30.
Neamul Șolmăreștllor (ambele serii) : FERENTARI

©
© ...— 15,30; 19.
• MQștenirea lu! Achile ; PACEA — 16; 18; 20.
• Șapte oameni de aur; CRTNGAȘI — 15,30; 18; 20,15. 
© Este vulpea capricioasă ? ; Patinatorii ; Los Meme ; 
Doctorul Gustav, Publicul ; O Călătorie cu balonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

Faptul că teatrele noastre din provincie pot avea în materie de repertoriu 'ambiții cît de mari și că pot aborda repertoriul clasic național și marele repertoriu universal, realizînd spectacole valoroase, a fost dovedit de nenumărate ori pînă acum. Iar teatrul din Oradea, atît secția română, cît și cea maghiară, este unul din acele colective care au contribuit efectiv la realizarea acestui aspect foarte îmbucurător al mișcării teatrale românești. Fără îndoială că piesa „Din jale se întrupează Electra" de Eugene O’Neill este unul din punctele de încercare cele mai dificile ale repertoriului, dar faptul că un astfel de titlu figurează pe afișul recentului turneu întreprins în București de secția maghiară a colectivului orădean oferă încă un _ e- xemplu care confirmă continuitatea unor preocupări creatoare demne de toată lauda.Regizorul Farkas Istvan, pe baza unei temeinice analize a dramei o’neilliene, a complexelor ei implicații sociale și psihologice, a încercat în mod evident să-i exprime substanța prin modalități spectaculare sobre, în care dinamismul interior este determinat aproape exclusiv de evoluția proceselor sufletești ale eroilor, de aducerea a- cestora din zona adîncă a subconștientului în aceea a imaginii dramatice. Chiar versiunea scenică a- daptată vădește intențiile regiei de a axa desfășurarea spectacolului pe

întîlnirile directe între personaje, pe ciocnirile esențiale, cu alte cuvinte pe marile scene pe care le poate prilejui textul.însemnătatea șl rolul specific al diverselor personaje au fost gradate într-o manieră proprie, în genere motivată de concepția regizorală și de posibilitățile interpreți- lor. Astfel că adevăratul prim plan al spectacolului îl constituie, redus aproape numai la esență, înfruntarea între Lavinia și Christine. Chiar ciocnirea finală dintre Orin și Lavinia este concepută ca o continuare firească, necesară, a acestui conflict fundamental. Relațiile A- dam Brant — Lavinia sau Christine — Ezra Mannon sînt întrucîtva estompate în economia spectacolului. Este, în orice caz, o idee de spectacol justificată într-o mare măsură și de esența dramei lui O’Neill, fiindcă soarta Mannonllor, cauzele sociale și psihologice care îl determină tragica măcinare își au expresia cea mai deplină în Lavinia și în înfruntarea dintre ea și Christine. Paralel cu această gradare a evoluției personajelor în scenă In raport cu rolul lor în desfășurarea dramei este destul de evidentă, în concepția regiei, o renunțare voită la spectaculosul exterior, la crearea artificioasă a unei atmosfere fatale, apăsătoare. Desigur că în cadrul unei asemenea concepții predominant rămîne în spectacol jocul interpreților. Șl, pe această linie, spectacolul secției maghiare a

teatrului din Oradea a lăsat o bună impresie datorită unor excelente creații ale actrițelor Vitalyos Ildiko (Christine) și Danya! Iren (Lavinia). Scenele dintre ele. au fost emoționante și convingătoare, ceea ce, în afara meritelor personale ale interpretelor, a fost o reală reușită a regiei. Diferența foarte marcată dintre mijloacele folosite de cele două actrițe, prima abuzînd puțin de o gamă foarte variată de expresii scenice și de o mare experiență, cea de-a doua purtînd parcă tot timpul o mască — extrem de sugestivă și de subtilă în redarea precisă a celor mai fine nuanțe — s-a suprapus în mod fericit pe deosebirile dintre caracterul și temperamentul personajelor. Si în această privință regia și-a armonizat cu subtilitate concepția de spectacol cu datele interpreților. Și dacă Lavotta Karoly ar fi „dramatizat" zbuciumul Iul Orin cu mijloace mai puțin exterioare și mai puțin „clasice", atunci desigur că desfășurarea scenelor principale ale spectacolului ar fi a- tins punctul tragic culminant, dorit și meritat de regizor. Din păcate însă, Adam Brant (Miske Laszlo) deși redus la minimum și-a făcut foarte simțită lipsa de prezență în spectacol, printr-un joc șters. Gabor Iozsef, în rolul lut Ezra Mannon, n-a avut toată greutatea personajului și a oscilat între unele momente realizate poate prea sobru și altele — mai ales scena morții — destul de naturalist.

M-a surprins compoziția scenei de pe corabie, cu o mizanscenă prea naivă și stîngace, scoasă în relief — e drept — și de efectele navigației decorului. Nu ne îndoim că decorurile semnate de Paul Bortnovski au arătat cu totul altfel pe scena orădeană, dar decorul de turneu, ca și condițiile sălii au dăunat foarte: mult spectacolului. Este păcat și : fără îndoială că, dacă s-ar fi dat dovadă de mai multă grijă, se puteau evita asemenea accidente.Prezentarea celui de-al doilea spectacol cu piesa „Caviar sau linte" de cuplul italian Giulio Scar- niccl șl Renzo Tarabusi n-a făcut decît să dovedească o dată maî mult un lucru, din nefericire prea cunoscut, și anume că eforturile meritorii ale unor colective sînt de multe ori compromise în parte prin reprezentarea unor texte care nu-și justifică decît prea puțin prezenta în repertoriu prin valoarea lor artistică. A fost limpede că dacă a- ceastă de-a doua reprezentație ar fi lipsit din programul turneului, impresia lăsată de colectivul înzestrat și apreciat al secției maghiare a teatrului orădean ar fi fost mult mai bună Cei care cunosc însă mai bine activitatea teatrului orădean și a secției sale maghiare știu că un astfel de spectacol nu-1 reprezintă. Așa îneît nu ne rămîne decît să-i dorim ca pe viitor să fie consecvent cu adevăratul său profil.
Florian NICOLAU

(Urmare din pag. I)zie. Literatura, însă, funcționează foarte puțin la modui „abstract", dincolo de națiuni, dincolo de istorie. Soarta ei rămîne permanent legată de un context social dat. de exigențele estetice, morale și sociale ale publicului dintr-o țară sau alta.Nimeni nu tăgăduiește importanța compozantei universale din construcția conceptului de literatură, compozantă ce constituie o realitate vie la nivelul oricărei epoci.E, poate, adevărat că, în perioada contemporană ponderea „universalului" în construcția conceptului de literatură a devenit mai mare. Patosul umanist din literatura contemporană reprezintă, de bună seamă, un argument în a- ceastă privință. O anumită unitate de motive și tehnici — ce pare a se profila dincolo de ceea ce literatura națională are specific — ar putea fi interpretată în a- celași sens. Literatura contemporană a renunțat, fără îndoială. în majoritatea cazurilor, la ambițiile de a fi exclusiv „etnografică". înseamnă oare că prin asta ea și-a pierdut naționalitatea, că a devenit eminamente „universală", per- mițîndu-ne să transmutăm, bunăoară, la noi. fără nici o dificultate, principii valabile în alte condiții sociale și culturale ?E clar că civilizația actuală — îndeosebi prin tehnica sa — a făcut imposibilă izolarea totală a culturilor, izolarea totală a artiștilor și scriitorilor. Dar ar însemna să comitem o eroare, menită a pune sub semnul întrebării însăși utilitatea eforturilor noastre, absolutizînd compozanta „universală"

idin construcția conceptului de literatură, căci fiecare tară își are problemele sale, își are exigentele sale, de care slujitorilor „artei cu- vîntului" le-a fost întotdeauna imposibil să facă abstracție, să se ridice deasupra lor. Ni-i greu să ne închipuim cum publicul cititor dintr-o țară ca a noastră ar putea „merge" într-o direcție, iar literatura în alta. Faptele demonstrează că în ciuda marelui schimb de valori, asigurat prin imensa cantitate de traduceri, prin televiziune, radio, presă, disc, elementele de ordin național au încă un greu cuvînt de
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discută încă și astăzi, cînd și cînd, despre așa-zisa „problemă a specificului" național, despre faptul că „universalitatea" literaturii nu poate fi înțeleasă altcum decît ca o pluralitate de contribuții determinate de specificul realităților și al sensibilității ce le reflectă. Au exagerat, de bună seamă, cei care, în spiritul mentalității romantice, au proclamat specificul național drept criteriu fundamental al oricărei judecăți de valoare în materie de artă. Au exagerat, de bună seamă, cei care au redus problema specificului național la o problemă de „cu-

Neputîndu-se ridica deasupra culturilor naționale, literatura contemporană, indiferent de transformările prin care trece, rămîne tot timpul o realitate națională. iar sensurile ei vor trebui discutate din această perspectivă.Voluntar sau involuntar, literatura contemporană cultivă interesul pentru a- cele probleme ale realității care corespund mai bine nevoilor pe care colectivitățile naționale le resimt față de această realitate. E de la sine înțeles că aceste nevoi își au rădăcinile lor sociale și istorice, că ele sînt determinate, peste
Conceptul literaturii noastre

spus, în ce privește modul de transfigurare a realului în literatură, în ce privește modul de receptare a operei literare, în ce privește influența pe care poezia sau proza sînt chemate s-o exercite asupra conștiinței publice. S-ar putea vorbi chiar despre o anumită receptare, specifică diverselor națiuni, a ceea ce, obișnuit, e considerat drept „element universal" al diferitelor literaturi.Ajungem, astfel, să ne ocupăm de cealaltă componentă — națională — din construcția conceptului de literatură. E posibil ca această componentă să fie mai puțin epatantă astăzi, din punctul de vedere al sensibilității unora, dar aceasta nu ne dă dreptul la a o neglija sau nega.S-a discutat destul de mult în trecut și se mai

loare locală?, de pitoresc, de etnografie facilă. Toate acestea, însă, nu ne dau dreptul la o exagerare în sens invers, mini- malizînd aportul specific al literelor din fiecare țară, la realizarea impunătorului edificiu al literaturii u- niversale contemporane. E fapt de experiență curentă că. departe de a fi o „iluzie" romantică, problema specificului național își are realitatea ei. își are un incontestabil fundament în dinamica fenomenului spiritual prezent. Pentru că, la orice aspect al literaturii contemporane ne vom referi, va trebui să recunoaștem un ritm interior oarecare. credința în anumite valori, preferința pentru un anumit mod de a fi atașabile, cu rare excepții, la o cultură sau alta.

tot, de ceea ce s-a petrecut anterior în spațiul culturilor naționale respective : tradiții, obiceiuri, moravuri etc.In lumina acestor considerații, rezultă limpede că principalele probleme ale literaturii române contemporane sînt probleme specifice realităților de la noi. și se cer discutate ca atare. Ceea ce este valabil în altă parte, nu este întotdeauna și la noi. Publicul românesc își are propriile sale exigente, își are propriile sale interese literare, care, dialectic vorbind, coincid într-o măsură și nu coincid în altă măsură cu cele din alte părți. Literatura română își are tradițiile sale umaniste. își are tradițiile sale democratice, al căror spirit nu poate fi părăsit — fără a ne părăsi pe noi înșine, ca

realitate spirituală specifică. Nu putem să nu ținem seama de ideile ce călăuzesc estetica universală de astăzi, nu ne putem călăuzi, însă, fără discernâmînt, după aceste idei. Cine crede că își poate calcula gloria viitoare în funcție de adeziunea la una sau alta dintre alternativele cunoscute : tradiționalism sau modernism, se înșeală, de bună seamă. Gloria nu poate fi calculată. Pentru scriitorul român contemporan problema esteticii fundamentale nu se pune în sensul opțiunii pentru modernism sau tradiționalism, ci a realizării unor opere capabile să slujească România socialistă, înainte de orice, destinate publicului românesc, pătrunse de spiritul realităților socialiste de la noi. Numai astfel el își poate asigura acel coeficient de durabilitate, de firesc, de adevăr, indispensabil pentru ca scrisul să poată supraviețui timpului. Opera literară funcționează exclusiv prin intermediul culturii la care subscrie. Ea are valoare întru- cît reprezintă constanta unul popor, întrucît provine dintr-un univers social specific. Chiar cei mai „antinaționali" scriitori occidentali. atunci cînd e vorba de talente autentice și nu de impostori, se, văd atașați astăzi, fără voia lor, la culturile în spațiul cărora funcționează. Istoria literaturii nu dispune de rubrici speciale pentru operele fără naționalitate, întrucît a fi scriitor înseamnă a fi național, înseamnă a porni de la realitatea socială concretă, a acționa în spiritul unei realități sociale concrete, a unor aspirații sociale și estetice concrete.

Poate fiindcă nu comite ma
nifeste în care să demonstreze 
cum anume este literatura, 
poate fiindcă nu-i atacă pe cri
tici sau nu se constituie în mult 
trecătoare grupușoare scriitori
cești — lipsite, din păcate, 
de idei artistice — poate din 
alte pricini, nu șttu, dar am 
impresia că se vorbește, adică 
se scrie destul de puțin despre 
versurile Constanței Buzea, se 
subliniază într-o măsură mult 
prea mică semnificația lor rea
lă în poezia tinerilor.

Tinerețea nu o împiedică pe 
Constanța Buzea să fie, să ră- 
mînă o adevărată poetă creș
tină din ea însăși, dezvoltînd 
sensurile firești, profunde, pe 
care poezia ei le cuprinde. De
sigur, se poate răspunde : tine
rețea e vii sta însăși a poeziei. 
In acest caz se poate sublinia 
gravitatea excepțională a ver
sului ei, gravitate ce n-a făcut 
decît să crească de la un volum 
la altul. Dacă la trecuta carte 
vorbeam mai ales de densitatea stării de spirit a autoarei, la 
„Norii" — volumul cel mai re
cent — se poate glosa asupra 
clasicismului și modernismului, 
a stărilor de pondere și a celor 
ce se destramă, a sentimentelor 
trăite cu gravitate.

Mai pe scurt „Norii” e un 
volum extrem de personal ce 
nu poate fi redus la o formulă artistică și tocmai această frec
ventă reunire a contrariilor dă 
volumului personalitate. E vor
ba de sentimente, de modifica
rea lor continuă, cum e vorba 
de ploaia ce fecundează pămân
tul și-l face să rodească, deci 
o poezie a rodului, a fertilității. 
Această idee e limpede, fără a 
fi prea originală ; noutatea con
stă în faptul că poezia Constan
ței Buzea nu cîntă rodul ci... 
sentimentele noului. Eu cred că 
tinăra poetă atinge un grad 
înalt în lirica noastră fe
minină poate tocmai pen
tru că e conștientă de spe
cificul său, îl exprimă spontan 
și cu gravitate ca atare. Nu do
resc a diminua cu nimic con
tribuția altor poete, dar mi se 
pare că ele tind de multe ori 
a fi altceva decît sînt, iar reu
șitele lor incontestabile se sta
bilesc în acel altceva, constituie ' 
rezultatul unui efort intelectual.

In „Norii", Constanța Buzea 
reușește să fie ea însăși, ren 
șește să reprezinte Sedimen
tul grav, în modificare, al celei ce creează. Nimic fals, nimic 
mimetic, nici o dorință de a incinta prin comportări superfi
ciale.

Această lipsă de mimetism 
unită cu gravitatea reală dau 
versurilor ei un ton unic, ini
mitabil. Constanța Buzea Știe și 
partea de groază a vieții, dar 
spre deosebire de Ion Alexan
dru și Ion Gheorghe, ea răs- 
pindește o liniște fundamentală, 
un mare calm al creației. Ver
sului ei îi lipsește contorsiona
rea altora : deși modern, el e 
cantabil, aproape clasic prin 
limpiditatea lui din adine : „În
cepe toamna, dulcele meu 
domn, putem spera / în sănă
tate, în esențe (...) / Cînd ascu
țit e unghiul din care ne pri
vește centrul, / Si un limbaj < 
ales înveșmîntează auzul nostru ' 
rotitor" („Nebunie de recom
pensă"). Este un calm în roti
rea necesară, o retragere fe
cundă ce se exprimă în armo
nii clasice. Există această 
idee specifică, de veghe, dar de 
veghe lucidă, cîntată cu o cal
mă gravitate: „Intr-un ritm 
de nu știu unde pașii mei se 
trag în umbră, / Tu de ce te- 
arăți statornic cînd imaginea 
ta umblă ? / Spune, ce să fac cu 
tine, nopții cum să te redau / Cînd pe somn se suprapune ve
ghea celor ce nu-l au ?“ („Pe 
somn”). Ritmul de cîntec, fără 
nimic simplificator, îl incintă 
pe cititor, creează acea atmos
feră poetică, perfect contempo
rană, dar armonică, unitară, 
grav atrăgătoare. E puțin să 
afirm talentul Constanței Bu
zea, e necesar — după „Norii" 
— si subliniez excelența ei po
etică. Sigur că talentul Con
stanței Buzea nu poate fi ana
lizat cu minuțiozitate, ci numai 
semnalat în principalele lui ca
racteristici într-un asemenea 
succint profil. Poate că alți 
critici care se ocupă excesiv 
de cărți mediocre vor reuși să-și consacre capacitatea, ana
litică unui volum — ca „No
rii" — ce dezvoltă și prelungeș
te un talent cu totul deosebit, 
concentrat asupra sa, într-o sin
teză rari.

Paul GEORGESCUTEATRUL TINERETULUI DIN PIATRA NEAMȚ LA VENEȚIA
Un colectiv al Teatrului Ti

neretului din Piatra Neamț a 
plecat la Veneția, unde va re
prezenta țara noastră la Bie
nala mondială de teatru pen
tru copii și tineret. Actorii ro
mâni vor prezenta spectacolele 
„Vrăjitorul din Oz" de Eduard 
Covali și Paul Findrihan, după 
basmul lui F. Baum și „Afară-i 
vopsit- gardu’, înăuntru-i leo- 
pardu’" de Alecu Popovîcl, 
ambele in regia lui Ion Cojar.
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Accident de cale ferată
pe linia Blaj-Teiuș

în ziua de 7 octombrie a. c., în 
Jurul orei 6, a avut loc un grav ac
cident de cale ferată pe linia Blaj- 
Teiuș.

Trenul accelerat 303, venind de 
la București s-a ciocnit între halta 
Bucerdea și stația Crăciunel cu 
trenul cursă 3 340 care se îndrepta 
spre stația Blaj.

în urma accidentului și-au pier
dut viața 22 persoane, numeroși 
alți călători fiind răniți.

S-au luat toate măsurile nece
sare pentru a se acorda ajutorul

de primă urgență și Îngrijirea ră- 
niților.

La locul accidentului s-au de
plasat tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Florian Dănă- 
lache, ministrul căilor ferate, Pe
tre Blajovici, ministrul muncii, 
George Homoșteanu, prim-secretar 
al Comitetului județean Alba al 
P.C.R.

A fost instituită o comisie gu
vernamentală pentru cercetarea 
cauzelor accidentului.

Din partea Comitetului Central al P. C. R.

și a Consiliului de Miniștri

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste România exprimă condoleanțe fami
liilor celor ce și-au pierdut viața în tragicul accident de cale ferată care 
a avut loc în ziua de 7 octombrie a.c. pe linia Blaj — Teiuș.

Cronica zilei
TELEGRAMA

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit din par
tea ministrului afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, o 
telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările ce i-au fost a- 
dresate cu prilejul celei de-a 
XXIV-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria.

SOSIREA PREȘEDINTELUI 
FRONTULUI DE ELIBERARE 

DIN MOZAMBIC

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală Eduardo Mondlane, pre
ședintele Frontului de eliberare 
din Mozambic, care va face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
Octav Livezeanu, membru al Comi
tetului do' conducere al Ligii ro
mâne de ? prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și de membri ai 
Ligii.

PLECAREA MINISTRULUI 
ÎNVAȚAMÎNTULUI 

DIN OLANDA

Prof. univ. G. H. Varinga, mi
nistrul învățămîntului din Olanda, 
și prof. dr. H. H. Janssen, pre
ședintele Consiliului academic al 
universităților olandeze, care ne-au 
vizitat țara la invitația Ministeru
lui învățămîntului, au părăsit Ca
pitala luni după-amiază.

S apărut revista „FHfiNȚE ȘI CREDIT" nr. 9/1968
Pixuri 

și stilouri 
„Flaro"

La fabrica „Flamura Roșie" 
din Sibiu se produc mai multe 
tipuri de pixuri și creioane 
mecanice cu destinații diferite. 
Intre acestea se numără cre
ionul mecanic „Tehnician", cu 
armături metalice cromate, 
creionul cu pastă „Flaro-bico- 
lor" (albastru și roșu), stilou
rile „Super" și „Școlar", cu 
mecanism cu piston și peniță 
cu virf de iridiu, „Pionier" cu 
mecanism cu pipetă. Acestea 
se pretează la orice manieră 
de scris.

în cursul zilei de ieri, tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, împreună cu Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., au primit delegația Uniunii 
Tineretului Democrat din Suedia 
(S.S.U.), condusă de Leif An
dersson, membru al Comitetului
Executiv al SS.U., care, la invita
ția C.C. al U T.C., efectuează o vi
zită în țara noastră.

în cadrul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, s-a 
făcut un util schimb de păreri a- 
supra unor probleme de interes 
comun.

★
La invitația conducerii Ministe

rului Energiei Electrice, între 30 
septembrie și 6 octombrie a. c. o 
delegație condusă de Mohamed 
Zahiri, adjunct al ministrului Ener
giei și Apelor din Iran, a făcut o 
vizită în țara noastră. Oaspeții au 
vizitat Combinatul metalurgic Re
șița, șantierul hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, centrala electrică 
de termoficare de la Craiova, hi
drocentrala de pe Argeș, întreprin
deri agricole de stat.

Delegația iraniană a fost primită 
de Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, și de Angelo Micu 
lescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii.

★
O delegație de scriitori români 

formată din Ov. S. Crohmălni- 
ceanu, Horia Lovinescu și Marin 
Preda a plecat la Geneva pentru 
a participa la o masă rotundă or
ganizată de Comitetul Executiv In
ternațional al Penclubului și Cen
trul Suisse-Romand al Penclubului.

★
Luni la amiază a sosit în Capi

tală o delegație a Asociației femei
lor din Turcia, care la invitația 
Consiliului Național al Femeilor 
va face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Gunseli 
Oskaya, președinta asociației, și 
Oya Kalmir, membră a conducerii 
organizației.

în aceeași zi, delegația a fost 
primită de Suzana Gâdea, pre
ședinta C.N.F.. și de membre ale 
Comitetului Executiv al C.N.F.

★
La Ateneul Român s-a deschis 

luni expoziția sculptorului Constan
tin Arămescu și pictoriței Georgeta 
Arămescu-Anderson — artiști de 
origină română, stabiliți de 20 de 
ani în S.U.A Sînt prezentate 20 de 
sculpturi în lemn și metal, 21 pic
turi în ulei și aproape 60 de de
sene.

în asistența care a luat parte la 
vernisaj se aflau Al. Bălăci, vice
președinte al C.S.C.A., Ion Frun- 
zetti, vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, oameni de artă și 
cultură, precum și Richard H. Da
vis, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Expoziția fraților Arămescu a fost 
deschisă anterior la Galați și ur
mează să mai fie organizată la 
Iași și Cluj. (Agerpres)

Plecarea la Moscova

a unei delegații
a Consiliului Central al U.G.S.R.

La invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S., luni 
la amiază a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Moscova, o de
legație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovară
șul Gheorghe Apostol, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Constantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședinte ăl Consiliului Central ai 
U.G.S.R., Ion Tănăsoiu, șeful Sec
ției relații internaționale, mem
bru supleant al Comitetului Exe

★
în aceeași zi, delegația a so

sit la Moscova. La aeroportul Se- 
remetievo membrii delegației au 
fost întîmpinați de A. N. Selepin, 
președintele Consiliului central al 
sindicatelor din U.R.S.S., B. A. 
Averianov, șeful secției relații in-

cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa delegația a fost condusă de 
tovarășii Dumitru Gheorghiu, vice
președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de membri ai secretariatului Con
siliului Central al U.G.S.R., acti
viști ai sindicatelor.

Au fost de față A. V. Basov 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)
★

ternațional a C.C.S., A. P. Tokar- 
ski, șef de sector la C.C.S."

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescn,
va face o vizită oficială in unele țări

din America latină
Răspunzînd invitațiilor transmi

se de guvernele unor state din A- 
merica Latină, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu, va 
efectua in cursul lunilor octom- 
brie-noiembrie a. c. o vizită ofi
cială în mai multe țări latino-a- 
mericane, între care: Mexic 
(11—17 octombrie), Columbia 
(17—20 octombrie). Venezuela

(20—25 octombrie), Chile (25—30 
octombrie). Argentina (30 octom
brie—4 noiembrie) și Uruguay 
(4—6 noiembrie).

Cu prilejul vizitei în aceste țări, 
ministrul afacerilor externe va 
purta discuții cu reprezentanții 
guvernelor respective privind dez
voltarea multilaterală a relații
lor între România și țările Ame
rică Latine.

vremea
Ieri In țară : vremea a fost frumoasa șt s-a încălzit ușor. Cerul a fost va

riabil, mai mult senin în sudul țării. 
Vîntul a suflat în general slab, cu 
unele intensificări în Banat șl Moldova. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 12 grade la Ocna Șugatag și 21 
de grade la Gurahonț. In București : 
vremea a fost frumoasă șl s-a încălzit 
ușor. Cerul s-a menținut mal mult 
senin. Vîntul a suflat în general slab.

Temperatura maximă a fost da 18 
grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 șl 11 oc
tombrie. Vreme în general frumoasă 
în sudul țării șl schimbătoare în nord 
și în regiunea de munte. Cerul va 
fi variabil, cu înseninări persistente 
în sud. Ploi slabe locale. Vînt slab, 
pînă la potrivit, predomlnînd din sec
torul vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 șl 12 grade, iar ma
ximele între 13 și 23 grade. In Bucu
rești : vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin noaptea 
și dimineața. Vînt slab pînă la potrlT 
vlt, predomlnînd din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă.

în materiale de construcție »
Cîștigurile constau în prin

cipalele materiale de con
strucție (cherestea, ciment, 
țiglă, tablă, carton asfaltat 
etc.) necesare construirii unei 
case de tip mijlociu, de circa 
40 m. p.

Libretele de economii cu 
cîștiguri în materiale de con
strucție se emit de filialele șl 
agențiile C.E.C. din mediul 
rural și din orașele în care nu 
se construiesc locuințe pro
prietate personală cu spriji
nul statului, precum și de uni
tățile poștale din localitățile 
în care nu funcționează uni
tăți proprii ale Casei de Eco
nomii și Consemnațluni, ori
cărei persoane care dorește 
să economisească pe un ast
fel de libret.

Casa de Economii și Con- 
•emnațiuni iace cunoscut ce
lor interesați câ libretele de 
economii cu clștiguii In mate
riale de construcție, care dau 
dreptul depunătorilor să par
ticipe la tragerea la sorți pen
tru trimestrul IV/1968, se emit 
pinâ la data de 31 octombrie 
a. c. Inclusiv.

Libretul de economii cu cîș- 
tiguri în materiale de con
strucție, introdus recent de 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni, oferă depunătorilor 
avantaje importante. Astfel, 
titularii libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare la tragerile 
la sorți trimestriale benefi
ciază de cîștiguri în materiale 
necesare construirii de lo
cuințe.

A 19-fl ANIVERSARE A PROCLAMĂRil

REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Recepție la Ambasada
R. D. Germane

Luni seara, ambasadorul R. D. 
Germane la București, Ewald 
Moldt, a oferit o recepție cu pri
lejul celei de-a XlX-a aniversări 
a proclamării Republicii Democra
te Germane.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, Janos Fazekas, Gheorghe 
Gaston Marin, Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.C.R., ai

*
Cu același prilel, ambasadorul 

EL D. Germane la București a 
rostit luni o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televi
ziune.

Luni dimineața, Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, a depus coroane de flori 
la Monumentul Eroilor luptei pen-

guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

★

tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Monu
mentul Eroilor Sovietici.

Luni seara, la cinematograful 
„Patria" din Craiova a avut 
loc un spectacol de gală cu 
filmul „Vară fierbinte" producție 
a studiourilor „Defa-Berlin".

(Agerpres)

Schimb de lectori intre 
Comitetele Centrale 

ale P.C.R. și P.C.U.S.
In cadrul schimbului de lectori 

dintre Comitetele Centrale ale 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a plecat la Moscova I. 
Desmireanu, director adjunct al 
Institutului de cercetări economice 
al Academiei, iar în țara noastră 
a sosit A. I Ancișkin, șef de sec
tor la Institutul de cercetări știin
țifice de pe lingă Comitetul de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

SPORT

Ieri s-a deschis la București

SIMPOZIONUL „UTILI» GAM

Luni dimineața, în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, au început lucrările simpozionului „Utilizarea gazelor în industria chimică", organizat de țara noastră sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.La lucrări participă peste 80 de specialiști din țări membre ale Comitetului de Gaze al C.E.E. : Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, Franța, R. F. a Germaniei, Italia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, România, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria și Uniunea Sovietică. Participă, de asemenea, invitați din R. D. Germană.La ședința de deschidere au luat parte Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior, specialiști din industria gazelor și chimiei.Lucrările simpozionului au fost deschise de ministrul petrolului, Alexandru Boabă.
SOSIREA IN CAPITALĂ

A PRINCIPESEI
CHRISTINA A SUEDIEI

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală principesa Christina a Sue
diei, care face o vizită în țara 
noastră cu prilejul organizării la 
București a Expoziției industriale 
suedeze.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
principesa a fost întîmpinată de 
Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Vasile Șan
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Victor lonescu, pre
ședintele Camerei de comerț, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți baron Cari 
Rappe, ambasadorul Suediei la 
București, și membrii ambasadei.

(Agerpres)

în numele guvernului țării noastre participanții la simpozion au fost salutați de ministrul industriei chimice, Constantin Scarlat. România, ca țară ce dispune de importante resurse de gaze naturale și petrolifere, a spus vorbitorul, privește cu viu interes desfășurarea lucrărilor acestui simpozion, schimburile de păreri, care pot constitui premise pentru lărgirea cooperării internaționale economice și tehnice, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a gradului de valorificare a gazelor în industria chimică. Prezența unui mare număr de specialiști la această reuniune vădește interesul pe care îl suscită în prezent utilizarea gazelor în industria chimică.După ce a făcut un bilanț al dezvoltării actuale și a perspectivelor industriei petrochimice și a subliniat aportul deosebit adus de sa- vanți, cercetători, ingineri și tehnicieni în chimizarea gazelor, vorbitorul a spus : Sperăm că lucrările simpozionului vor constitui un bun prilej pentru cunoașterea reciprocă a cercetărilor și a preocupărilor în domeniul utilizării gazelor în industria chimică, iar avantajele ce se pot trage din acest schimb de experiență vor fi valorificate în folosul întregii societăți umane.Luînd cuvîntul, Pierre Sevette, directorul Diviziei de energie a Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U., a adus mulțumiri guvernului Republicii Socialiste România pentru organizarea și găzduirea la București a acestei reuniuni internaționale. Vorbitorul a expus preocupările actuale ale organismelor de specialitate ale C.E.E. în domeniul utilizării gazelor naturale în diferite sectoare economice, rolul deosebit al acestora în dezvoltarea chimiei moderne, în promovarea continuă a progresului tehnic. El a relevat cu acest prilej contribuția experților români la lucrările Comitetului de gaze al C.E.E. Rapoartele specialiștilor din țara _ dumneavoastră prezentate în diverse ocazii, a menționat vorbitorul, întocmite pe baza marii experiențe pe care România o are în acest domeniu, sînt deosebit de utile activității noastre".în cadrul ședinței de deschidere au mai luat cuvîntul Albert Sund- gren, membru al Consiliului Uniunii Internaționale a Industriei de Gaze, Nicolae Sîrbu. vicepreședinte al C.N.C.S., și Oliviu Rusu, vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor șl tehnicienilor.Lucrările simpozionului continuă.
★Seara, în cinstea participanților la simpozion, conducerile Ministerelor Industriei Chimice și Petrolului au oferit o recepție în saloanele restaurantului „Athenee Palace". (Agerpres)

(Urmare din pag. I)Lărgirea, dezvoltarea democratismului propriu orînduirii socialiste constituie una din principalele direcții ale evoluției actuale a societății noastre, un obiectiv primordial al întregii politici a partidului și statului. Activistul este chemat să contribuie cu toate forțele la realizarea acestuia prin întărirea legăturii cu masele, prin încetățe- nirea practicii consultării acestora asupra celor mai importante aspecte ale vieții economice și sociale, asigurînd atragerea lor la o participare activă la dezbaterea problemelor obștești, la conducerea statului. Prin însăși natura funcției sale sociale, el trebuie să fie un apărător neșovăitor al legalității socialiste, al drepturilor și libertăților democratice, să zădărnicească orice încercare de încălcare a legilor, indiferent din partea cui ar veni ea.Cercurile cele mai largi ale opiniei publice din țară au salutat cu profundă satisfacție cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu : „trebuie înțeles o dată că nu cetățenii sînt la dispoziția aparatului de stat și de partid, a funcționarilor, ci invers. Aparatul de partid, de stat, funcționarii sînt la dispoziția cetățenilor; ei sînt puși pentru a răspunde cerințelor populației". Aceasta scoate și mai mult în evidență datoria activistului de a manifesta maximă receptivitate față de sesizările și propunerile cetățenilor, de a lua poziție fermă împotriva oricăror manifestări birocratice sau de nesocotire a unor cerințe îndreptățite.De m?.e însemnătate este crearea unui cliriîat propice dezbaterii libere a problemelor, exprimării deschise a părerilor, criticării deficiențelor. Conducerea partidului a subliniat nu o dată că poziția critică față de lipsuri nu trebuie privită cu suspiciune sau reținere; dimpotrivă, semnala

rea neajunsurilor reprezintă un sprijin efectiv, exprimă dorința de a grăbi înlăturarea lor. Interesele partidului și poporului cer nu tăinuirea lipsurilor, prezentarea realității în roz, îngîmfare, ci analiza lucidă a realităților, critica deschisă, curajoasă a lipsurilor, spre a accelera mersul înainte.Trăsăturile etice dețin un loo primordial în fizionomia spirituală a activistului, determină în bună mă-

stltuie o cerință mal mare ca orlcînd. Asimilîndu-și organic principiile de echitate și justiție socială, caracteristice ideologiei P.C.R., activistul 
trebuie să cultive pretutindeni spiri
tul de dreptate propriu partidului, 
deplină obiectivitate în aprecierea 
faptelor șl oamenilor, In promovarea 
valorilor sociale. El este chemat să adopte o poziție principială, fermă împotriva rămășițelor moralei burgheze, a egoismului șl

de a promova neabătut Intransigența 
comunistă în relațiile de muncă. Co
rectitudinea exemplară, simplitatea 
și modestia trebuie să completeze in 
mod obligatoriu profilul moral ai ac
tiviștilor din economie, din aparatul 
de partid sau de stat. Orice acti
vist trebuie să fie animat de sen
timentul unei înalte responsabilități 
față de partid și popor, care i-au în
credințat misiunea de a conduce, să 
dovedească devotament față de in-

O FUNCȚIE SOCIALĂ 
DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE

sură prestigiul său în rlndurile maselor. Cerințele codului său moral decurg din idealurile înscrise pe steagul de luptă al partidului, din rolul P.C.R. de forță conducătoare a societății. Expresie plenară a umanismului socialist, ele întruchipează obligații pe care și le asumă în deplină libertate toți cei a căror conștiință le cere să-și consacre întreaga energie înfăptuirii politicii partidului comunist. în actuala fază de dezvoltare a societății noastre, cînd creșterea rolului organelor de partid și de stat, perfecționarea metodelor lor de muncă se îmbină cu participarea tot mal activă a maselor la conducerea statului, deplina concordanță 
dintre idealurile pentru care mili
tează partidul și modul de compor
tare, profilul etic al cadrelor, con-

indivldualismulul rapace, • compromisurilor neprincipiale. Tendințele de căpătuială, carierismul, folosirea funcției încredințate spre a-și asigura avantajele personale — iată fenomene străine naturii o- rînduirii noastre, care trebuie stîr- pite fără cruțare.Nici un abuz, nici o nedreptate, nici o încălcare a normelor sociale nu pot lăsa indiferent pe activist; el trebuie să lupte cu hotărîre împotriva mentalității de toleranță față de abuzuri și abateri de la normele vieții socialiste, care contribuie în fapt la perpetuarea și încurajarea a- cestora. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cadrele de conducere au datoria „de a combate cu tărie manifestările de tămîiere și lingușire, spiritul concesiilor reciproce,

teresele societății socialiste, dorința 
de a-și dedica toate forțele și cu
noștințele binelui și fericirii pa
triei".Integritatea morală, cinstea ireproșabilă, sobrietatea în viața personală constituie laturi inseparabile ale profilului etic al activistului. Aceste trăsături trebuie să-și găsească reflectare în poziția fermă față de a- părarea avutului obștesc de orice știrbire, în zădărnicirea oricăror încercări de asigurare a unor venituri ilicite sau privilegii, folosindu-se în acest scop funcțiile încredințate sau feluritele „relații". El trebuie să lupte atît pentru stîrpirea unor manifestări de fraudă sau delapidare, ca și împotriva practicilor „micilor ciupeli", a aranjamentelor

și „serviciilor" reciproce, care creează complicități, „găști", ai căror participant! sînt uniți prin grija comună de a se acoperi unul pe altul, de a-și întinde reciproc colacul de salvare cînd sînt în pericol de a fi dez- văluiți. Practica arată că intervenția promptă, respingerea oricărei îngăduințe neprincipiale chezășuiește a- părarea proprietății socialiste, a legalității, după cum previne alunecarea pe panta descompunerii morale a unor oameni ușuratici, lipsiți de fermitate principială.Toate acestea Impun activistului combativitate față de cei care, indiferent de funcții sau „legături", nesocotesc legile, principiile aflate la baza orînduirii noastre, normele vieții socialiste. O asemenea poziție asigură activistului încrederea și sprijinul maselor care văd în el promotorul principiiloi sacre ale partidului — de cinste, dreptate și echitate socială.
Intransigența partinică in apăra

rea principiilor de justiție socială, a 
cerințelor eticii comuniste se poate a-1 
firma plenar în măsura in care are 
drept fundament trainic exemplul 
personal al activistului. Ecoul, forța de convingere a cuvîntului său vor fi cu atît mai mari cu cît vor fi întărite de integritatea sa morală, de comportarea ireproșabilă în relațiile de muncă, precum și în întreaga existență socială. Păstrarea neîntinată a prestigiului activistului de partid și de stat reprezintă un capital de neprețuit al partidului și de aceea impune măsuri ferme împotriva acelora care, nesocotind încrederea a- cordată, privesc funcția în care au fost numiți nu ca o sursă generatoare de îndatoriri suplimentare, ci ca un mijloc de a se sustrage de la îndeplinirea unor norme obligatorii de conduită în societate. Asemenea practici lipsesc de credit moral pe cel ce le săvîrșește și, ceea ce c și

mai grav, știrbesc prestigiul instituției pe care o reprezintă, în numele căreia activează. Pentru un activist funcția încredințată constituie un mandat ; el trebuie să se dovedească permanent la înălțimea încrederii a- cordate, a misiunii cu care e investit.în decursul deceniilor, poporul nostru a cunoscut zeci de partide, asociații și grupări politice care trîm- bițau pe toate drumurile „simpatia" lor față de năzuințele maselor de a vedea instaurat un climat de cinste și echitate socială. Dar toate partidele care s-au succedat la cîrma țării pînă la eliberare au înlocuit amăgitoarele promisiuni făcute în opoziție cu „perfecționarea" metodelor de spoliere pe care le înfieraseră. Chiar oamenii integri care se rătăceau în aceste grupări își vedeau buna credință înșelată, aspirațiile batjocorite, eforturile Irosite, căci un regim Ia temelia căruia se afla exploatarea omului de către om, a- capararea puterii în stat de către clasele exploatatoare, era prin natura sa un cadru predestinat perpetuării și proliferării corupției, abuzurilor.Instaurarea orînduirii socialiste a creat pentru prima oară posibilitatea nu numai a înfăptuirii idealurilor de eliberare, progres și echitate socială ale maselor, dar și creării unei ambianțe sociale în care abuzurile, ilegalitățile să fie stîrpite din rădăcini. Milioane de cetățeni s-au putut convinge, pe baza faptelor de necontestat, că militanților formați de partidul comunist le este proprie deplina egalitate între vorbe și fapte, armonia dintre principiile proclamate și activitatea practică. De aceea, perfecționarea continuă a calităților politice, profesionale și morale ale activiștilor constituie o cerință de prim ordin, a cărei îndeplinire condiționează în mare măsură ritmul întregii noastre înaintări pe calea progresului, înfăptuirea întocmai a politicii partidului și statului.

FLACĂRA 
OLIMPICĂ 
A SOSIT 
ÎN MEXIC

Intr-o atmosferă de sărbătoa
re, flacăra olimpică a ajuns du
minică pe pămîntul mexican, 
după ce timp de șase săptă- 
mîni a urmat ruta istorică a lui 
Cristoior Columb spre continentul 
american. Aprinsă la 23 august
а. c. în Grecia, flacăra olimpi
că a sosit în portul Vera 
Cruz la bordul navei mexica
ne „Durango”. La ora 15,55 (la 
București — ora 23,55), nava a 
aruncat ancora în rada portului 
Vera Cruz, de unde 17 înotători 
au predat-o din mînă în mînă 
pînă a ajuns la chel, unde a fost 
înmlnată președintelui Comitetului 
olimpic mexican, Pedro Ramirez 
Vasquez.

După ce fondistul mexican Ra
mon Pluriel a străbătut cei 7 km 
care despart portul de stadionul 
din Vera Cruz, pe stadion, în fața 
a peste 30 000 de spectatori, a avut 
loc un mare „festival al culturii*. 
Apoi flacăra olimpică a fost trans
portată la palatul municipal, unde 
a fost plasată în balconul princi
pal.

în tot cursul serii, în orașul Vera 
Cruz s-au desfășurat festivități 
populare, cu jocuri de artificii, cîn- 
tece și dansuri. Ieri, flacăra olim
pică și-a reluat călătoria spre 
Ciudad de Mexico, transportată de 
alergători. Prima etapă a rutei 
este orașul Jalapa, situat la 123 km 
de Vera Cruz. Vineri, în ajunul 
deschiderii Jocurilor Olimpice, ea 
va sosi la Teotihuacan, unde se 
vor desfășura mari ceremonii în 
cadrul antic al „Piramidei soare
lui*.

★

„N-AVEȚI UN BILET IN PLUS"?— La Ciudad de Mexico s-a anunțat că toate biletele pentru ceremoniile de deschidere și închidere a Jocurilor Olimpice au fost vîndute.
FOTBALIȘTII FRANCEZI SÎNT 

DEZAMĂGIȚI... — Ei doreau să asiste duminică la o reuniune de „Rodeo mexican" (întrecere de agilitate a călăreților pe cai nărăvași), dar la aceeași oră au susținut un meci a- mical cu Etiopia (scor 5—1). Jucătorului Daniel Horlaville, care deplora această coincidență orară, ciclistul Fedoroff i-a replicat: „Rodeo mexican ? Vei avea o idee despre el cînd vei juca contra Mexicului pe stadionul Azteca, în fața a aproximativ 100 000 de persoane".
FAMILIA KUSIKA ARE TREI ȘANSE... — 256 de gimnaști — 141 bărbați și 115 femei — reprezentînd 31 de țări, s-au înscris pentru probele de gimnastică ale Jocurilor Olimpice. Un caz curios: trei frați vor lua parte la aceeași competiție : polonezii Wilhem, Mikolas și Syl- wester Kubika. Trei șanse în loc de una, pentru o medalie olimpică... familială.
TROFEU „FAIR PLAY" ȘI... 

CONTROL ANTIDOPING LA FOT
BAL. — Comitetul F.I.F.A., însărcinat cu organizarea tehnică a turneului olimpic de fotbal, a autorizat înlocuirea a doi jucători de către fiecare echipă, în orice moment al meciurilor, și a acceptat o cerere a federației mexicane de specialitate de a organiza la Vera Cruz un turneu de consolare care va reuni echipele eliminate în sferturile de finală. A fost adoptat, de asemenea, cu acordul Comitetului Internațional Olimpic, regulamentul unui trofeu „Fair Play", destinat să recompenseze echipa care va avea cea mai bună comportare în cursul jocurilor. Pe de altă parte, la cererea C.I.O., F.I.F.A. va proceda, sub conducerea dr. Andrejevic (Iugoslavia), la un control antidoping în cursul turneului de fotbal.

UN PRIM RECORD OLIMPIC. — 7 297 sportivi din 100 de țări au sosit pînă în prezent la Ciudad de Mexico, ceea ce reprezintă un record olimpic și primul înregistrat la actuala ediție a Olimpiadei. Reprezentanți ai altor 19 țări sînt așteptați să sosească pînă la 12 octombrie, data deschiderii Olimpiadei. La J. O. de la Tokio din 1934 au participat 5 711 sportivi din 94 de țări, iar la Roma (I960) au luat parte 5 777 competitori din 84 de țări.
TURNEUL INTERNAȚIONAL FE

MININ DE ȘAH DE LA ZINNO
WITZ (R.D.G.) s-a încheiat cu victoria maghiarei Ivanka, care a totalizat 8.5 puncte din 11 posibile. Reprezentanta României la acest turneu, Margareta Teodorescu, a avut o comportare remarcabilă, reușind să se claseze în final pe locul secund cu 8 puncte. Locurile următoare au fost ocupate de Novarra (R, D. Germană), Georgieva (Bulgaria) 7,5 puncte. Just (R. D. Germană)б, 5 puncte etc.Tn ultima rundă, Margareta Teodorescu a învins-o pe Jaschke (R. D. Germană).



O. N. U.

Dezbaterile 
Adunării GeneraleNEW YORK 7. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite : In Adunarea Generală a O.N.U. continuă dezbaterile generale.Luînd cuvîntul în ședința de luni dimineață, ministrul de externe al Franței, Michel Debre, s-a referit pe laTg la necesitatea întăririi și sporirii eficienței O.N.U. ^Organizația Națiunilor Unite — a declarat el — a fost creată și trebuie sâ existe pentru a asigura pacea între state, determi- nînd respectarea suveranității celor slabi de către cei puternici și, în acest scop, pentru a inspira și impune respectarea legilor internaționale — garanția libertății popoarelor și oamenilor". Cuvîntarea șefului delegației franceze s-a axat în continuare pe problemele „respectării drepturilor popoarelor de a-și hotărî singure soarta", „sprijinirii eforturilor țărilor în curs de dezvoltare" și „necesității dezarmării". Referin- <Ju-se, în legătură cu prima problemă, fa războiul din Vietnam, Michel De- bră a subliniat că acesta „demonstrează dificultatea pentru un popor de a-șl hotărî singur propriul său regim, la adăpost de ingerințele «trăine*.Subliniind că Franța se pronunță pentru „o dezarmare autentică, care să țină seama de securitatea tuturor Si nu numai a unora", Michel Debră a arătat că „dezarmarea trebuie să aibă în vedere în primul rînd arsenalele militare existente" șl că „ea trebuie să fie însoțită de o dezarmare convențională profundă".Referlndu-se la problemele euro
pene, șeful delegației franceze a arătat că „Europa are nevoie de destindere, de o destindere profundă șl durabilă — poartă necesară spre cooperare și înțelegere. Fiecare țară, conștientă de partea sa de responsabilitate, trebuie să contribuie la edificarea destinului nostru comun".Au mai luat cuvîntul reprezentanții Etiopiei și Marocului.

★
Secretând de stat al S.U.A., Dean Rusk, a avut duminică o întreve

dere cu ministrul afacerilor externe 
aii Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko.
ÎNTREVEDERI ALE MINIS* 
IRULUI DE EXTERNE AL 

ROMÂNIEIMinistrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu a avut întrevederi cu ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmoud Riad, ministrul afacerilor externe al Irakului, Abdul Karim al-Sheikhly, secretarul de stat pentru afaceri externe al Iugoslaviei, Marko Nikezicî, ministrul de externe al Franței, Michel Debrâ, ministrul de externe al Voltei Superioare, Malick Zorome.De asemenea, el a participat la dejunul oferit de ministrul de externe al U.R.S.S., A. Gromîko. în onoarea șefilor de delegații ale unor țări socialiste.

„BOMBELE NU VOR FRINGE
VOINȚA DE LUPTA

A POPORULUI VIETNAMEZ”
0 rezoluție a C. C. al Frontului Patriei din Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — Comite
tul Central al Frontului Patriei din 
Vietnam a adoptat Ia cea de-a 16-a 
sesiune a sa, desfășurată la Hanoi, 
o rezoluție în care sînt scoase în 
evidență succesele poporului viet
namez din sud și din nord în lupta 
împotriva agresorilor americani. 
C.C. al Frontului Patriei — se 
spune în rezoluție — aduce un căl
duros omagiu spiritului eroic de 
abnegație și geniului creator al 
forțelor armate și populației celor 
două zone, care au contribuit în 
mare măsură la obținerea acestor

victorii glorioase. Rezoluția expri
mă, totodată, reounoștință caldă 
popoarelor țărilor socialiste, po
poarelor țărilor Asiei, Africii și A- 
mericii Latine, popoarelor iubitoare 
de pace și dreptate din lume, inclu
siv forțelor progresiste din S.U.A., 
pentru sprijinul energic și simpa
tia manifestată față de lupta de 
rezistență a poporului vietnamez. 
Relevînd intensificarea actelor de 
război ale S.U.A., rezoluția declară 
că bombele nu vor frînge niciodată 
voința de a lupta și de a învinge a 
poporului Vietnamului.

VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 7 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul do sud au 
continuat să atace pozițiile deținute 
de trupele americano-saigoneze in 
zona principalelor artere de circula
ție din jurul capitalei sud-vietna- meze. Pe șoseaua numărul 4, la șase kilometri de podul Ben Luc, avariat la sfîrșitul săptămînii trecute de rachetele patrioților, au avut loc ciocniri violente între unități ale trupelor americano-saigoneze și grupuri ale F.N.E. In cursul luptelor, care au durat mai multe ore, a intervenit și aviația tactică americană.

De peste o săptămină, tabăra mi
litară americană de Ia Thuong Duc, 
situată pe una din colinele ce încon
joară valea cu același nume, conti
nuă să fie încercuită de forțelo pa
triotice. Comandamentul american a lansat în ultimele 24 de ore o vastă operațiune în vederea despresurării a- cestei tabere, a cărei poziție strategică este deosebit de importantă, deoarece se află în apropiere de Da- nang. Noi efective americane au fost transportate pe calea aerului în sectorul acestei tabere, unde sînt încartiruite unitățile așa-numitelor „berete verzi". Avioanele americane de tip „B—52“ au lansat o mare cantitate de bombe asupra presupuselor poziții ale patrioților. Pînă în prezent, însă, încercările întreprinse de trupele americane în scopul degajării taberei din încercuirea detașamentelor F.N.E. nu și-au atins țelul. Con-

comitent cu operațiunile desfășurate la Thuong Duc, corespondentul a- genției France Presse semnalează o concentrare a trupelor americane în zona Khe Sanh, în sectorul unde se afla baza pe care americanii au fost nevoiți să o abandoneze sub presiunea forțelor patriotice.
Prezențe românești

la tirguri
internaționale

LYON
La Lyon a avut loc intr-un 

cadru festiv deschiderea Tirgului 
international de mobilă Meuro- 
pan. La ediția din acest an parti
cipă 26 de țări, printre care șl 
România.

Inaugurarea a avut loc in pre
zența prefectului regiunii Rhâne 
Alpes, Max Moulins, a primarului 
Lyonului, Louis Pradel, fi a pre- 
fedintelui tirgului, Perrier.

In primele ore de la deschidere, 
oficialitățile franceze au vizitat 
standul românesc. Oaspeții au a- 
preciat calitatea exponatelor pre
zentate de întreprinderea „Teh- 
noforestexport".

PROBLEME ALE AGRICUL TURII
STOCKHOLM

MONDIALE
IN DISCUȚIA SESIUNII F. A. O.ROMA 7. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : La 7 octombrie s-a deschis la Roma cea de-a 51-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.). La lucrările acestei reuniuni participă delegați din 34 de țări membre ale consiliului.Pe ordinea de zi a lucrărilor consiliului figurează, între altele, raportul directorului general al F.A.O., Addeke Boerma, despre situația mondială a alimentației și agriculturii pe perioada 1965—1968, planul indicativ mondial pentru dezvoltarea agricolă, măsuri de reorganizare a F.A.O. și orientarea activității sale.In prima zi a lucrărilor, după a- doptarea ordinii de zi și alegerea vicepreședinților, au început discuțiile pe marginea raportului directorului general al F.A.O.In aceeași zi a luat cuvîntul reprezentantul României, prof. David Davldescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, care a declarat că din analiza datelor pe anul 1967 rezultă că producția alimentară a marcat o tendință ascendentă, creșteri mai importante înreglstrîndu-se în țările aflate în curs de dezvoltare. Vorbitorul a relevat că trebuie evidențiat faptul că sporirea producției alimentare se datorește atît condițiilor meteorologice mai favorabile, cît și luării unor măsuri mai hotărîte pentru dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii într-un număr tot mai mare de țări, a acreditării tot mai largi în rîndul masei de producători agricoli a convingerii că recolte tot mai bune pot fi obținute numai prin de măsuri Vorbitorul re unele

a agriculturii României- este rezultatul progresului înregistrat în industrie și în economia națională în general.
r

(Urmare din pag. I)

Pavilionul românesc de la Tîr- 
sul de mașini și utilaje din Stock
holm, la care au participat un nu
măr de 147 firme din 14 țări, se 
bucură de un deosebit succes.

In standurile românești sînt ex
puse mașini-unelte pentru prelu
crarea lemnului, utilaj pentru in
dustriile textilă și alimentară, pro
duse electrotehnice, pompe, com- 
presoare, bunuri metalice de larg 
consum etc.

aplicarea unui complex agrotehnice raționale, a adus în continua- precizări și completări la raportul directorului generalal F.A.O. asupra dezvoltării agriculturii în România în perioada 1967 și parțial în 1968, menționînd că în 1967 s-a înregistrat o creștere a producției agricole globale de 16 la sută față de 1965. El a subliniat că în anul 1968, caracterizat, în special în prima parte, prin manifestarea unei puternice secete, producția de cereale păioase, îndeosebi griu și secară, este bună, calitativ superioară anilor anteriori. Vorbitorul a arătat în încheiere că dezvoltarea bazei tehnico-materiale

într-un editorial, că „ambiguitatea 
celor doi candidați principali în le
gătură cu problemele vitale, inter
ne și externe, determină pe nume
roși cetățeni să rămînă în afara cam
paniei electorale". Cunoscutul comentator James Reston explică parțial această stare de spirit atunci cînd remarca: „domnul Nixon și 
domnul Humphrey au partide dife
rite, tendințe diferite, biografii poli
tice fi obligații diferite, dar au si tin 
lucru comun. Amândoi sînt confuzi 
atunci cînd este vorba de modalită
țile de a face față complexității a- 
cestor vremuri, tulburărilor de la o- 
rașe, frămîntărilor rasiale, dilemelo- 
privind Vietnamul...". Asemenea păreri pot fi întîlnite în paginile multor ziare și în declarațiile a numeroși oameni politici.Dar relativa pasivitate față de solicitările de sprijin ale candidaților nu a estompat preocupările — amplificate în acest an electoral — ale opiniei publice față de problemele majore care afectează viața țării.Desigur, războiul din Vietnam domină aceste preocupări și dezbateri. Criticile la adresa continuării intervenției americane, protestele violente ale tineretului și ale altor pături ale populației au determinat, în cele din urmă, o recunoaștere cvasiunanimă, chiar în sfere politice înalte care au sprijinit pînă nu de mult poziția administrației, a eșecului politicii S.U.A. în Vietnam. In tonalități diferite, cu intenții diferite — dar cu comună preocupare de a obține a- deziunea alegătorilor — candidați! la președinție au adoptat, de asemenea, o poziție în dezacord cu cea a actualei administrații.Semnificativ din acest punct de vedere este faptul că și vicepreședintele Hubert Humphrey a ho- tărît în cele din urmă să se distanțeze (foarte puțin, ce-i drept) de politica președintelui Johnson, pentru a-și consolida șansele în alegeri. „Dacă voi fi ales președinte — a declarat el în discursul rostit la Salt Lake City (Washington) — voi 
fi de acord să încetăm bombarda
mentele asupra Vietnamului de 
nord". în același spirit s-a pro-

nunțat duminică și Edmund Muskie, candidatul la vicepreședin- ție din partea partidului democrat. Subliniind că dacă echipa lor va fi aleasă, noua administrație va ordona încetarea bombardamentelor, Muskie a menționat că aceasta ar putea duce la convorbiri utile în vederea reglementării conflictului vietnamez. Potrivit comentariilor presei americane, prin aceste declarații cei doi lideri democrați au făcut o tentativă de a recîștiga terenul pierdut. Identificîndu-se multă vreme cu politica administrației din care a făcut și face parte, vicepreședintele S.U.A. și-a atras puternice critici din partea unor pături largi ale populației americane.
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Federația stmgii franceze
ezitări în cadrul

procesului de clarificare TRANSMIT

Președintele menținerii Socialist eticheta

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA ALEXANDRU GHEORGHIU

cele mai largi complete, prin a unității de a tuturor for-

DE PRESA
AGENȚIILE

BRUXELLES 7 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei în Belgia a mi
nistrului comerțului exterior al 
României, Gheorghe Cioară, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun în care se spune că, în timpul 
convorbirilor de la Bruxelles, mi
niștrii comerțului exterior ai celor 
două țări au constatat că în ulti
mii ani schimburile comerciale în
tre România și Belgia s-au dezvol
tat într-o măsură considerabilă. 
Volumul schimburilor a crescut 
sensibil în 1967 față de 1966, a- 
ceastă tendință confirmîndu-se și 
în 1968. Cele două părți — arată 
comunicatul — se vor strădui să 
amelioreze balanța comercială din
tre țările lor.

Comunicatul apreciază că acor
dul comercial dintre România și 
țările Beneluxului, semnat cu pri
lejul vizitei, ca și acordul de coo
perare economică și tehnică dintre 
Belgia și România, semnat la 
16 septembrie 1968 la București, 
constituie temelii solide, suscepti
bile să dea un nou impuls dezvol
tării relațiilor economice și comer
ciale între cele două țări.

Miniștrii au convenit să reuneas
că comisia mixtă la Bruxelles, la 
o dată ce va fi stabilită ulterior. 
Ei au constatat, de asemenea, că 
ar fi de dorit ca comisia mixtă 
prevăzută de acordul comercial 
dintre România și țările Beneluxu
lui să se reunească în termen scurt 
în vederea stabilirii listelor de 
mărfuri pentru anul 1969.

Comunicatul subliniază în în
cheiere că vizitele și convorbirile 
oaspetelui român s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și 
într-un spirit de cooperare pozi
tivă.

★
Ministrul comerțului exterior al 

Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, însoțit de mem
bri ai delegației și ai ambasadei 
române, au vizitat la 6 octombrie 
cel de-al 39-lea Salon internațio
nal al alimentației și artelor 
najere din Bruxelles. A fost 
zitat pavilionul românesc din 
drul salonului.

me- 
vi- 
ca-

In cadrul partidelor care formează actuala Federație a stîngii (Partidul Socialist — S.F.I.O., Partidul Radical și Convenția Cluburilor republicane), are loc în prezent un proces de clarificare. Mai mult, se manifestă, plecînd de la concepții diferite, tendința spre crearea unui partid politic unic care să înlocuiască Federația și care conducere să grupeze toate formațiile politice destingă, cu excepțiaPartidului Comunist. Partidul ar urma să ia denumirea de Partidul Democrat-Socialist. Ideea creării unui asemenea partid a fost lansată cu mai bine de zece ani în urmă de către S.F.I.O. De altfel, S.F.I.O. este principala forță a Federației stîngii, singurul dintre partidele componente cu un aparat organizat, cu cadre și activiști. In ce-i privește pe radicali, ei sînt deocamdată a- proape în unanimitate contra creării unui a- semenea partid.Care sînt, în aceste împrejurări, șansele creării acestui nou partid, care ar urma să ia naștere în următoarele cîteva luni ? Unele clarificări în a- ceastă privință a adus Congresul de două zile al Convenției cluburilor republicane. Congresul s-a declarat favorabil constituirii noului partid, dar a formular anumite condiții, care exprimăteama ca S.F.I.O.,care ar deține, de fapt, rolul dominant în noul partid, să nu acapareze întreaga influență în noul partid. Convenția respinge eventualitatea Partidului doar cu _________schimbată, însă avînd aceiași lideri și același mecanism de vot prin mandate.Față de aceasta, Convenția cluburilor

republicane consideră că nu se pune chestiunea unei simple fuziuni de aparate de partide, ci crearea unui partid cu adevărat nou, pornindu-se de jos, de la bază. A- ceasta ar urma să se realizeze prin dizolvarea celor trei partide existente aderarea pe bază individuală și nu pe bază colectivă, alegeri democratice și o colegială etc. „Convenționiștii" arată că ar dori ca noul partid să aibă un program profund unitar și nu să fie doar o „cîrpeală" a pozițiilor politico-ideologice ale formațiunilor care compun actuala federație. In acest sens, Mitterand, liderul Convenției cluburilor republicane șl, totodată, liderul Federației stîngii, a precizat că Convenția nu trebuie să aibă rol de „spoială" a noului partid și că unul dintre factorii e- sențiali ai noului partid trebuie să fie „reînnoirea oamenilor". Trebuie o schimbare în conducerea stîngii necomuniste — a spus ei la congresul Convenției.După cum relevă și „L’Humanitâ", organul P.C.F., lucrările Congresului național al Convenției Cluburilor republicane a scos în evidență e- normele dificultăți interne care frămîntă stingă necomunistă franceză. Printre factorii care au dus la slăbirea continuă a federației se pot cita : insuccesul ei în alegerile din iunie ; tendința radicalilor de a acționa pe cont propriu ; nepopularitatea unor lideri ; lipsa u- nui program comun de acțiune cu comuniștii.Numeroși comentatori apreciază că problema fundamentală stîngii franceze

tății ei și mai urmare acțiune mațiunilor de stingă,inclusiv Partidul Comunist Francez, care este cea mai mare și mai puternică grupare de stingă de pe arena politică franceză. In mod evident, un nou partid al stîngii, nu poate fi eficient dacă se izolează de comuniști, dacă nu duce o politică de a- lianțe pentru făurirea unității de acțiune a întregii stingi. Este adevărat că în raportul prezentat la Congresul Convenției s-a specificat că în ceea ce privește orientarea noului partid „nu se poate vorbi de o răsturnare a alianțelor. "Unitatea stîngii trebuie să rămînă unul din obiectivele fundamentale. Ea nu poate fi atinsă decît prin- tr-un dialog aprofundat cu P.C.F.". Reține totodată atenția observatorilor politici faptul că în timp ce unii conducători ai S.F.I.O. se distanțează de P.C.F., Mitterand, cri- ticînd „socialismul demodat" al S.F.I.O. și respingînd totodată „anticomunismul prostesc", relevă că noul partid ar trebui să caute în orice împrejurare unitatea stîngii.Acum, după Congresul Convenției, urmează ca Consiliul Național al S.F.I.O. să se pronunțe, la începutul lunii noiembrie, asupra noului partid, cît și asupra condițiilor puse „convenționiști".Răspunzînd la trebarea care este lea unității întregii stingi în Franța, ziarul „l'Humanite" scria ieri că aceasta trece printr-un răspuns favorabil propunerilor comuniste pentru un program comun al tuturor forțelor democratice din țară.

La Napoli a aval Ioc o manifestație în cadrul căreia s-a cerut ca navele americane aflata în portul Napoli să plece imediat. Participanții la demonstrație au revendicat ieșirea Italiei din N.A.T.O. și au condamnat agresiunea americană în Vietnam.Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a primit delegația parlamentară a R. P. Ungare, aflată într-o vizită în Mongolia, în frunte cu Gyula Kallai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării de Stat a R. P. Ungare.Secretarul general al Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat, Fumi Vongvicit, a adresat copreședinților Conferinței de la Geneva din 1962pentru Laos un nou mesaj de protest față de bombardamentele aviației S.U.A. asupra localităților Long Chuc, Bau Phet și Kham Ngan din Laos, în mesaj se arată că raidurile de bombardament efectuate de avioanele americane asupra acestor localități s-au soldat cu peste 150 de victime din rîndul populației civile.0 operație de bursă de anvergură,în care sînt angaiata firmele italiene „Eni“, „Iri“ și „Mon- tecatini Edison", se află în curs de realizare în Italia, informează corespondentul din Roma al ziarului britanic „Financial Times". Dacă această operațiune va reuși, Italia va dispune de cel mai putern;' «rup chimic din Europa.„Cabinetul lanternă" conservator va suPune dezbaterilor congresului partidului, ale cărui lucrări se vor desfășura la Blackpool între 9 și 12 octombrie, un document conținînd 5 000 de cuvinte. Elaborat în felul „manifestului interimar", pe care Comitetul național executiv al Partidului laburist l-a supus aprobării conferinței laburiste, documentul conservator preconizează un program de reforme pe care conservatorii ar dori să le aplice în eventualitatea cîștigării viitoarelor alegeri.Manevre ale forțelor militare N.A.T.O. cu participarea a 10 000 de soldați și ofițeri din Danemarca, Anglia și R. F. a Germaniei în landul Schleswig-Holstein au început la 7 octombrie.
TUNIS 7 (Agerpres). — Prof. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, a sosit în Tunisia. La sosirea pe aeroportul din Tunis el a fost salutat de Lasaad Ben Osman, secretar de stat al agriculturii, însoțit de funcționari superiori ai departamentului.în zilele de 6 și 7 octombrie au a- vut loc convorbiri la sediul Secretariatului de Stat al Agriculturii, precum și vizite la diferite obiective agricole din regiunea Cap Bon.

asupra eșecului și greșitei orientări a politicii actualei administrații, evită să-și expună ideile sale în legătură cu această problemă și susține că declarațiile lui Humphrey cu privire la o eventuală încetare a bombardamentelor „ar fi de natură să prejudicieze poziția americană la convorbirile de la Paris.In ce-1 privește pe George Wallace, acesta și-a desemnat în urmă cu cîteva zile un candidat pentru postul de vicepreședinte — generalul în retragere Curtis Lemay — care s-a grăbit să anunțe că „dacă va găsi necesar, va folosi chiar și bomba a- tomică în Vietnam". Această declarație iresponsabilă, înscriindu-se pe linia celor mai reacționare și

SOFIA 7 — Corespondentul Agerpres Gh. leva transmite : La 7 octombrie, la Sofia s-au deschis lucrările celei de-a 7-a sesiuni a celei de-a 5-a legislaturi a Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Sesiunea dezbate unele proiecte de legi, dările de seamă ale delegațiilor parlamentare care au făcut vizite oficiale în străinătate și alte probleme. Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri, va prezenta o expunere a- supra unor probleme ale situației interne și internaționale.
procent cu 21 la sută mai ridicat de- cît în aceeași perioadă a anului trecut. La fiecare șapte minute se produce un delict grav, la fiecare 43 de minute — o crimă (12 900 în 1967), la 19 minute — un viol, la două minute și jumătate — un jaf, la douăzeci de secunde — un furt, la 48 de secunde — un furt de automobil. Cauzele acestei criminalități sînt definite astfel în raport : „Există un număr de factori sociali și economici de importanță vitală — inegalitățile, imposibilitățile de angajare, locuințele proaste, educație inadecvată, discriminare — care generează criminalitatea și violența".Desigur, atît Nixon cît și Humphrey au înscris toate aceste pro-

Campania electorală in S.U.A.
Ultimele întruniri electorale ale candidatului democrat s-au transformat în viguroase demonstrații de protest împotriva politicii de continuare a agresiunii din Vietnam. Totodată, unele presiuni se exercită și din partea unor conducători ai partidului democrat. Astfel, senatorul Eugene McCarthy, fost candidat la învestitura partidului democrat pentru președinție, a declarat că va sprijini pe Humphrey numai în eventualitatea cînd acesta angajează să dispună, dacă va fi a- les, încetarea bombardamentelor organizarea de alegeri libere Vietnam. Dar faptul că Humphrey și-a condiționat promisiunea de a- numite

seși în„evidente semne de bunăvoință", pe care nu le-a elucidat, “ nu a dat un răs- revendicărilor privind înce-și că puns tarea războiului a determinat numeroși comentatori să afirme că de fapt „nu a venit cu nimic nou“ („Daily News").La rîndul său, Richard Nixon, deși Insistă permanent în cuvîntările sale

belicoase cercuri militariste, a stîrnit stupoare și indignarea întregii prese americane care nu a e- zitat să folosească cuvinte ca „isterie" și „nebunie". însuși Humphrey, ținînd cont de reacția opiniei publice, a dezavuat ieșirea lui Lemay.Astfel, este explicabil de ce alegătorul, avînd de ales între „nimic nou", „incertitudine" și „nebunie", consideră — după cum remarca cunoscutul comentator Walter Lippmann — că la actualele alegeri are doar de hotărît „care e răul cel mai mic".Dezbaterile consacrate problemelor interne scot, de asemenea, în e- vidență unele aspecte deosebit de nevralgice. Problemelor cronice ale discriminărilor rasiale și decalajului economic tot mai accentuat dintre populația albă și populația de culoare, ale inflației li s-au adăugat în acest an și grava problemă a violenței și criminalității. Un raport publicat în aceste zile de F.B.I. subliniază că în primele șase luni ale anului 1968 criminalitatea a atins un

bleme printre preocupările lor fundamentale, promițînd adoptarea de măsuri pentru soluționarea lor. Dar modul de abordare a acestora stîr- nește multe îndoieli. „Humphrey — scrie de exemplu ziarul „New York Times" — explică tulburările civile 
care au avut loc sub guvernarea 
democrată prin afirmația că pros
peritatea a sporit speranțele celor 
neavuți și i-a dus la o stare de ne
liniște. Nixon nu neagă revendică
rile neavuților. dar susține că lip
sa de fermitate în aplicarea legii și 
îngăduința au încurajat pe crimi
nali și pe participanții la tulbu
rări" ! Tonul general al dezbaterilor din presă în legătură cu posibilitatea soluționării tuturor acestor aspecte grave ale vieții interne a- mericane este pesimist. „Sintem 
atit de deprimați deoarece ne dăm 
seama că problemele reale care 
stau in fața viitorului președinte 
nu pot fi rezolvate în termenul 
mandatului său — subliniază Walter Lippmann într-un comentariu

publicat în „Newsweek".Soluțiile pentru maladia noastră 
profundă și generală nu pot fi gă
site în intervalul de timp al unei 
administrații, ci, cel puțin, în cel al 
unei generații".In ce privește șansele candidaților, acestea sînt indicate de daje după cum urmează : 43 la din voturi pentru Nixon, 28 la sută pentru Humphrey, 21 la sută tru Wallace, iar 8 la sută nedeciși. (Ultimul sondaj Gallup). Dar pînă la alegeri mai sînt patru săptă- mîni și vicepreședintele speră ca pînă atunci să determine o reorien- tare în favoarea sa a preferințelor corpului electoral. Observatorii politici sînt însă de părere că asemenea șanse sînt minime. Insuccesele administrației democrate au afectat substanțial perspectivele lui Hubert Humphrey cu atît mai mult cu cît el a ezitat vreme îndelungată să se distanțeze de platforma președintelui Johnson. Această situație i-aasigurat de la bun început luiRichard Nixon un avantaj pe care el a știut să-1 dezvolte cu abilitate, beneficiind, totodată, de anumite conjuncturi favorabile. Pe de altă parte, potrivit organizatorilor campaniei electorale a lui Nixon, un pericol pentru candidatul republican ar putea veni în special din partea lui George Wallace, a cărui platformă extremistă a găsit numeroși adepți în sud și nu numai acolo. Desigur, Wallace nu poate cîștiga alegerile, dar o eventuală continuare a ascensiunii sale l-ar putea împiedica pe Nixon să obțină majoritatea necesară alegerii, la 5 noiembrie, iar în acest caz președintele va fi desemnat de Camera zentanților, ceea ce ar putea fica raportul de forțe între didați.Intervalul de timp care a rămas pînă la actul final al rilor este, în consecință, utilizat la maximum de către toți candidații. Este de așteptat ca în aceste ultime săptămîni ei să arunce în luptă noi arme decisive, pentru a-și a- sigura sprijinul alegătorului american, frămîntat de probleme cărora nu le oferă soluții reale nici unul din pretendențli la fotoliul prezidențial.

A 58-a aniversare a abolim monar
hiei in Portugalia a fost întîmpi- 
natâ de numeroși cetățeni ai Li
sabonei cu o manifestație în apă

rarea democrației

son- sutăpen-

repre- modi- can-mai alege-

I

I

Willy Brandt, ministrul de externe vesi-germem, a plecat luni spre New York într-o vizită de patru zile, în cursul căreia va avea convorbiri cu secretarul general al O.N.U., U Thant, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Dean Rusk, și cu alți miniștri de externe ai țărilor membre ale N.A.T.O.Confederata Internațională a Sindicatelor Aîabe a adresat o telegramă secretarului general al O.N.U., U Thant, precum și șefului Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului. Confederația, în numele milioanelor do muncitori arabi, subliniază în telegramă necesitatea formării unei comisii internaționale pentru examinarea situației în care se află locuitorii din sectorul Gaza ocupat de Israel.fîl 15-lea concurs internațional al cîntecului de la TOUlOUSe a Prileiuit două suc
cese remarcabile ale cîntăreților ro
mâni. La femei, soprana Maria Slăti- 
naru a obținut al doilea mare premiu, 
iar la bărbați aceeași distincție a fost 
acordată basului Ilie Baciu.Ministrul de interne al R. F. a Germaniei, Ernest Bencla, a declarat într-un interviu că va fi în măsură, la sfîrșitul acestei luni sau la începutul lui noiembrie, să supună guvernului recomandările sale în legătură cu posibila interzicere a Partidului național democrat de extremă dreaptă.
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