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ale organizațiilor de partid de la sate

în repetate rînduri, conducerea de 
partid și de stat a subliniat nece
sitatea gospodăririi cu înaltă efi
ciență a fondurilor valutare, desti
nate importului de produse, de ma
terii prime, materiale și piese de 
«chimb. Aceasta, nu numai prin 
drămuirea și cercetarea adincă a 
necesităților, a cantităților de valori 
materiale ce trebuie înscrise în pla
nurile. de importuri, dar și prin fruc- 
ttâieatea operativă a posibilităților 
<4 Wildgjljre a unor importuri cu 
«urse de materii prime și materiale 
din țară, fără a influenta negativ 
calitatea producției industriale și fără 
a produce perturbări în desfășura
rea activității întreprinderilor. Esen
țial este, deci, să se apeleze la im
portul diferitelor produse numai 
după ce, în prealabil, au fost inves
tigate toate rezervele interne, după 
ce factorii de răspundere din între
prinderi și ministere au ajuns la con
cluzia certă că alte soluții convena
bile nu există.

Asemenea deziderate au fost ur
mărite riguros și de analizele efec
tuate recent de organele financiare 
de control și revizie, din care s-a 
desprins că în majoritatea unităților 
industriale din județele Bacău și 
Neamț a crescut preocuparea pentru 
economisirea fondurilor valutare. 
Cum s-a stabilit însă’' necesa
rul de importuri pe anul în curs și 

5>a anul viitor 7 Dintre deficiențele 
care stăruie în acest domeniu se 
desprind cele care vizează perioada 
dinaintea începerii anului de plan, 
după nominalizarea reperelor și a 
produselor ce trebuie fabricate de di
versele întreprinderi. Mai precis, 
este vorba de neajunsurile și exage
rările ce se constată în preliminarea 
stocurilor la început de an. a canti- 
• ăților de valori materiale dispersa
te- prin magazii și unele secții de 
producție.

Cum se manifestă aceste neajun
suri ? Pur și simplu, uneori nu se 
iau în calcul stocurile existente la 
data întocmirii cererilor, consumul 
real pînă la finele anului, precum și 
cantitățile de materii prime și mate
riale ce urmează a se primi in baza 
fișelor tehnice, deja incluse în pla
nurile de import. In acest fel, apai- 
situații cînd stocurile preliminate 
sînt substanțial micșorate și aceasta 
cu bună știință. De pildă, la Combi
natul de cauciuc sintetic și pro
duse petro-chimice din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 31 
decembrie se prelimina un stoc de 
materiale inferior celui real, cu 
650 kg. trilon B, 58 kg fosfat bical- 
cic, 59 kg. bewaloid, 1494 kg. acid 
stearic, valoarea importurilor solici
tate în plus pentru anul viitor ridi- 
cîndu-se la o cifră însemnată. La fel 
au procedat și specialiștii în aprovi
zionare de la Combinatul chimic 
Borzești și de la Rafinăria din mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care au solicitat nejustificat cheltui
rea pentru importul diverselor pro
duse a mai mult de un sfert de mi
lion lei valută.

O astfel de ușurință condamnabilă 
în calcularea necesităților reale ale 
producției și preliminarea stocurilor 
pentru sfîrșit de an se constată și la 
alte unități, cum ar fi Complexul 
pentru industrializarea lemnului Co- 
mănești, întreprinderea Electro- 
centrale Borzești, C.I.L. Bacău. în 
plus,, la Combinatul chimic Borzești 
s-au neglijat și ocolit chiar cantită
țile de materiale ce urmează a se 
primi din import pînă la sfîrșitul 
acestui an și care nu vor mai putea 
fi consumate în întregime. Se dove
dește deci, incăodată că la aceste 
întreprinderi serviciile de aprovizio
nare tehnico-materială își permit cu 
destulă ușurință să risipească fonduri 
valutare prin comenzi care nu-și au 
justificare. Ele își însușesc în totali
tate și automat propunerile de im
porturi făcute de secții sau de alte 
compartimente, fără a analiza, prin 
prisma evidentei stricte a stocurilor 
temeinicia și. oportunitatea angajării 
banilor statului. La Combinatul chi
mic Borzești, bunăoară, s-a ajuns pină 
acolo, îneît s-a solicitat din import 
lămpi radio 6 NIP și 6 N2 P — care 
se află în depozite fără mișcare din 
anul 1967, stocul existent asigurînd 
consumul pe cîțiva ani. Cauza aces
tor imobilizări 7 Necesarul a fost 
stabilit, de serviciul., energetic, ...las 
stocul excedentar era creat de ser
viciul A.M.C. De aici se desprinde 
„fructuoasa" colaborare între cele 
două compartimente, caracteristică 
pentru modul în care se judecă în 
unele din întreprinderile industriei 
chimice și se cercetează oportuni
tatea aprovizionării unor materiale 
din import.

Pentru unele din materialele la 
care s-au constatat erori în stabili
rea necesarului de aprovizionat, în 
întreprinderile respective s-au adu3 
ca argument că diferențele între 
stocurile preliminate și cele efective 
s-ar datora, uneori în exclusivitate, 
economiilor înregistrate la consumu
rile specifice într-o anumită perioa
dă. Fără, a nega existența unor 
astfel de cauze, trebuie să precizăm, 
însă că, uneori, economiile acestea 
au la bază tocmai exagerările în 
aprovizionare, neconcordanța lor cu 
normativele realiste și mobilizatoa
re. Menținerea . în vigoare si folosi
rea unor consumuri excesive, pe 
baza, cărora se întocmesc cererile 
de import, dau naștere la consecințe 
negative, la stocuri însemnate de va
lori materiale ce se degradează prin 
magazii. în astfel de situații se află, 
în prezent, Combinatul de câuciuc 
sintetic (emulsie de silicon, săpun

Teodor BARUȚA
director
GReorghe STAN
controlor-revizor
Direcția teritoriala de control 
și revizie hr. 2 Bacău

(Continuare în pag. a IlI-a)

In toate satele țării, adunările pen
tru dări de seamă și alegeri ale or
ganizațiilor de partid coincid cu o 
perioadă de muncă intensă și fruc
tuoasă în vederea încheierii anului 
agricol cu rezultate cît mai bune, 
de trecere în revistă a reali
zărilor obținute în cooperativele 
agricole de producție și în întreprin
derile agricole de stat, de analiză 
temeinică a cauzelor deficiențelor 
care se mai manifestă, a posibilități
lor și perspectivelor de viitor.

Principalul etalon al calității și efi
cienței unei adunări de alegeri se con
turează în lumina prețioasei idei că
lăuzitoare cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. : „în
datoririle ce-i revin partidului, în 
calitate de conducător politic al na
țiunii noastre, se materializează în 
activitatea desfășurată de fiecare or
ganizație de partid, în modul in care 
aceasta reușește să fie în fapt forța 
dinamică a colectivului respectiv". 
Au izbutit oare adunările de dări de 
seamă și alegeri ce s-au desfășurat 
pină in prezent în organizațiile de 
partid de la sate să reflecte această 
realitate esențială a muncii de partid, 
să dezbată cu profunzime și vigoare 
problemele fundamentale legate de 
rolul determinant al comuniștilor în 
propășirea agriculturii noastre și în 
înflorirea satului nostru socialist?

La această întrebare, știrile venite 
din diferite colțuri ale țării aduc nu
meroase răspunsuri afirmative. în 
multe organizații de partid de la 
sate, adunările de alegeri — desfășu- 
rindu-rse, pe baza unor d&ri de, seamă 
bine pregătite, axate pe problemei» 
economice centrale ale unităților de 
muncă respective— au prilejuit dez
bateri substanțiale și combative, stră
bătute de un ascuțit spirit critic și 
autocritic, de o adincă grijă pentru 
întărirea unităților agricole, pentru 
creșterea continuă a rolului conducă
tor al organizațiilor de partid în acti
vitatea de producție și gospodărească, 
în întreaga viață a satelor.

Nu e întâmplător, de pildă, că la 
adunarea de alegeri a organizației de 
partid din C.A.P. Cociu, comuna Mo- 
toșeni, județul Bacău, au luat cuvîn- 
tul 15 comuniști, care au ridicat pro
bleme de mare însemnătate pentru 
mersul înainte al cooperativei. At-, 
mosfera aceasta de dezbatere crea
toare, reflectând înalta cbnștiință par
tinică, spiritul de răspundere pentru 
treburile obștei, a fost generată de 
intransigența față de lipsuri cu care 
darea de seamă a analizat temei
nic problemele actuale și de pers
pectivă care stau în fața țăranilor 
cooperatori. Darea de seamă „a dat 
tonul", iar dezbaterile s-au menținut 
la acest diapazon înalt al exigenței 
partinice, supunînd unei critici fără 
menajamente — în pofida bunelor re
zultate obținute în unele direcții — 
neajunsurile privind mai ales negli
jarea de către conducerea cooperati
vei a sectorului zootehnic, nereali- 
zarea planului de însilozări la furaje, 
lipsa de preocupare pentru amena
jarea grajdurilor și saivanelor în ve
derea iernii etc. Nici fostul birou al 
organizației de bază n-a fost „cruțat" 
de unele critici, care se refereau 
mai ales la slaba muncă dusă pentru

La adăpostul
toleranței publice

Scenele pe care le vom reproduce 
mai jos se repetă de zeci, de sute de 
ori pe zi. Se petrec pe la colțurile 
străzilor aglomerate, în piețe, dar 
mai ales în restaurantele de mîna a 
doua. Intri într-un restaurant. Abia 
te-ai așezat la masă și un necunoscut, 
om zdravăn, bun de muncă, te ia in 
primire : — Domnul (individul are o 
voce răgușită și o față congestionată 
de bețiv)... am pentru matale 
ceva. E lux, e super, e a-ntîia. Un 
stilou ! Ale mele e mai bune ca Par- 
ker-ul. Și e ieftine, pomană ! 20 de 
lei. Ia ocazia !

Nu așteaptă răspuns. Cu iuțeală de 
scamator îți depune pe masă stiloul 
și o bucată de hîrtie. Pleacă mai de
parte. Peste cîteva minute revine. 
L-ai cumpărat, te salută și pleacă. 
Nu l-ai cumpărat 7 Individul devine 
insolent. îți zice ceva și pleacă. Ca 
din pămînt apare un altul. Tot cu 
stilouri sau cu ochelari : — Chilipir 
domnu’. E marfă nouă. Pleacă al doi
lea, vine al treilea : cu stilouri, cu 
ochelari, cu cărți de joc.

Pleacă al treilea, vine al patrulea... 
Localuri publice, străzi, piețe sînt 
practic vînturate de acești negustori 
clandestini, în veșnică mișcare pen
tru plasarea mărfii. O marfă mizera
bilă „realizată" sub paza nopții.

E voie să se facă comerț „pe sub 
mînă" 7 Nu. Iată precizările unei de-

am

cizii (nr. 5 580) a Comitetului execu
tiv al consiliului popular al Capi
talei : „Avînd în vedere că vînzarea 
unor obiecțe de. uz personal și cas
nic de către persoane particulare se 
practică și în alte locuri decît cele 
special destinate în acest scop... Co
mitetul executiv decide : se interzice 
vînzarea de către particulari a orică
ror obiecte (...) pe străzi, în localuri 
publice, în parcuri și alte asemenea 
locuri. Nerespectarea celor prevăzute 
constituie contravenție și se sancțio
nează cu amehdă de la 50—150 lei și 
confiscarea bunurilor puse în vîn- 
zare".

Această decizie este singurul in
strument cu care miliția luptă împo
trivă infractorilor. Practic, comer- 
cianții clandestini nu pățesc nimic. 
Sînt prinși, conduși la miliție. Li se 
întocmesc actele de contravenție. A- 
menda trebuie urmărită și încasată 
de inspectoratele financiare. Dar ce 
se constată la fața locului? Că „nu
mitul" nu mai locuiește demult la a- 
dresa respectivă...

Mai departe 7 Potrivit unor legi fi
nanciare, după un an amenda se pre
scrie... Urmarea : negustorii clandes
tini se înmulțesc ca ciupercile după 
ploaie. Dar, în fond, cine sînt negus
torii. clandestini 7 Niște haimanale. 
Oameni ' fără căpătii, fără un 
strop de demnitate, care nu vor 
— deși li se oferă posturi — să se

în după-amiaza aceleiași zile, pre
mierul român a fost oaspetele U- 
niversității din Teheran, care l-a 
decernat în urmă cu doi ani titlul 
de doctor Honoris Causa. La so
sire, oaspetele român a fost întâm
pinat de prof. Fazlollah Reza, rec
torul universității, și de membri ai 
corpului didactic.

TEHERAN 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care se află în- 
tr-o vizită neoficială în Iran la in
vitația premierului Amir Abbas 
Hoveida, a depus duminică o co
roană de flori la Mausoleul lui 
Reza Șah, tatăl șahinșahului Ira
nului.ca și aprobarea cu nepermisă ușu

rință a construirii' unor solarii cu vă
dite greșeli de'proiectare.

Cu totul străine spiritnlui de 
exigență promovat cu fermitate și 
consecvență de partidul nostru, de 
conducerea sa, sînt festivismul, ati
tudinea de autolaudă, cocoloșirea lip
surilor și greutăților ivite pe par
cursul desfășurării muncii. Aseme
nea manifestări Sînt cu atît mai greu 
de admis cînd se fac remarcate în
tr-o’ adunare pentru dare de seamă 
și . alegeri, care prin însăși menirea 
ei se cuvine să fie un for al criticii 
principiale, călăuzite de grija pen
tru bunul mers al treburilor 
comune. Din păcate, în unele coo
perative agricole adunările de alegeri 
ale organizațiilor de bază au purtat 
pecetea unei asemenea . „lustru" de 
paradă, care a deformat chipul rea- 
lifății, împiedicînd, totodată, ma
nifestarea spiritului critic și au
tocritic în dezbateri. Nu este de 
mirare că în cadrul adunării de ale
geri a . organizației de partid din 
C.A.P. Micești, județul Argeș, au luat 
cuvîntul numai doi dintre cei 58 de 
membri de partid, prezenți : o cauză 
evidentă a acestei insuficiente parti-

lon CATRINESCU 
Victor BIRLĂDEANU

întărirea numerică a organizației, 
precum și la faptul că nici o femeie 
din cooperativă n-a fost promovată 
în muncă de răspundere.

Nivelul ridicat al dărilor de sea
mă și dezbaterilor din unele adu
nări de alegeri se datorește maturi
tății politice a birourilor.de organiza
ții, a comuniștilor care au știut să, 
evite dispersarea discuțiilor pe ches
tiuni, mărunte, diluarea în detalii de 
semnificație minoră, Izbutind să con
centreze atenția participanților spre 
acele probleme majore, esenția
le, de care depinde, în actualul 
stadiu de dezvoltare a cooperativei, 
maxima valorificare a potențialului 
ei economic și uman.

O asemenea preocupare s-a ma
nifestat, bunăoară, în adunarea de 
alșgeri a organizației de .bază dip 
brigada legumicolă a C.A.P. Foișor, 
comuna Drănic, județul Dolj. Comu
niștii au lăsat cu bună știință de 
o parte 
cundare 
cordînd 
pale .— 
producției de legume timpurii în so
larii și culturi protejate, valorifi
carea în condiții mai bune a pro
duselor. Au fost criticate cu intran
sigență lipsa de grijă pentru trans
portul la timp al legumelor pe piață, . (Continuare în. pag. a IX-a)

.unele aspecte mărunte, ge
ale muncii din brigadă, a- 
âtenție obiectivelor princi- 
munca pentru organizarea

30000 DE TONE FONTA
PESTE PLAN

DEVA (coresponden
tul „Scînteii"). — La 
sfîrșitul lunii octom
brie pe platforme
le furnalelor hune- 
dorene a fost înre
gistrat un succes deo
sebit : îndeplinirea cu 
două luni 
vreme 
tului anual la produc
ția de fontă. Cele 30 000 
de tone fontă realiza
te peste planul la zi, 
care reprezintă anga
jamentul anual luat de

mai de- 
a angajamen-

acest harnic colectiv, 
sînt rodul muncii avîn- 
tate a tuturor furnaliș- 
tilor. La furnalul nr. 8, 
de mare capacitate, în
deplinirea angajamen- nalelor la nivelul op
iului a coincis și cil tini prescris, crcște- 
atingerea parametrilor 
proiectați de către a- lui insuflat, respecta- 
cest important agre
gat siderurgic al com
binatului hunedorean. rei,, funcționarea 
Printre măsurile care presiuni ridicate 
au permis devansarea spațiul de lucru 
cu două luni a angaja- furnalelor și altele.

mentuluî anual la pro
ducția de fontă se nu
mără dozarea cu ri
gurozitate a minereu
rilor și încărcarea fur-
lini prescris, 
rea temperaturii aeru-

rea graficelor de eva
cuare a fontei și zgu- 

Cll 
în 
al

Plecarea tovarășului
Alvaro Cunhal, secretar

general al P. C. Portughez
• Luni dimineața a părăsit Capi

tala tovarășul Alvaro. Cunhal, se
cretar general al Partidului Comu
nist Portughez, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Rorpân, a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost con-

de tovarășii Chivu Stoica,
Executiv,

dus 
membru al Comitetului 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.,; Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P;C.R„ Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al. P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Produse petrochimice
românești la export

întreprinderea romanească' de co
merț exterior „Petrolexport" a în
cheiat noi. contracte cu firme din 
Franța, R. F. a Germaniei, Itaiia, 
Olanda, S.U.A. și Suedia care pre
văd exportul a peste 200 000 tone 

, motorină, păcură și toluen.
: -ADe --mremenesi-. ..întreprinderea 
l ,',Cbi'mimpott" a perfectat tranzacții

comerciale pentru exportul unor im
portante cantități de silicagel în 
U.R.S.S. și cărbune activ în Suedia. 
Alte contracte prevăd livrarea în 
Belgia, Iugoslavia, Polonia șiR.A.U. 
a peste 2 400 tone sulfat de bariu, 
șulfat de. sodiu, bicarbonat de amo
niu și hidrosulfat de sodiu.

Opinia publică din întreaga 
lume a luat cunoștință cu satisfac
ție de vestea încetării necondițio-

TITUS POPOVIC!

este in miezul ma
filer probleme ale

(Continuare in pag. a V-a)

la 
Pe 

so-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

In abstract, ca 
spiritului — nu

Locul scriitorului

epocii

Există o dilemă a scriitoruhi 
între LUMEA OBIECTIVĂ 

O CEA INTERIOARĂ?
LA ANCHETA „SCÎNTEII" RĂSPUND; TITUS POPOVICI, 
CONST. CIOPRAGA, HORIA PĂTRAȘCU, ION DODU 
BĂLAN, AUREL DRAGOȘ MUNTEANU, EUGEN SIMION

încadreze ; sînt „șmecherii" da 
Lipscani și de la Obor, mereu cer
tați cu legea. Am discutat cu cîțiva. 
„De ce nu vă încadrați 7 Au făcut 
mutra omului .care simte o șopîrlă în 
sîn. Iată „opinia" unuia numit „în
semnați'." : „Să muncesc 7 Ce gînduri 
negre ai șăfule cu mine !“...

...Privesc ochelarii, stilourile, nas
turii, pieptenii și celelalte articole 
din plastic pe care le comercializează 
pe sub mînă însemnatu. Poate 
că sînt „ieșite" din vreo fabri
că ? Nu. Ele nu poartă nici un în
semn și au o lucrătură totuși aparte. 
Atunci cine le produce 7 însoțit de 
lucrători de miliție, vizitez cîteva 
case dubioase.

..Labirint nr. 41. Aflăm că „per
soana cu atelierul" nu mai locuiește 
aici, iar mutația nu și-a făcut-o... 
Bulevardul Nicolae Titulescu 83. 
Geamurile atelierului sînt mascate, 
iar omul căutat nu vrea să ne des
chidă. Marian Dancovici e încuiat pe 
dinăuntru. Plecăm. Cînd revenim 
atelierul e încuiat cu un lacăt...

„Fabricanții" clandestini de articole 
din material plastic nu se lasă 
prinși... Și. totuși, recent a „căzut" 
unul : A. Caramalău. Profesia : ingi-

Gh. GRAURE

joc al 
_____ __atît de 

gratuit pe cît s-ar părea 
— dilema : lume obiectivă 
și lume interioară în artă, 
e posibilă prin absolutiza
rea metafizică a celor 
două laturi; argumentele 
nu lipsesc și n-au lipsit 
niciodată în decursul per
manentei ciocniri de idei 
care alcătuiește istoria 
culturii. Dar astăzi, mai 
ales astăzi, cîrid eferves
cența, căutările, întrebă
rile. certitudinile sau in-

certitudinile epocii alcă
tuiesc o realitate inexo
rabilă care asaltează con
știința responsabilă a o- 
menirii, a stabili o ase
menea opoziție ireducti
bilă mi se pare un exer
cițiu scolastic, inutil și 
oțios,.

Trăim o vreme în care 
responsabilitatea nu mai 
e apanajul cîtorva minți 
luminate, a cîtorva voca
ții, a unei elite a spiritu
lui : ea a devenit terenul 
comun în care se înfrun-

tă concepțiile despre 
lume. Conștiința de sine 

. a omului, cîștigată cu 
prețul atâtor frămîntări și 
atâtor sacrificii, nu mai 

■ poate accepta rolul de 
factor pasiv și, mai 

. ales, nu se poate închide 
în sfera, fatal îngustă, 
care se poate obține — 
iluzoriu de altfel — prin 
refuzul lucidității, prin 
refuzul participării, prin 
necomunicare. Tot ceea 
ce înseamnă cucerire a 
artei, acele pietre de ho
tar, veșnic prezente, ac
tuale, care jalonează lun
gul drum din domeniul ne
cesității oarbe spre dome
niul libertății, sînt măr
turia unei aspirații spre 
armonie activă, spre o 
mutație în conștiință, spre 
un acord de tip superior, 
între om și societate. 
Contradictoriu și sinuos, 

,2 . cu înălțări și căderi, cu 
mari speranțe și cu tot 
atît de mari deznădejdi, 
acest proces, aspirația 
spre un „contract social" 
conform legilor rațiunii, 
caracterizează fiecare cul
tură în parte, precum și 
patrimoniul comun, în
care, peste veacuri și
peste distanțe, întrebă
rile umane se caută, își
răspund, se ■ regăsesc sau
se neagă. Durabile,

nășcînd în timp din pro
pria lor substanță, au ră
mas acele opere în care 
„obsesiile" lumii interioa
re a scriitorului au găsit 
un punct de incidență cu 
întrebările esențiale ale 
epocii sale, luminîndu-le, 
proiectînd asupra lor tim
brul unic și irepetabil al 
personalității și— tocmai 
prin aceasta — devenind 
un bun comun al tuturor, 
creînd un univers inedit 
și familiar în același 
timp.

Orice simplificare, ori
ce unilateralizare (pentru 
că dogmatismul ca formă 
a neputinței de a cuprin
de și de a accepta lumea 
în interacțiunea legilor 
care o guvernează, se 
exercită, nu o dată, în di
recții multiple și aparent 
de neîmpăcat) înseamnă 
în literatură o sărăcire a 
vieții, o limitare neferi
cită a voinței și a necesi
tății de cunoaștere.

Reducerea omului 
rolul de simplu pion 
eșichierul relațiilor
ciale, conceperea vieții 
sale interioare ca un sim
plu reflex mecanic al a- 
cestor relații, înseamnă în

nate a bombardamentelor ameri
cane asupra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam. Actul încetării 
bombardamentelor, care timp de 
patru ani au răscolit pământul, au 
lovit orașe și sate pașnice, obiec
tive economice și culturale ale 
R. D. Vietnam, constituie un fapt 
pozitiv în viața politică internațio
nală. în pofida uriașei concen
trări de forțe, de militari și 
tehnică de luptă, în pofida rai
durilor aproape, zilnice, a utilizării 
pe scară largă a celor mai perfec
ționate arme de luptă, intervențio- 
niștii nu au putut slăbi hotărîrea 
de luptă a poporului vietnamez, nu 
au putut realiza obiectivele politi
ce pe care scontau în Vietnam. Fap
tul că teritoriul R. D. Vietnam nu 
mai este bombardat de escadrilele 
agresorilor confirmă, încă o dată, 
că în zilele noastre un popor care 
își apără cu tenacitate drepturile 
sale sacre, ‘ființa națională, li
bertatea și independența nu poa
te fi îngenuncheat. într-ade- 
văr, . în Republica Democrată 
Vietnam, sub conducerea Parti
dului celor ce muncesc, poporul nu 
numai că a rezistat atacurilor ma
șinii militare americane, continuînd 
în condițiile extrem de grele, im
puse de război, să dezvolte econo
mia, să asigure desfășurarea în
tregii vieți sociale, dar a dat pu
ternice lovituri agresorului., în 
Vietnamul de sud, pături din ce in 
ce mai . largi ale poporului s-au 
strîns în jurul Frontului Național 
de Eliberare, lupta a luat amploa’-e 
și s-a intensificat an de an. în 
crîncena încleștare cu inamicul s-au 
reliefat eroismul impresionant al 
poporului vietnamez, atît din nord 
cît și din sud, dîrzenia lui în lupta 
pentru afirmarea drepturilor națio
nale fundamentale — libertatea și 
independența patriei, suveranitatea 
națională.

încetarea bombardamentelor re
liefează în același timp valoarea 
solidarității internaționale, cu lupta 
eroicului popor vietnamez, a pro
testului opiniei publice mondiale 
împotriva intervenției militare în 
Vietnam. Țările socialiste, opi
nia publică democrată și pro
gresistă de pe toate meridia
nele, inclusiv din S.U.A., popoarele 
iubitoare de pace din întreaga 
lume au susținut cu tărie cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, au 
cerut guvernului Statelor Unite să 
înceteze bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam, stat independent și 
suveran, să pună capăt, intervenției 
în Vietnam, să lase poporul viet-

Al. CAMPEANU
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a consiliilor populare

Prodcomplex

Conf, dr. Stelian CIUREA 
prodecan la Facultatea de drept 
a Universității „A. I. Cuza"-lași

ale organizațiilor de partid de la sate
dezbaterilor din adunările de alegeri

Proiectul legii de organizare și funcționare
a consiliilor populare ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

CONLUCRAREA STRÎNSĂ

CU CETĂȚENII - obligație

Dezbaterea proiectului de lege cu 
privire la organizarea și funcționa
rea consiliilor populare și a organe
lor lor executive constituie un eve
niment de o deosebită importanță. 
Proiectul de lege, ca operă colecti
vă a unui mare număr de specialiști 
teoreticieni și practicieni din dife
rite domenii de activitate, bazată pe 
o amplă documentare științifică, pe 
experiența dobîndită în cele două de
cenii de activitate a organelor lo
cale ale puterii și administrației de 
stat, pornește de la realitățile actuale 
ale României socialiste, de la noua 
împărțire administrativ-teritorială a 
țării în județe, municipii, orașe și co
mune.

Un principiu fundamental, caracte
ristic statului nostru socialist, este 
participarea maselor Ia treburile de 
stat și obștești. Ca formă de organi
zare democratică a puterii de stat, 
consiliile populare asigură ’ participa
rea nemijlocită a maselor Ia condu
cerea și buna organizare a treburilor 
de stat și obștești, la opera de de- 
săvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră. Organele locale ale pu
terii sînt alese de către masele largi 
populare, indiferent de naționalitate, 
rasă sau sex, prin vot direct, egal, 
secret și obligatoriu.

Prin proiectul de lege, se stabi
lesc atribuțiile consiliilor populare și 
ale comitetelor lor executive. Aces
tea se referă la întărirea orînduirii 
socialiste, organizarea și dezvoltarea 
economiei locale, apărarea și buna 
gospodărire a proprietății socialiste 
și personale, garantarea drepturilor 
democratice ale cetățenilor, asigura
rea legalității socialiste în toate com
partimentele de activitate.

Consiliile populare au ca princi
pal rol să conducă șl să organizeze 
eficient întreaga activitate pe scară 
locală și să asigure în modul cel mai 
organizat participarea maselor largi 
de oameni ai muncii la viața com
plexă și dinamică a societății noas
tre, să întărească ideea responsabili
tății politice în realizarea atribuții
lor pe care le au.

Consider că ar fi bine ca în noul 
proiect de lege să se sublinieze mai 
pregnant rolul consiliilor populare în 
antrenarea maselor la treburile ob
ștești, prin intermediul deputaților și 
al comisiilor permanente. Asta, pen
tru a lichida orice interpretare gre
șită și rămășiță din practica fostelor 
sfaturi populare, ale căror comitete 
executive obișnuiau, uneori, să con
sidere pe deputați drept niște func
ționari ai lor. Or, este știut și pro
iectul actual de lege subliniază că 
deputății și comisiile permanente sînt 
verigile principale 
populare și nu sînt 
mitetelor executive.

Ținînd seama de 
pe care îl ocupă în viața locală, de 
atribuțiile lor în toate domeniile de 
activitate, de operativitatea în ac
țiunile lor, proiectul de lege, por
nind de la principiul centralismului 
democratic, acordă consiliilor popu
lare și organelor lor executive o 
largă autonomie și o mare răspun
dere în organizarea activității lor.

Totodată se precizează, mai bine

decît în vechea lege a sfaturilor popu
lare, că, păstrind permanent o strînsă 
legătură cu masele populare, consi
liile populare vor trebui să-și perfec
ționeze continuu activitatea pentru a 
găsi noi forme organizatorice mai efi
ciente, în rezolvarea importantelor a- 
tribuții ce intră în competența lor, 
prin antrenarea maselor de oameni ai 
muncii.

Propun să se formuleze un capitol 
nou în proiectul de lege privind rolul 
maselor de cetățeni în sprijinirea ac
țiunilor obștești inițiate de consiliile 
populare. După părerea mea, cred că 
ar trebui să se sublinieze unele posi
bilități de stimulare a maselor care 
sprijină acțiunile obștești. Să nu fiu 
greșit înțeles. Am în vedere aproba
rea și repartizarea de fonduri și ma
teriale cu întîietate comunelor în care 
populația susține activ acțiunea de 
sistematizare, întreprinde acțiuni de 
combatere a secetei prin sisteme mari 
de irigare, participă la repararea și 
construcția de drumuri etc. Aceste 
probleme să fie subliniate atît la drep
turi, cît și la datorii. Formulînd a- 
ceastă propunere am în vedere sub
linierea făcută la Conferința Națională 
a partidului că, în perioada desăvîrși- 
rii construcției socialiste în țara noas
tră, executarea sarcinilor care revin 
organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat depinde într-o foarte 
mare măsură de calitatea și competen
ța oamenilor, „de capacitatea lor de 
a stăpîni mijloacele de producție, me
reu mai perfecționate, priceperea de a 
administra bogățiile țării, avuția na-

țională". Trebuie precizate mai preg
nant sarcinile consiliilor populare, ale 
deputaților, atît în cadrul organelor 
puterii, cît și în comisiile permanente 
și alte forme organizatorice de a des
fășura o continuă și perseverentă 
muncă de îndrumare, de lămurire, de 
mobilizare a maselor, pentru a le con
vinge de necesitatea și de foloasele 
pe care le aduce colaborarea lor în 
desfășurarea activității organelor de 
sfat.

In multiplele forme de participare 
a maselor la activitatea consiliilor 
populare, elementul comun și predo
minant este educația lor cetățenească, 
pentru a le antrena la activitatea ob
ștească și a le stimula interesul pentru 
rezolvarea sarcinilor de stat, pentru a 
contribui la supravegherea întregii 
activități de stat. în organele locale 
ale puterii un rol hotărîtor îl are 
deputatul, de a cărui activitate depin
de într-o foarte mare măsură autori
tatea și buna organizare a întregii ac
tivități a organelor respective. Proiec
tul de lege reglementează drepturile 
Și îndatoririle deputaților, atribuind 
în același timp maselor populare drep
tul de a-i revoca, în situația cînd 
deputății nu-și îndeplinesc atribuțiile, 
ceea ce vechea lege nu preciza cu 
claritate. Consider că este necesar ca 
atunci cînd se constată că din lipsa 
de inițiativă sau din neglijența depu
tatului nu s-au îndeplinit anumite a- 
tribuții, produeîndu-se prejudicii, să 
șe utilizeze cu toată hotărîrea dreptul 
de revocare. Consiliile populare tre
buie să fie în așa fel organizate ca 
să-și îndeplinească întru totul rolul de 
organe ale puterii, să devină pu
ternice mijloace de antrenare a ma
selor populare la treburile de stat 
și obștești, să conducă și să îndrume 
cu competență întreaga activitate ob
ștească și de stat.

ale consiliilor 
subordonate co-

locul important

Concurs
excepțional
Pronoexpres

La 10 noiembrie 1968 Ad
ministrația de Stat Loto Prono
sport organizează un concurs 
excepțional Pronoexpres la 
care se aplică o nouă formulă 
tehnică : „5 din 45".

La acest concurs se vor e- 
fectua 10 extrageri în 4 faze 
fiecare, din cîte 10 numere din 
45. Se vor extrage în total 100 
de numere.

Se vor atribui autoturisme 
„Volga", „Renault 10 Major", 
„Moskvici 408“ — cu 4 faruri 
și radio și „Skoda 1 000 M.B “ 
în număr NELIMITAT; 100 
de excursii (50x2 locuri) cu pe
trecerea Revelionului la Bra
șov ; premii în numerar de 
valoare variabilă și premii fixe 
în bani.

Vor mai fi acordate, prin 
tragere la sorți, 10 autoturis
me : 2 Warszawa, 2 Renault 
10 Major, 4 Moskvici 408 —
cu 4 faruri și radio și 2 Skoda 
1000 M. B

Biletele seria „N“, de 30 lei, 
vor participa la toate extrage
rile.

In magazinele
cooperației
de consum

Luna preparatelor culi
nare". în plină desfășurare, ne 
permite să facem cunoștință 
cu priceperea și măiestria bu
cătarilor și cofetarilor.

în cursul acestei luni, uni
tățile cooperației de consum 
organizează diferite manifes
tări în scopul popularizării 
preparatelor specifice bucătă
riei românești, și în special ale 
sezonului de toamnă și iarnă, 
în cadrul lor un loc principal 
îl ocupă expozițiile cu vînzare: 
de artă culinară și de cofetă
rie și patiserie cu specific 
local, de preparate de bufet.

întreprinderea Prodcomplex 
din Tîrgu Mureș primește co
menzi de livrări pentru lunile 
noiembrie și decembrie a. c., 
și, de asemenea, expediază la 
cerere catalogul ei de produse. 
Amintim celor interesați că 
întreprinderea realizează și li
vrează pe bază de comenzi di
ferite produse din mase plas
tice : benzi de izolație pentru 
conducte subterane, tuburi 
p.v.c., furtunuri p.v.c. pentru 
stropit grădini și alte articole 
— chit pentru geamuri, fire 
p.v.c. pentru împletituri.

Iarna nu și-a făcut apariția, 
dar patinoarul „23 August' din 
Capitală cunoaște o animația 

deosebită

Foto : M. Cioe

cipări a constat în faptul că darea 
de seamă n-a stimulat deloc la dez
bateri aprofundate, limitîndu-se la 
o simplă înșiruire de realizări, de 
cifre și fapte nesemnificative, fără
o cît de vagă încercare de analiză 
mai serioasă a activității politico-or- 
ganizatorice în vederea înfăptuirii 
sarcinilor de producție. Și nu s-ar 
putea spune că comuniștilor din Mi- 
cești le-ar fi lipsit temele de discu
ție : în cooperativă s-au făcut sim
țite deficiențe serioase în gospodări
rea bazei furajere pentru sectorul 
zootehnic ; activitatea economico- 
financiară, mai ales pe linia calculă
rii retribuției suplimentare pentru 
cultura porumbului, suferă și ea de 
neajunsuri; normele democrației coo
peratiste au fost. în dese rînduri, 
încălcate de președintele coopera
tivei, care a împărțit loturi ajută
toare și terenuri de construcție după 
bunul său plac, fără a consulta con
siliul de conducere; viața internă a 
organizației de partid se desfășoară 
cu intermitențe, hotărîrile adoptate 
nu sînt aplicate în practică, rămînînd 
adesea simple petice de hîrtie. Oare 
cu ce rezultate se va solda pentru 
organizația de partid o adunare de 
alegeri care a ocolit astfel de pro
bleme vitale ? Cum s-ar zice, una să 
întîmplă în viața cooperativei și alta 
se discută în adunarea generală ! Or, 
se știe prea bine că eficiența unei 
asemenea adunări, aportul ei efectiv 
la creșterea rolului conducător al or
ganizației de partid se află în ra
port direct cu modul cum a izbutit 
să oglindească problemele și preocu
pările esențiale ale cooperativei, 
munca de zi cu zi a comuniștilor 
pentru rezolvarea lor.

Trebuie menționat șl un alt ne
ajuns, destul de frecvent întîlnit în 
adunările de alegeri. Pornind de la 
faptul că birourile se mulțumesc nu 
o dată să facă din dările de seamă 
niște inventare seci de date, nume 
și probleme, spunind de toate și, în 
fond, nespunînd nimic care să tre
zească în mod deosebit atenția și să 
stimuleze discuțiile, adunarea capă
tă și ea un caracter formal și mo
noton, lipsit de o participare vie, 
combativă. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, în adunarea organizației de 
bază a brigăzii nr. 2 de cîmp din 
C.A.P. Ghimpați, județul Ilfov : da
rea de seamă abunda în cifre nesem
nificative, iar problemele vii, arzătoa
re, erau numai enunțate „în treacăt". 
Or, unele dintre ele meritau strădania 
unei analize substanțiale, pătrunză
toare^ care să releve nu numai exis
tența lipsurilor și cauzele lor, dar șl 
modalitățile de rezolvare, îndeosebi 
prin efortul susținut și plin de răs
pundere al comuniștilor: dacă s-ar 
fi analizat în darea de seamă cu un 
ochi mai ascuțit felul cum s-a ajuns 
la producții neîngăduit de slabe la 
hectar, sau anumite neajunsuri ale 
muncii educative care au înlesnit 
atitudini de favoritism ale brigadie
rului față de „rubedenii" și „prie
teni", fără îndoială că întreaga adu
nare ar fi primit un impuls sensibil 
spre combativitate, iar dezbaterile 
s-ar fi soldat cu conturarea unor 
perspective mai limpezi pentru ac
tivitatea de viitor a organizației.

în multe cazuri, aceste defi
ciențe în pregătirea adunărilor
— care se oglindesc apoi ne
gativ în desfășurarea lor 
datoresc nerespectării unei
cații de mare însemnătate a condu
cerii partidului, și anume ca dările 
de seamă să fie rodul muncit colec
tive a birourilor, ajutate de comu
niști cu experiență în diferite do
menii de activitate. De pildă, în or
ganizația de partid din C.A.P. Ploș- 
tina, județul Gorj, cu cîteva ore 
înainte de începerea adunării ingi
nerul agronom al cooperativei lucra 
de unul singur la întocmirea dării 
de seamă, luîndu-și drept „ghid" 
darea de seamă de... anul trecut. Ce 
grad de seriozitate poate prezenta o

- se 
indi-

de Nicuță TÂNASE

coborîră

un „argument* al miliția
nului local, peștele s-a des- 
confiscat și a fost din nou

un prieten care a pof
ta o saramură de 19 kg 
pește și nu-mi dai pa

satul A- 
crescăto-

i-au militat pe oameni

Și crapii...

foileton

, Iar niște născociri de-ale 
, ăstuia! veți zice dumnea-
► voastră, punîndu-vă, ori ne-
► punîndu-vă ochelarii, pen- 
k tru a vedea ce scrie mai 
‘ departe. Niște crapi să mă- 
, nînce oameni ?! E din cale
> afară de exagerat! Dragii
► mei, să mi se usuce cer-
> neala în stilou, dacă voi
• exagera cu ceva în această 
“ inedită și, mai ales, incre- 
’ dibilă întîmplare.
, Din senin, lui Stan Iustin
> (șef de post de miliție în 
; comuna Zărnești-Buzău) i-a 
' lăsat gura apă. Gura îți lasă 
, apă cînd poftești la ceva. El
• a poftit la niște saramură de
• pește. Probabil a simțit mi- 

ros de pește fript pe un-
’ deva și cu această ocazie 
, s-a dus la întreprinderea 
, „Vinalcool" din localitate și
• a „rechiziționat" autocister- 
’ na nr. 31-PI.-1740.
’ — Pentru ce aveți nevoie
. de autovehiculul nostru? —
■ l-a întrebat șoferul de-
■ braind și băgînd în vi- 
’■ teză.
. — Mergem să ridicăm niș

te „cadavre" în comuna Bal.
■ ta Albă.

Fiind vorba de niște „ca
davre", șoferul zbură pînă 
la destinație. A oprit în fața 
postului de miliție, l-au luat 
în ajutor și pe Ionel Buru
iană, șeful de post al aces
tei comune.

— O iei spre 
mara. Oprești la 
ria de rațe.

Ajunși, cei doi
din autocisternă și-ntrebară 
cu mai multă autoritate de
cît era nevoie de Iordache 
Păpădie, îngrijitorul crescă
toriei. Iordache răspunse la 
apel imediat și cei doi mi-

lițieni îl băgară la mijloc
și-i ordonară:

— Bagi imediat năvodul
și scoți 15—20 kg de crap. urcat în cisterna cu numă- 
Dar repede, că ne grăbim!

Cu toată strădania, lor- 
dache n-a putut să scoată 
decît 19 kg.

— Buni și ăștia. Bagă-i
într-un sac și...

Exact'la pronunțarea con-

rul de Ploiești, Iată care a 
fost argumentul milițianului 
local:

— Ce faci atita bîlci pen
tru 19 kg de pește? Eu nu 
știu că și dumneata „folo
sești" metoda asta? Am șl

scoate și lui cu năvodul o 
ladă cu pește.

— Vezi ce bine e cînd este 
înțelegere? — spuse miliția
nul local — mănînci pește 
și dumneata, mîncăm și noi. 
Să știi că atitudinea du- 
mitale de la început a fost... 
iartă-mi epitetul a fost...

— In locul epitetului aș 
opta pentru vin,... mai sînt

— Pe noi vrei să ne con
trolezi?

Cele două mașini ieșiră în 
viteză din crescătorie. Șe
ful secției se urcă și el în 
mașina lui și urmă o ur
mărire ca-n filmele de sîm- 
bătă seara de la televizor 
— programul I.

Și?
O barieră salvează situa

ția. Șeful secției piscicole îi 
ajunge din urmă. Oprește 
mașina. Coboară. Se duce 
la...

funcției „și*  intră pe poartă 
autocamionul 21-Bz-720. Din 
el coborîră primarul comu
nei Balta Albă — lehim 
Mihăiescu, și Ion Androna- 
che, merceologul coopera
tivei.

— Ce se petrece aici? (se 
interesă primarul pus pe 
fapte mari). Ce-i cu peștele 
ăsta ? Ce-i cu peștele ăsta, 
tovarășe Iordache ? Pe 
dumneata te întreb !

— Păi, tovarășe primar, 
mi-a dat dispoziție șeful de 
post. E...

Cu ajutorul merceologu
lui, primarul reuși să con- 
fiște cele 19 kg de pește. 
Insă cu ajutorul a citorva 
kilograme de molan și cu

eu
tit 
de 
sibilitatea să-l servesc?

— Tovarășe, susținu cu 
tărie primarul, doar noi tre
buie să veghem ca...

$i după ce umplu paha
rele din nou, se duse să 
„vegheze" cum Iordache îl

vreo două kilograme, hai 
să le consumăm.

In momentul cînd se ter
mina și ultima sticlă și cînd 
viitorii mincători de pește 
se pregăteau să iasă cu ma
șinile pe poartă, ca din pă- 
mînt, ori iarbă verde, a apă
rut Ion Preda, șeful secției 
piscicole. Simțind miros de 
pește și, mai ales, miros 
stătut, se îndreptă spre ma
șinile musafirilor să contro
leze dacă nu cumva... Pri
marul se împotrivi:

— Dumneata să mă con
trolezi pe mine?

Cei doi milițieni care a- 
veau sacul cu cele 19 kg 
de pește în poală se uitară 
și mai aspru la Ion Preda.

Documentarea foiletonis
tului se oprește aici pen
tru că el, suferind de ini
mă, n-a îndrăznit să asiste 
mai departe la conflict. Dar 
pentru a nu-i lăsa pe citi
tori „în coadă de pește", 
cum se spune în popor, a 
dat un telefon la corespon
dentul „Scînteii" pentru 
județele Ploiești și Bu
zău.

— Tovarășe Căpraru (așa-l 
cheamă pe corespondent), 
nu cunoști dumneata sfîr
șitul acestei întîmplări? 
Primarul Ichim Mihăiescu 
și cei doi milițieni. Stan 
Iustin și Ionel Buruiană, au 
mîncat sănătoși crapii? Nu 
s-au înecat?

— Lucrurile s-au petre
cut invers.

— Cum anume?
— Peștii cu pricina i-au 

mîncat pe toți trei. M-am 
interesat îndeaproape.

— De pești te-ai intere
sat îndeaproape?

— Nu, de cei trei. Nu 
i-am mal găsit în posturile 
lor. Au fost înghițiți.

Să mai îndrăzniți, iubiți 
cititori, să-mi reproșați că 
exagerez! N-am exagerat 
deloc!

asemenea dare de seamă care re
petă formule-șablon, copiate din an 
în an cu o fidelitate demnă de o 
cauză mai bună, mulțumindu-se să 
„actualizeze" numai cifrele sau nu
mele date drept „exemple pozitive 
și negative" ? Ca și cum situațiile 
ar fi identice de Ia un an la altul, 
ca și cum necontenita înaintare a 
agriculturii noastre, care pune în 
fața oamenilor satului socialist me
reu noi probleme, ar putea fi foto
grafiată o dată pentru totdeauna 
într-un clișeu rigid, golit de suflul 
vieții adevărate !

Neîndoielnic că multe dintre lip
surile constatate în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor s-ar fi pu
tut remedia dacă organizațiile de 
bază de la sate ar fi primit pretu
tindeni un sprijin mai consistent 
din partea comitetelor comunale și 
județene de partid. Cum se explică 
oare faptul că în județul Galați, 
deși au avut loc pînă în prezent a- 
dunări de alegeri în circa 250 de 
organizații de bază din cele 340 care 
activează în cooperativele agricole 
de producție, secretarii și șefii de 
secții ai comitetului județean de 
partid nu au luat parte decît la 
cinci dintre ele ? Oare toate pro
blemele agriculturii gălățene au fost 
soluționate la nivelul corespunzător 
și nu mai necesită controlul, inter
venția comitetului județean ? Oare 
un asemenea moment important în 
viața organizațiilor de partid din 
cooperativele agricole nu merită să 
i se acorde o atenție pe măsură ?

La ora actuală se desfășoară încă 
în toate județele țării adunări de 
alegeri într-un număr mare de or
ganizații de bază de la sate, iar în 
multe locuri au început sau sînt în 
pregătire conferințele ori adunările 
pentru alegerea comitetelor comu
nale de partid. Se cuvine, deci, folo
sit din plin timpul rămas pentru > 
îndrepta neajunsurile constatate, 
pentru a face din fiecare adunare 
de alegeri, din fiecare conferință co
munală o dezbatere vie, pasionantă, 
fertilă în idei și Inițiative, asupra 
problemelor actuale și de perspec
tivă ale unităților agricole socialis
te, asupra contribuției organizațiilor 
de partid și fiecărui comunist la 
înflorirea agriculturii.

Din varietatea problemelor care se 
cuvin puse în dezbaterea adunărilor 
de alegeri nu trebuie în nici un caz 
să lipsească astfel de sarcini, de 
maximă. însemnătate, cum sînt: 
terminarea grabnică a lucrărilor a- de muncă, 
gricole de toamnă; semănatul și 
strîngerea recoltei acolo unde aceste 
lucrări n-au fost încă încheiate ; exe
cutarea de arături pe, toate supra
fețele, ca o condiție primordială a 
obținerii unor recolte mari în 1969 ; 
acțiuni largi de fertilizare a unor 
suprafețe cît mai extinse ; transpor
tarea la cîmp a unor cantități cît mal 
mari de îngrășăminte naturale. De 
o atenție specială să se bucure pro
blemele legumiculturii, pomiculturii, 
viticulturii: semănatul și plantatul 
în cîmp încă din toamnă al legumelor 
de primă apariție; pregătirea ma
terialului în vederea amenajării de 
răsadnițe ; desfundarea terenului în 
vederea înființării noilor plantații 
de vii; plantarea propriu-zisă a po
milor. In legătură cu dezvoltarea 
zootehniei, principala problemă se 
referă la asigurarea furajelor, folo
sirea cît mai judicioasă a acestora 
în hrana animalelor, înlăturarea ori
cărei risipe. In prezent, există încă 
pe cîmp importante cantități de 
coceni, frunze și colete de sfeclă 
și alte nutrețuri, care trebuie strînse, 
transportate și depozitate în cel mai 
scurt timp la fermele de animale. 
Comuniștii trebuie să ia în discuție, 
de asemenea, măsurile ce se impun 
a fi întreprinse pentru ca, o dată cu 
sosirea anotimpului friguros, fiecare 
cooperativă agricolă să intensifice lu
crările pentru darea în folosință a 
adăposturilor de animale și a 
celorlalte construcții, să asigure re
pararea și amenajarea corespunză
toare a acestora. în funcție de si
tuația fiecărei unități este necesar 
să se analizeze problemele de care 
depinde creșterea efectivelor de ani
male, prevenirea pierderilor, obți
nerea unor producții cît mai mari 
de carne, lapte, ouă și alte produse.

Un Ioc important în darea de sea
mă și în dezbateri trebuie să ocupe 
problemele privind folosirea judi
cioasă a fondului funciar, sporirea 
suprafețelor irigate prin organizarea 
unor largi acțiuni intercooperatiste, 
luarea de măsuri energice pentru 
combaterea eroziunii solului — toate 
avînd drept scop redarea în circuitul 
agricol a unor tot mai mari supra
fețe de teren actualmente neproduc
tiv.

Cu atît mai mult cu cît în curînd 
vor avea loc în cooperativele agri
cole adunări generale consacrate a- 
doptării planurilor de producție pen
tru anul 1969 este necesar ca, pe linia 
consolidării economice a cooperati
velor, comuniștii să-și îndrepte a- 
tenția spre dezbaterea unor pro
bleme cum sînt: rezervele existente 
pentru sporirea producției și a venitu
rilor ; planificarea mai judicioasă a 
producției, în 
țiile reale din 
canizarea mai 
lor ; dezvoltarea 
aplicarea acelor 
statutul C.A.P. și care sînt menite să 
asigure continua dezvoltare a averii 
obștești, cointeresarea și stimularea 
țăranilor cooperatori Ia toate muncile 
agricole și în toate perioadele anu
lui. In același timp, se impune ca 
problemele privind grija pentru acti
vitatea financiară a cooperativelor, 
evidența contabilă, folosirea gospodă
rească a mijloacelor materiale etc. 
să-și găsească locul cuvenit în cadrul 
discuțiilor.

Nu e de conceput adunare de ale
geri în care să nu se acorde o deo
sebită atenție problemelor sporirii și 
consolidării avutului obștesc, ale apă
rării proprietății obștești. în această 
direcție organizațiile de partid au în 
față un larg cîmp de acțiuni educa
tive, iar organizarea lor trebuie să 
fie amănunțit prevăzută în planurile 
de măsuri.

O preocupare de prim ordin va 
trebui să fie manifestată față de 
problemele întăririi democrației 
cooperatiste: adunarea de alegeri 
să discute despre felul cum sînt 
antrenați membrii cooperativei la 
dezbaterea șl rezolvarea treburi
lor obștești, despre grija manifes
tată pentru ca hotărîrile luate 
în adunările generale ale țăra
nilor cooperatori să prindă viață. 
Comun(știl să pună cu ascuțime în
trebarea : oare conducerea coopera
tivei lucrează ca un colectiv unit, 
consultă obștea în problemele esen
țiale, sau se muncește sectar, se an
gajează interesele cooperativei, ale 
oamenilor fără ca aceștia să-și spună 
punctul de vedere ?

O deosebită atenție trebuie acorda
tă problemelor legate de organizarea 
muncii, modului cum funcționează 
brigăzile și echipele, care trebuie să 
devină principalele verigi în organi
zarea și desfășurarea activității din 
toate C.A.P. Cooperativele agricole 
de producție obțin an de an succese 
însemnate în creșterea producției a- 
gricole, în ridicarea nivelului de via
ță al țărănimii. Aceste rezultate se 
datoresc în mare măsură ajutorului 
permanent pe care C.A.P. îl primesc 
din partea statului prin dezvoltară-, 
mecanizării, asistență tehnică, cre
dite etc. în adunările pentru dări de 
seamă și alegeri trebuie să se dezba
tă și modul cum C.A.P. își respectă 
obligațiile asumate prin contracte 
față de diferite organe și organiza
ții de stat, asigurîndu-se ca pe vii
tor să crească contribuția C.A.P. la o 
și mai bună aprovizionare a oameni
lor muncii, la asigurarea industriei 
cu materiile prime necesare.

Firește, toate aceste probleme pot 
rămîne vorbe goale dacă sînt discu
tate în general, abstract; ele trebuie 
abordate concret, pornindu-se de la 
analiza situației specifice fiecărei 
unități agricole de producție, de la 
condițiile caracteristice fiecărui loo

funcție de condi- 
fiecare loc; me- 
largă a lucrări- 
activităților-anexe ; 
forme prevăzute în

Dezbătute în strînsă legătură cu 
sarcinile principale pe plan economic, 
problemele vieții interne de partid 
vor căpăta o vigoare șl un relief 
deosebit, urmărindu-se sporirea con
tinuă a rolului comuniștilor în viața 
cooperativei și a satului, creșterea 
capacității lor de a mobiliza masele, 
prin exemplu personal, prin muncă, 
politico-organizatorică perseverent^ 
la întărirea economică a cooperative
lor agricole, la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al țăranilor coopera
tori.

Este de la sine înțeleB că, oricît 
ar fi darea de seamă de profundă și 
cuprinzătoare, oricît ar fi dezbaterile 
de combative, de rodnice în propu
neri și inițiative, treaba va fi făcută 
pe jumătate dacă nu se vor adopta, 
la sfîrșitul adunărilor, hotărîri judi
cioase, concrete, care să țină scama 
nu numai de proiectele elaborate an
terior, ci și de sugestiile făcute de 
comuniști în adunare.

Totodată, s-ar mai cuveni spus că, 
o dată cu încheierea adunării, mai 
ales acolo unde au fost aleși multi 
tovarăși noi în birouri, reprezentanții 
forurilor superioare de partid care au 
asistat la adunare trebuie să nu se 
mulțumească cu felicitările de ri
goare, ci să le facă și o sumară ex
punere a sarcinilor ce le revin, 
un fel de „prim instructaj", extrem 
de util pînă la instructajele care vor 
avea loc cu toate birourile nou alese.

Pornind de la rolul deosebit de im
portant pe care-1 au organizațiile de 
partid pe comune, va trebui asigurat 
ca la toate adunările generale sau 
conferințele de partid comunale să se 
dezbată temeinic în primul rînd pro
blemele activității economice ale 
C.A.P. și să se stabilească măsuri 
care să ducă la consolidarea unită
ților socialiste din agricultură. Prin
cipala sarcină a comitetelor de par
tid pe comune constă tocmai în asi
gurarea creșterii producției agricole, 
întărirea continuă a C.A.P., sporirea 
aportului acestora la dezvoltarea ge
nerală a societății noastre socialiste.

O subliniere aparte merită rolul ce 
revine secretarilor comitetelor co
munale de partid. Figură centrală a 
satului socialist, secretarul comitetu
lui comunal trebuie să fie un adevă
rat factor dinamizator al tuturor acți
unilor îndreptate spre întărirea 
cooperativelor agricole de producție, 
spre ridicarea comunei pe noi 
trepte de civilizație. De aseme
nea, nu trebuie uitat roiul însem
nat al ajutorului său cel mai apro
piat, locțiitorul secretarului, care în
deplinește în același timp și funcția 
de director al căminului cultural: 
aria activității acestuia nu se poate 
limita la perimetrul căminului, el 
are îndatorirea de a folosi din plin 
toate modalitățile de înrîurire educa
tivă, cu o mare mobilitate și opera
tivitate.

Moment de deosebită însemnă
tate în viața fiecărei organizații de 
partid de la sate, adunarea de dare 
de seamă și alegeri e menită să tra
seze o brazdă adîncă în solul fertil al 
gîndirii și acțiunii colective a comu
niștilor, brazdă care — însămîntată 
cu ideile înnoitoare promovate de 
partidul nostru în toate domeniile 
vieții politice, economice, sociale — 
să chezășuiască recoltele bogate da 
înfăptuiri ale anului ce urmează.
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• Pe platforma Combinatului 
petrochimic Ploiești a fost ter
minat un nou obiectiv industrial: 
fabrica de dimctil tereftalat. 
Din paraxilen — materie primă 
asigurată de rafinăria Brazi — 
se vor obține anual 14 000 tone 
dimetil tereftalat de mare puri
tate — substanță chimică utiliza
tă la fabricarea fibrelor poli- 
esterice.

în ameliorarea
raselor de animale

Ne aflăm într-o perioadă cînd 
toate forțele colectivului nostru sînt 
concentrate spre îndeplinirea inte
grală, la toți indicatorii, a planului 
pe anul în curs. Rezultatele obținute 
pînă acum atestă că vom încheia 
anul 1968 cu bune rezultate în muncă. 
Concomitent cu aceasta, ne preocu
păm intens de pregătirea temeinică 
a producției anului 1969, care va fi 
substanțial sporită față de anul cu
rent, atît valoric cît și la majorita
tea sortimentelor. Propria noastră 
experiență arată că în activitatea o- 
ricărei întreprinderi simțul perspec
tivei este un atribut esențial.

Care este stadiul pregătirii pro
ducției pentru cel de-al patrulea an al 
cincinalului ? Conștienți de faptul că 
pîrghia principală pentru îmbunătă
țirea activității întreprinderii este 
organizarea științifică a producției și 
a muncii, noi am întocmit un cu
prinzător plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, care cuprinde obiective 
din toate sectoarele de activitate ale 
uzinei și a căror realizare — în 
multe cazuri încă în cursul anului 
acesta — va asigura îndeplinirea în 
condiții superioare a sarcinilor de 
plan pe 1969. Cunoscînd din timp 
sarcinile pentru anul viitor, uzina 
noastră a desfășurat o amplă acțiune 
pentru acoperirea completă a sarci
nilor valorice eu sortimente bine pre
cizate în cantități fizice, precum și 
cu comenzi și contracte la nivelul 
indicatorilor stabiliți. în momentul de 
față avem acoperite cu contracte 
peste 80 Ia sută din sarcinile planu- 

' lui pe anul 1969.
Important este însă faptul că pînă 

în prezent s-au clarificat într-o pro
porție destul de mare pozițiile com
plexe, ca poduri rulante electrice, 
macarale portale speciale și al
tele, care au o pondere însemnată 
în volumul de lucrări privind pre
gătirea fabricației. în acest sens, si
tuația este mult îmbunătățită față de 
anul precedent. Pînă la 15 octombrie

erau contractate pentru anul viitor 
167 poduri rulante electrice, față de 
106 poduri contractate Ia aceeași 
dată în anul precedent, iar la pozi
ția macarale portale și speciale sînt 
contractate 72 bucăți pentru anul 
1969 față de numai 26 bucăți în anul 
trecut. Stăm bine cu contractările și 
la celelalte poziții complexe, ca grinzi 
electrice sub 5 tone, poduri manuale 
și altele.

Precizarea din timp a produselor 
ce se vor executa în anul viitor a 
făcut posibilă luarea unor măsuri 
concrete, începînd de la asigurarea 
documentației tehnice a produselor 
pînă Ia crearea condițiilor de livrare 
a acestora. Prima măsură aplicată 
după cunoașterea produselor prevă
zute a fi executate a fost repartiza
rea lor pe trimestre, în funcție de

tribuna
experienței 
înaintate

PENTRU
IMPORT
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de colofoniu, trilon B, stearat de zinc 
și alte produse chimice), Uzina de 
fibre sintetice Săvinești (14,5 tone 
saci polietilenă în valoare de 10 500 
lei valută, metabisulfit de sodiu, 
persulfat de potasiu, catalizator pen
tru hidrogenare). Combinatul chimic 
Borzești (emulgator K 30, peroxld de 
lauroil, permanganat de potasiu), 
precum și alte unități industriale din 
cele două județe.

Este greu de înțeles această stare 
de lucruri dacă ne gîndim că în 
acest an s-a desfășurat acțiunea 
de revizuire a normelor de consum, 
în funcție de care trebuia să se 
treacă neîntîrziat și energic la mo
dificarea planurilor de aprovizionare 
pe perioada rămasă din 1968 și a 
celor din anul 1969. Studii s-au fă
cut, s-a recunoscut necesitatea de a 
respecta riguros normele de consum 
legal aprobate sau cele prevăzute în 
proiecte, dar volumul aprovizionări
lor se stabilește tot arbitrar, excesiv. 
Procedîndu-se așa, la Complexul 
pentru industrializarea lemnului din 
Comănești s-a solicitat nejustificat 
aprovizionarea cantității de 4 700 kg 
șerlak, 360 kg baiț de nuc, 30 kg bi- 
cromat de potasiu, 800 kg poliuretan. 
Deși această unitate nu are în pla
nul de producție fabricarea plăcilor 
fibro-lemnoase extradure, totuși 
pentru anul 1969 a cerut achiziționa
rea din, import a 18 000 kg ulei de 
thall. La fel s-au petrecut lucrurile 
la C.I.L. Bacău. Conducerea între
prinderii a știut că la garnitura „As- 
tor“ planul de producție s-a redus 
față de sarcina inițială, dar nu a pro
cedat la revizuirea necesarului de a- 
deziv de topire, procurat din import.

în toate aceste situații de irosire 
a fondurilor valutare, responsabilita
tea revine nu numai comitetelor de 
direcție respective, ci și forurilor de 
resort din ministere, fiindcă între
prinderile propun și solicită, iar mi
nisterele aprobă, de multe ori fără 
a mal verifica temeinicia acestor 
cereri. Mai mult. în unele cazuri, 
chiar forurile de resort împing uni
tățile subordonate spre suprastoca- 
rea valorilor materiale aduse din im
port. De pildă, la C.I.L. Bacău s-au 
solicitat din import 60 site de oțel 
inoxidabil și 35 site bronz fosforos — 
suficiente pentru necesitățile produc
ției. însă, D.G.A.D. din Ministerul 
Economiei Forestiere s-a dovedit 
mult mai „generoasă", repartizînd 
suplimentar combinatului alte 180 
site oțel inoxidabil și 50 site bronz 
fosforos. Cine suportă aceste pier
deri și imobilizări de valori mate
riale 7 Fondurile valutare se for
mează prin eforturile întregii e- 
conomii naționale și ele sînt des
tinate să acopere acele nevoi ex
prese, stringente, bine chibzuite și nu 
excesele, superficialitatea și lipsa de 
răspundere în aprovizionarea tehnico- 
materială a producției. Iată de ce 
credem că este timpul să se curme 
operativ asemenea acte de irosire a 
valutei, prin recuperarea de la autorii 
lor a daunelor. Cît privește valorile 
materiale imobilizate, considerăm că 
este necesar să se acționeze cu hotă- 
rire în vederea redistribuirii lor 
acolo unde este nevoie.

necesitățile economiei naționale,’pre
cum și de posibilitățile de execuție, 
iar în unele cazuri de existența do
cumentației de fabricație. în vede
rea desfășurării normale a ciclului de 
fabricație, s-au planificat pentru pri
mele perioade ale anului 1969 acele 
produse care au documentația de e- 
xecuție asigurată și revizuită, ceea 
ce a făcut posibilă includerea lor în 
necesarul de aprovizionare și coope
rare, concomitent cu pregătirea în
tregii cantități de S.D.V.-uri. In a- 
cest sens, producția primelor luni 
ale anului viitor are create condiții 
pentru realizarea unei fabricații rit
mice, fără întreruperi.

Pentru pregătirea din timp a fabri
cației produselor care la ora actuală 
nu au documentația tehnică întoc
miți, planurile de proiectare ale ser
viciilor' de concepție' aii', fost, orien
tate spre realizarea, încă în cursul 
anului curent, a documentației de 
execuție. Se asigură astfel decala
jul necesar pentru realizarea S.D.V.- 
urilor cu care trebuie înzestrată fa
bricația acestor produse. Totodată, 
există posibilitatea de a se prevedea 
pentru perioadele viitoare și întrea
ga cantitate de materiale și piese în 
colaborare, în vederea primirii aces
tora în timp util.

întrucît uzina noastră a înregistrat 
în ultimii ani creșteri substanțiale la 
volumul producției, a apărut necesi
tatea de a repartiza mal judicios fa
bricația produselor în cadrul secții
lor, mai ales la sectorul de prelu
crări mecanice unde, în ultimul timp, 
s-au ivit ștrangulări accentuate. în 
vederea eliminării „locurilor înguste" 
din această secție, s-au stabilit unele 
măsuri concrete atît pentru folosirea 
intensivă și extensivă a capacităților 
existente, cît și pentru îmbunătăți
rea organizării locurilor de muncă.

Un exemplu concludent în această 
direcție îl oferă organizarea în flux 
a fabricației de reductoare de viteză. 
Uzina noastră produce, pentru înzes
trarea utilajelor de ridicat și trans
portat, diferite tipuri de reductoare, 
care sînt solicitate an de an într-un 
număr tot mai mare. Pînă acum rea
lizam circa 2 500 bucăți anual. Un 
colectiv de ingineri din cadrul uzi
nei a studiat execuția reductoarelor 
de viteză, stabilind un flux tehno
logic prin care producția va crește 
la 4 500 bucăți anual și, concomitent, 
vor fi sensibil reduse cheltuielile de 
fabricație.

Firește, atît pentru organizarea în 
flux a producției de reductoare, cît 
și pentru organizarea științifi
că a fabricației celorlalte pro
duse, au fost necesare o serie de re
organizări în cadrul uzinei, spre a 
se asigura o utilizare mai rațională 
a suprafețelor de producție, o deser
vire mai promptă a locurilor de 
muncă. Totodată, au fost luate mă
suri pentru ridicarea gradului de 
organizare și de dotare tehnică a 
transportului intern la nivelul solici
tat de secțiile de fabricație. Moder
nizarea transportului uzinal a fost 
impusă atît de diversitatea produc
ției noastre, cît și de volumul și greu
tatea mare a produselor 
fabricăm. în acest sens, 
producție au fost dotate 
de ridicat și transportat: 
lante electrice, macarale 
utilaje, remorci. Ca urmare, s-a re
dus numărul muncitorilor auxiliari, 
s-a diminuat timpul afectat pentru 
transportul diferitelor produse. în ve
derea folosirii intensive a capacităților 
existente, s-a elaborat un plan con
cret de măsuri privind folosirea uti
lajelor la regimuri optime de func
ționare și introducerea unor proce
dee tehnologice noi — măsuri care 
asigură diminuarea continuă a mano
perei necesare realizării produselor.

Pe lîngă măsurile noi luate pînă 
acum sau preconizate pentru asigu
rarea condițiilor necesare realizării 
sarcinilor de plan pe anul 1969, în 
uzină se va extinde aplicarea unor 
măsuri care au fost introduse în pe
rioadele anterioare și care au avut o 
eficiență economică ridicată. Intre 
altele, se va extinde lansarea îh exe-< 
cutie,’ m loturi centralizate, a unor 
repere și subansamble comune dife
ritelor aparate de ridicat și transpor
tat, care în trecut se executau în
tr-un număr restrîns, pe comenzi se
parate, pentru fiecare utilaj. Organi
zarea lansării centralizate a acestor 
repere și subansamble comune a avut 
un efect economic deosebit de favo
rabil chiar în cursul anului curent, 
datorită faptului că a făcut posibilă 
organizarea judicioasă a fabricației.

Experiența uzinei noastre pledea
ză în mod convingător în privința 
avantajelor bunei pregătiri și or
ganizări a producției din anul 
următor. De aceea noi vom perse
vera în aplicare- măsurilor prevă
zute, pentru a inaugura sub bune 
auspicii producția celui de-al patru
lea

• La Crăcfuncasa, în munții 
Poiana Ruscăi, s-a terminat cu 
15 zile înainte de data prevăzută 
săparea puțului viitoarei exploa
tări de dolomită metalurgică. A- 
dînc de 123 metri cu diametrul 
de 4 
între 
leria 
EI 
rea 
prin 
pe banda care-1 va transporta 
ia instalațiile de prelucrare. Se 
prevede ca aici să se extragă 
anual 400 000 tone dolomită me
talurgică, pentru combinatele si
derurgice de la Hunedoara și 
Reșița.

metri puțul face legătura 
stația de antizdrobire și ga- 

benzii transportoare, 
va servi la deversa
și încărcarea dolomite! 

cădere liberă direct

an al cincinalului.

pe care le 
secțiile de 
cu aparate 
poduri ru- 
speciale și

Gheorghe BOȘNEAC 
directorul
Uzinei mecanice Timișoara

• Constructorii noii variante 
a drumului național Cîmpina- 
Comarnic au anunțat îndeplini
rea sarcinilor de pian pe acest 
an. Ei au betonat mai mult de 
7 km din prima porțiune — Po
dul Vadului-Comarnlc — șl au 
terminat podețele peste afluenții 
Prahovei. Totodată au început 
înainte de prevederile planului 
lucrările la cel mai mare pod al 
variantei, care va lega orașul 
Cîmpina de gara sa feroviară. 
Avansul cu care se desfășoară 
lucrările face posibilă darea în 
exploatare parțială a noii șosele 
încă din acest an.

Mărirea capacității pro
ductive a șeptelului, a 'a- 
cestei mari bogății a țării 
noastre, creșterea valo
rică și consolidarea ra
selor prezintă o deose
bită însemnătate pentru 
obținerea unor cantități 
mai mari de carne, lapte, 
lînă, ouă, cu un consum 
specific redus de furaje. 
Acțiunile de amploare des
fășurate în ultimii ani au 
avut ca rezultat ameliora
rea unor efective cuprinzînd 
mai multe milioane de ani
male. Extinderea selecției, 
a însămînțărilor artificiale 
la marea majoritate a efec
tivelor de vaci și oi, apli
carea încrucișărilor între 
rasele locale cu reproducă
tori de mare valoare obți
nuți în unitățile noastre 
agricole sau proveniți din 
import au permis creșterea 
substanțială a numărului 
de animale care asigură 
producții mai mari și ren
tabile. Cu toate acestea e- 
xistă multe 
păsări slab 
De aceea, 
îmbunătățirea 
de furajare.

animale .șl 
productive, 

paralel cu 
condițiilor 

adăpostire și

îngrijire este necesar 
să se acorde cea mai 
mare atenție intensifică
rii acțiunilor de ame
liorare a raselor. în a- 
cest sens, în documentele 
Congresului al IX-lea al 
partidului s-a indicat Con
siliului Superior al Agri
culturii să definitiveze, pe 
baza unui studiu temeinic, 
zonarea creșterii animale
lor avînd în vedere extin
derea raselor de mare pro
ductivitate, adaptate condi
țiilor din tara noastră, să 
întocmească un program 
științific fundamentat de 
îmbunătățire a calității și 
productivității animalelor, 
care să fie aplicat în mod 
organizat în toate unită
țile agricole, sub îndruma
rea și răspunderea cadrelor 
de specialitate.

Deși cu întîrziere, Consi
liul Superior al Agricultu
rii a întocmit un studiu 
privind perspectivele de 
dezvoltare a zootehniei, în 
care se include și progra
mul de zonare a raselor și 
îmbunătățirea calității și 
productivității animalelor.

(Agerpres)
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Combinatul de industrializare a 
lemnului, aflat în construcție la Se
beș, județul Alba, este o investiție de 
mare amploare. Aflat în al doilea an 
de existență, șantierul trebuia să se 
găsească în prezent într-o fază avan
sată a lucrărilor. S-a prevăzut, între 
altele, ca în acest an să fie termi
nată construcția halei fabricii P.F.L. 
pentru a se trece la montajul utila
jelor, încit în primul semestru din 
1969 fabrica să intre în funcțiune. La 
majoritatea lucrărilor de pe acest 
șantier se consemnează însă rămîneri 
în urmă și un reviriment real se lasă 
de mult așteptat.

De fiecare dată cînd la comi
tetul județean de partid s-a fă
cut o analiză a situației in
vestițiilor pe 1968, șantierul C.I.L.- 
Sebeș a fost cap de listă la 
capitolul restanțe. La încheierea a 
trei trimestre, din volumul anual de 
investiții prevăzut la acest obiectiv 
s-au realizat doar 52,3 la sută. Cu 
mult mai slabe sînt rezultatele înre
gistrate de subantreprenori : între
prinderea 3 izolații București — 35 
la sută din planul anual, iar între
prinderea 10 instalații Brașov — 49 
la sută din planul anual. De unde 
se vede că indicațiile în legătură cu 
realizarea ritmică a investițiilor nu 
sînt respectate pe acest șantier Iar 
conducerea șantierului 504 Sebeș — 
principalul executant, aparținînd 
Trustului de construcții nr. 5 Bra
șov — motivează rămînerile în urmă 
în mod invariabil : „nu avem mate
riale, ne lipsește forța de muncă".

Ținînd seama de amploarea lucră
rilor pe acest șantier, din inițiativa 
comitetului județean de partid au 
avut loc lunar. la Sebeș ședințe la 
care au participat, în afara construc
torilor, reprezentanți ai Ministeru
lui Economiei Forestiere șl ai Mi
nisterului Industriei Construcțiilor, 
proiectanți ai investiției. De fiecare 
dată ' ‘ ■’ ■■
s-au întocmit planuri de 
s-au făcut promisiuni pentru a se a- 
duce șantierul la linia de plutire. 
Șantierul a continuat însă să-și des
fășoare activitatea în virtutea iner
ției. Constructorul, depășit de pro
blemele mari ale lucrării, s-a 
descurcat cum a putut și, astfel, la 
restantele anterioare s-au adăugat 
altele.

Invariabil, de luni de zile, așa se 
petrec lucrurile pe șantierul C.I.L. 
Sebeș. Deși recuperarea restanțelor 
în construcția acestui obiectiv indus
trial reclamă un sprijin hotărît și 
de amploare din partea forurilor de

resort, în special ale celor două mi
nistere — M.I.C. și M.E.F. — acest 
ajutor nu se face simțit. Iată un caz 
concludent în acest sens. Despre ră
mînerile în urmă la lucrările de la 
fabrica de plăci fibro-lemnoase, 
în special la cuva preselor, des
pre terminarea racordului de cale 
ferată care să asigure trans
portul utilajelor în această toam
nă s-a discutat și în luna mai. 
încă de atunci s-a întocmit un plan 
de măsuri prin care Trustul de con
strucții nr. 5 din Brașov Se angaja 
să trimită pe șantier palplanșele ne
cesare și o vibrosonetă. astfel încît

de proiectare și, din această cauză, 
de cele mai multe ori ele au fost 
descoperite abia în timpul execuției 
lucrărilor.

Cu totul nesatisfăcător a fost șl 
sprijinul pe care șantierul l-a pri
mit pînă acum din partea Trustului 
de construcții nr. 5 Brașov. Trustul a 
tărăgănat multă vreme aducerea pe 
șantier a palplanșelor și vibrosone- 
tei despre care am amintit mai îna
inte. Șantierul a resimțit acut lipsa 
unor materiale și, pentru înlăturarea 
deficiențelor care au persistat în do
meniul aprovizionării, trustul nu a 
acționat cu toată hotărîrea. Un alt

PE. ȘANTIERUL C. I. L. SEBEȘ

Angajamente
acoperire

au avut loc discuții aprinse, 
acțiune.

să se termine montarea cuvei prese
lor ; s-a stabilit data de 25 august 
ca ultim termen de încheiere a lu
crărilor la racordul de cale ferată. 
Dar măsurile stabilite au rămas pe 
hîrtie.

Ca titular al 
rul Economiei 
interesat de a 
tru desfășurarea
lor, nu a asigurat din timp toate 
proiectele pentru lucrările din acest 
an. Anumite documentații 
predate șantierului cu 
greșelile și omisiunile 
au creat constructorului 
tați. La rîndul său,
structorul nu a studiat 
labil documentația pentru 
corecta din vreme anumite greșeli

Investiției, Ministe- 
Forestiere, direct 
crea condiții pen- 
ritmică a lucrări-

aspect al slabei asistențe tehnice și 
îndrumări din partea .trustului 
constă în faptul că, deși șantierul 
avea nevoie de ferme precompri- 
mate și chesoane, acestea au sosit 
în lunile mai și iunie la depozitul 
din Petrești. situat la 10 
rămas acolo multă vreme.
montare a 
angajase să 
data de 20 
septembrie.

Nici constructorul nu poate ti ab- 
solvit de propriile neajunsuri care au 
stăruit în organizarea șantierului. 
Mari deficiente au existat în dome
niul folosirii utilajelor. La buldo
zere s-a atins un randament de nu
mai 41 la sută, la excavatoare de 
60 la sută, iar la betoniere de 50 la

lor, pe care 
o trimită pe 
iulie, a „sosit

km, și 
Echipa 
trustul 
șantier 
abia la

au 
de 
se
Ia
25

au fost 
întîrziere ; 

din proiecte 
multe greu- 

nici con- 
în prea- 

a se

sută. A îngreunat mult mersul lu
crărilor și faptul că șantierul nu a 
avut forță de muncă suficientă. Tot
odată, șantierul se zbate într-o si
tuație financiară precară. Pe 8 luni, 
față de o pierdere planificată de 
692 000 lei, s-a „realizat" o pier
dere de 1 020 000 lei. O aseme
nea stare de lucruri se da
torește unor cheltuieli neeconomi- 
coase, stocurilor supranormative la 
anumite materiale, precum și risipei 
și pagubelor materiale înregistrate.

Iată, pe scurt, ce anume a frînat 
execuția ritmică a lucrărilor pe șan
tierul C.I.L. Sebeș. Situația care s-a 
creat pe acest șantier nu se cunoaște 
de ieri, de azi; despre lipsurile exis
tente aici s-a mai scris în ziarul 
nostru în urmă cu peste trei luni. 
Era de așteptat ca semnalele critice 
sâ găsească ecoul cuvenit la foru
rile răspunzătoare de realizarea a- 
cestei investiții, să determine din 
partea acestora măsuri hotărîte și 
imediate. Dar nu a fost așa. Nea
junsurile au persistat și despre ele 
s-a vorbit din nou (a Cîta oară !) în 
cadrul unei noi ședințe comune 

'care a avut loc Ia sfîrșitul lu
nii septembrie. La ședință a parti
cipat și tov. ing. Ion Rîmbu, adjunct 
al ministrului economiei forestiere, 
care, referindu-se la lipsa de efica
citate a ședințelor ținute pînă a- 
tunci. a spus : „Aș fi foarte satis
făcut ca ședința aceasta să fie ulti
ma. Discuțiile de pînă acum au fost 
siropoase, lipsite de răspundere". 
Directorul general al Trustului de 
construcții nr. 5 Brașov, Ing. L. Lei- 
bovici, a dat asigurări (nu este pri
ma dată cînd o face) că acum, în 
ceasul al 12-lea. trustul este Hotărît 
să scoată la liman acest șantier.

Pînă la sfîrșitul anului au mai ră
mas mai puțin de două luni. A deve
nit absolut necesar ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor șl Ministerul 
Economiei Forestiere să-și unească 
eforturile într-un front comun, spre 
a asigura constructorilor de pe a- 
cest șantier toate condițiile pentru 
recuperarea grabnică a rămînerilor 
în urmă, pentru accelerarea ritmului 
de execuție a lucrărilor și aducerea 
lor la stadiul prevăzut în grafice. De 
redresarea situației pe acest șantier, 
de realizarea integrală a planului de 
investiții pe acest an depinde, în ul
timă instanță, darea în funcțiune la 
termen a primelor capacități de pro
ducție ale combinatului. ,

Ștefan DINfCA
corespondentul „Scînfeii'

de came de bovine sînt în 
continuă creștere, măsuri
le luate în scopul satisfa
cerii acestora sînt departe 
de a fi corespunzătoare. 
Testarea taurilor numai în 
funcție de modul de trans
mitere la descendenți a în
sușirilor privind laptele este 
o treabă făcută pe jumă
tate.

îmbunătățirea raselor 
este legată strîns de crea
rea fermelor de elită pe 
specii și rase distincte, pre
cum și a fermelor de în
mulțire si testare. Este de
sigur bine că acestea, ca și 
multe alte măsuri judicios 
gîndite, sînt prevăzute în 
programul de ameliorare. 
Dar despre înființarea a- 
cestora se discută steril de 
circa un deceniu și jumă
tate. în mod practic, așa- 
numita „piramidă a ame
liorării" sub forma ferme
lor de elită, de înmulțire și 
de exploatare nu funcțio
nează. Aceasta se datorește 
unor interese imediate. 
După cum mi s-a spus la 
Institutul de cercetări zoo
tehnice, chiar în cadrul sta
țiunilor experimentale se 
tergiversează crearea fer
melor de elită din cauză că 
cei care lucrează direct în 
aceste unități sînt apre- 
ciați în funcție de realiza
rea planului Ia lapte, în 
timp ce numărul și mai a- 
les calitatea reproducători
lor obținuți și livrați ră- 
mîn pe plan secundar. în 
unitățile care au primit 
sarcina de a obține repro
ducători din clasele record 
și elită, în general, se re
simte lipsa ' selecționatori- 
lor, rezultat al .subaprecie-

înmănunchind eforturile a 
zeci de specialiști, progra
mul amintit prezintă ca
drul organizatoric adecvat 
și măsurile concrete și di
ferențiate care trebuie a- 
plicate pentru mărirea ca
pacității productive 
telului, a eficienței 
mice. Principalele 
tehnico-economice 
nizate se referă la realiza
rea efectivelor matcă și a- 
meliorarea continuă a aces
tora, producerea și selecți
onarea reproducătorilor, 
folosirea lor intensivă, ob
ținerea unor indici supe
riori de fertilitate.

Au trecut mai multe luni 
de la întocmirea progra
mului amintit, dar oficia
lizarea și difuzarea lui 
continuă să fie un de
ziderat. De altfel, în a- 
fara numărului 
de specialiști care 
tocmit și discutat, 
prezent, cei care 
bui să-l aplice încă nu-1 
cunosc. Acest fel de a pro
ceda explică de ce, în a- 
ceastă importantă activita
te, continuă să se mani
feste carențe vechi.

în decursul anilor au mai 
fost întocmite nu de puține 
ori diverse planuri de ame
liorare și hărți de raiona- 
re a raselor, dar multe din
tre acestea au rămas în 
anonimat. Este o practică 
anacronică ce n-ar trebui 
să se mai repete. De aceea, 
noul program să fie scos 
din sertare, aprobat și mul
tiplicat și mai ales să se ia 
toate măsurile pentru a 
prinde viață. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît con
cepția despre ameliorarea __ _
raselor nu este cristalizată rii pregătirii lor în facul- 

4-peste tot în-- lipsa unei e<j tățîle de profil sau în ca- 
fundamentări teoreticei-, 
profundate privind posibi
litățile și mijloacele de a- 
meliorare genetică a șepte
lului și-au făcut loc ten
dințe de subapreciere a ra
selor autohtone, s-au efec
tuat importuri costisitoare 
și uneori nefructificate, în
deosebi în ceea ce privește 
rasele de taurine pentru 
carne. Ca urmare, o parte 
dintre animalele importate 
au degenerat sau chiar au 
fost lichidate.

Referindu-se la concep
ția privind ameliorarea, 
ing. Vasile Temișan, șeful 
secției taurine de la Insti
tutul de cercetări zootehni
ce, spunea : „Actuala orien
tare în selecție este defici
tară. în loc să se urmăreas
că producerea, selecția și 
mai ales testarea tauri
lor prin intermediul cărora 
se poate realiza progresul 
genetic scontat, multe ca
dre se ocupă, în prezent, 
de Selecția vacilor, ceea ce 
în final nu duce decît la 
o eficiență practică limi
tată. Cu sume mari se im
portă vaci, care, chiar dacă 
dau o mare producție de 
lapte, nu contribuie la a- 
meliorarea raselor decît a- 
tunci cînd de la acestea se 
obțin tauri ameliorator!. 
„Importul de lapte", așa 
cum se poate denumi a- 
ceastă practică a cumpă
rării de vaci din străină
tate, dacă nu este însoțit 
de o valoare genetică co
respunzătoare a animalelor 
are o însemnătate iluzorie. 
Această anomalie este de 
neconceput în condițiile în 
care nici fondul genetic al 
raselor autohtone nu este 
folosit, în mod sistematic, 
pentru realizarea repro
ducătorilor de valoare"

Care sînt cauzele aces
tei situații ? Am adresat 
această întrebare ing. Ste- 
lian Dinescu, director gene
ral în Consiliul Superior al 
Agriculturii. „Una din cau
ze se referă tocmai la în- 
tîrzierile în alcătuirea pro
gramului de ameliorare, 
iar, în prezent, tergiversă
rii în legalizarea acestuia. 
De asemenea, perpetuarea 
paralelismului datorat or
ganizării separate a două 
rețele de însămînțări arti
ficiale nu asigură utiliza
rea intensă a unora dintre 
taurii cei mai valoroși. în 
unele cazuri, reproducăto
rii selecționați nu ajung să 
fie utilizați deoarece sînt 
preferați cei de mai mică 
valoare pentru simplul mo
tiv că aceștia din urmă cos
tă mai ieftin. Este o optică 
îngustă, profund dăunătoa
re, de care dau dovadă une
le direcții agricole și con
ducerile unor cooperative 
agricole".

Orientarea acțiunilor de 
ameliorare în funcție de ce
rințele diferitelor sortimen
te de produse animale con
stituie una din preocupă
rile multor organe agrico
le, în concordantă cu pre
ferințele consumatorilor 
s-au extins rasele de porci 
de carne, înlocuindu-se în 
mare măsură rasele cu pro
cent ridicat de grăsime. La 
alte specii însă această ce
rință continuă să fie igno
rată în contextul acțiunilor 
de selecție. Deși cerințele

a șep- 
econo- 
măsurî 
preco-

restrîns 
l-au în- 
pînă în 
ar tre-

Irfeuls rcursurilor postUni-' 
versitare. Această lacună 
generează dificultăți în va
lorificarea milioanelor de 
date rezultate din contro
lul producției, în interesul 
depistării și obținerii celor 
mai valoroase animale de 
prăsilă.

Extinderea 
judicioasă a 
selecție și a 
artificiale, 
mod sistematic a încruci
șărilor, concomitent cu îm
bunătățirea condițiilor de 
furajare și întreținere, de
vin eficiente dacă se apli
că cu consecventă pe par
cursul mai multor ani. E- 
xistă însă și posibilități de 
ameliorare imediată a efec
tivelor din numeroase uni
tăți agricole socialiste prin 
organizarea schimbului de 
animale de carne cu ani
male de prăsilă sau prin 
cumpărare din zonele în 
care acestea prisosesc. S-a 
apreciat de către specia
liști că, anul acesta, este 
posibil și necesar transfe
rul a circa 150 000 mieluțe 
între diferite județe și uni
tăți agricole. Este o acțiune 
de mare însemnătate, dar, 
pînă în prezent numărul 
mieluțelor livrate este cu 
mult sub prevederi. Or, 
acțiunile de schimb de 
la o unitate la alta, 
precum și între județe, 
ar trebui să se 
dă la toate speciile de ani
male, , evitîndu-se 
anacronică ce se 
nește în prezent, cînd o se
rie de animale tarate ră- 
mîn ca un balast în coope
rativele agricole, în timp ce 
exemplare valoroase ajung 
la abator.

Complexitatea probleme
lor legate de îmbunătățirea 
șeptelului impune acțiuni 
unitare în corelație cu ce
rințele de ansamblu, și nu 
numai după interesele de
partamentale sau ale dife
ritelor unități agricole. Din 
păcate însă nu se poate 
vorbi de concentrarea efor
turilor specialiștilor în a- 
plicarea măsurilor amelio
rative. în această privință, 
„tonul" este dat de la Con
siliul Superior al Agricul
turii. Semnificativ în a- 
ceastă privință este faptul 
că unii ingineri zootehniști 
și medici veterinari din ca
drul Direcției generale a 
creșterii animalelor au fost 
angrenați în acțiuni privind 
inventarierea suprafețelor 
irigate sau pentru grăbirea 
recoltării culturilor tîrzii.

înlăturarea lipsurilor a- 
mintite, rezolvarea cu ope
rativitate și în mod unitar 
a problemelor privind ame
liorarea raselor vor asigu
ra fructificarea mijloacelor 
materiale cheltuite pentru 
organizarea acțiunilor ame
liorative. Sînt necesare mă
suri urgente și eficiente 
pentru ca planurile elabo
rate — dintre care unele au 
fost supuse dezbaterii în 
Comitetul executiv al 
C.S.A. — că fie aplicate în 
practică astfel ca să con
tribuie în mod concret la 
îmbunătățirea calitativă și 
mărirea șeptelului, crește
rea producției de carne, 
lapte, lînă și alte produse.

C. BORDEIANU

șl orientarea 
acțiunilor de 

însămînțărllor 
aplicarea în

extin-
situatia 

întîl-



(Urmare din pag. I)
literatură acceptarea unui 
fatalism simplist, necreator 
și obtuz, apariția unor „con
statări" pe marginea tumul
tului vieții, rînduit cuminte 
in făgașuri dinainte știute. 
„Experiențe" de acest gen 
au existat, ele au dus la 
producții caricaturale, în a- 
fara artei, la scheme în 
care nimeni nu s-a regăsit. 
Ia „oglindiri" și „redări" 
efemere.

Prin tot ceea ce a creat 
viabil, literatura noastră a 
depășit de mult această 
fază și referirea la ea ar 
putea părea anacronică și 
inutilă, dacă în procesul de 
multilaterală efervescentă 
creatoare, de lărgire a sfe
rei de investigație, de forare 
în toate planurile a con
științei moderne, care ca
racterizează momentul li
terar actual, n-ar apărea 
si o tendință aparent con
trarie, care, pornind de la 
neviabilitatea reducerii ar
tei la sfera strictă a socia
lului în relațiile om-lume. 
să ignore aceste relații, să 
reducă sfera analizei la 
cercetarea exclusivă și pro
gramatică a lumii interi
oare (văzută fără contin
gente și fără determinări), 
a psihologiei abisale, a sub
conștientului. a iraționalu
lui. Fenomenul nu e nou 
(de atîtea ori romanul a 
„fost aruncat în aer") și e 
cel puțin amuzant să con- 
stați că toți teoreticienii 
morții romanului demon
strau acest deces scriind ro
mane ; nu o dată poezia a 
fost redusă la o simplă pro
blemă „în interiorul limba- 
jului". la permutări circu
lare ale cuvintelor golite de 
sens, totul în numele unei 
„autonomii" a lumii interi
oare, hrănindu-se din pro
pria ei substanță imuabilă, 
impermeabilă și senină.

ION DODII BĂLAN

spiritul lucid al o- 

mului modern, nu

cărți de vise

„Cînd urc spre stele,-mă 
«cufund în mine", mărtu
risea cu inteligența-i re
cunoscută poetul Mihu 
Dragomir, definind astfel, 
nu numai universul preo
cupărilor sale, ci și coordo
natele gnoseologice ale ar
tei și literaturii timpului 
nostru, în care omul, preo
cupat de cunoaștere, de cu
cerirea tainelor Cosmosului, 
nu uită să descopere zone 
noi din propriul său uni
vers lăuntric.

Paralel cu studiul struc
turii globale a universului, 
cu determinarea dimensiu
nilor galaxiei noastre, cu 
stabilirea existentei altor 
galaxii, cu descoperirea te- 
lescoăpelor care reduc cu 
miliarde de ani lumină di
mensiunea spațială a uni
versului, cu zborul omului 
în Cosmos, științele uma
niste. orientate spre stu
diul societății și al indivi
dului, spre raporturile din
tre acești factori, spre mo- 
bilurile lăuntrice ale acti
vității umane, au făcut de 
asemenea progrese consi
derabile.

Procesul cunoașterii dia
lectice este un proces uni
tar. în sensul că se aplică, 
folosindu-se de cuceririle 
tuturor științelor. în egală 
măsură universului exte
rior ca și celui interior al o- 
mului. De aceea crearea de 
raporturi antinomice între 
aceste două realități, aflate 
într-o strînsă conexiune, 
pe planul cunoașterii, ar fi 
o curată nerozie — căci 
dacă privim numai în noi 
înșine nu ne vom ști și nu 
ne vom iubi decît pe noi. 
iar creația noastră va. fi 
sărăcită de idei și văduvită 
de sentimente umanitare. 
In cazul acesta, funcția de 
cunoaștere si rolul educa
tiv al artei s-ar diminua 
îngrijorător. Cum. pe de 
alta parte, a privi ca artist 
numai la universul obiec
tiv, ignorînd cu desăvîrșire 
universul lăuntric al omu
lui cu infinitele lui pro
bleme si complicații ar în
semna să nu faci operă de 
creație, ci un inventar de 
probleme generale, de ac
țiuni și realizări pe care 
l-ar putea înfăptui mult 
mai bine economia poli
tică, statistica, sociologia. 
Copierea realității obiecti
ve fără urmărirea implica
țiilor ei în planul conștiin
ței individului nu poate de
fini și consacra un scriitor

Trăim însă o epocă în 
care prezența . scriitorului 
în viitoarea marilor pro
bleme care o frămîntă e 
condiționată de prezența 
lui în istorie și în societate, 
o epocă zbuciumată, în 
care se înfruntă deschis 
oamenii și concepțiile lor 
despre ei și despre rolul 
lor în univers. Categoriile 
social și politic nu mai sînt 
obiect de studiu îndepărtat 
și academic : ele invadează 
fertil conștiințele, ies în 
stradă, îmbracă forme ex
plozive. determină ... desti
nele individuale. Fără a-și 
trăda menirea, scriitorul 
nu poate fi insensibil (nu 
numai ca cetățean ci în 
primul rînd ca scriitor) la 
această dominantă majoră 
a vieții contemporane. Cred 
că opacitatea, programatică 
sau nu. față, de mișcările 
sociale ale vremii. Ia noi și 
pe cuprinsul.. întregii lumi, 
traduce în fond, o nepu
tință secretă, ca orice ab
dicare. chiar atunci cînd 
îmbracă forme zgomotoase, 
ca și cum ar vrea să a- 
tragă atenția asupra pro
priei contradicții intime. ,

„Somnul rațiunii naș
te monștri", scria Goya 
pe unul din tulburătoarele 
sale „caprichos". A renunța 
la meditația activă, la res
ponsabilitate și la partici
pare. la atributele de tot
deauna ale artistului, ar în
semna degenerarea rațiunii 
de a exista a literaturii și 
artei, a culturii spre care 
aspiră, cu o fervoare nici
odată întîlnită. milioane de 
oameni, pentru care ea nu 
poate fi un joc steril, ci — 
oricît ar fi de demonetizat 
cuvîntul — o hrană tot a- 
tît de necesară ca pîinea. 
pe care, de atîtea ori, re
lațiile sociale nedrepte î-o 
refuză, o dată cu dreptul la 
armonia unei lumi interi
oare. eliberată de bariere.

original. Un asemenea gest 
ne amintește întîmplarea 
cu pictorul din antichitate 
care înfățișînd într-un ta
blou niște., cireșe a atras 
— prin forța de copiere — 
păsările cerului asupra 
fructelor. Păsările. zice 
Blaga, comentînd anecdota, 
„au voit să denunțe în 
chipul cel mai zgomotos un 
plagiat, iar cîtuși de puțin 
să aplaude din aripi o mare 
creație de artă". Desigur, 
artistul nu poate cantona 
într-un univers fără nici 
o enigmă, unde se știe și se 
explică totul și-n care ma
rile probleme și chinuitoa
rele întrebări ale omului 
dintotdeauna sînt rezolvate 
ca la un oracol. Un aseme
nea univers e denivelator 
și liniar, monoton și pus
tiu, simplist și simplifica
tor. In el omul fără zbu- 
diumări nu poate ședea de
cît ca-ntr-un teatru de pă
puși, în unghiul de lumină 
al unei detestabile idile. Si 
de o asemenea literatură 
nimeni nu mai e dornic. 
Dar să ne imaginăm în a- 
celași timp cît de searbăd 
și înfricoșător ar fi un uni
vers interior în care nu 
s-ar reflecta nimic din pro
blematica obiectivă și con
tururile celui exterior. O 
beznă în care dormitează 
datele atavice, se leagănă 
straniu fantasmele plămă
dite din negura inconștien
tului ori din ceata stărilor 
de vis, se mișcă' în somn 
monștrii groazei și tresar 
ispite ancestrale, căci în
tr-un asemenea univers nu 
e propriu-zis trează decît 
„conștiința onirică".

S-ar comite, desigur, un 
act de pauperizare a artei 
dacă această conștiință oni
rică. din care au ieșit mari 
opere literare, ar fi igno
rată sau blamată, precum 
s-ar produce aceeași eroare 
dacă ea ar fi exacerbată, 
ruptă de conștiința cetățe
nească. umană, ă individu
lui. Am avea atunci de-a 
face, pe planul creației, cu 
simple si anacronice cărți 
de vise la care au renunțat 
astăzi și oamenii cu cea 
mai modestă cultură.. Mar
xismul. știința care se fo
losește creator de rezulta? 
tele tuturor științelor, de 
toate cuceririle spiritului 
uman, nu.se privează nici 
de datele oferite de psiha
naliză. Ele pot stimula cer
cetarea și gîndirea. pot 
contribui la înțelegerea u

nor mișcări sufletești, a 
structurii spirituale a omu
lui, dar nu pot înlocui ex
plicațiile marxiste, nu pot 
sta pe picior de egalitate 
cum se trudește, de pildă, 
să demonstreze Reuben 
Osborn in lucrarea sa 
„Marxisme et Psychoana
lyse" (Petite Bybliotheque 
Payot, 1965), și cum lasă 
impresia că vor să afirme 
prin creația lor chiar unii 
scriitori. Desigur, după 
Freud, visul nu mai poate 
rămîne un privilegiu al 
ghicițoarelprși. al șărlajta? 
nilor. El a fost'ridicat,’ ne

îndoios, la nivelul cerce
tării științifice, dar . din 
punctul . nostru de vedere 
nu pentru a fi unicul mij
loc de a ne explica, .-lumea 
obiectivă și .cea din moi 

înșine, nici de a rămîne 
unicul mijloc, de studiu al 
scriitorului. E dezolantă, a- 
ceastă singurătate în, oo- 
mun care ni; șe propune 
adesea prin intermediul li
teraturii exclusiv onirice ; 
mă refer la literatura de 
bună calitate și nu la imi
tații epigonice.

Eliminarea socialului din 
cîmpul literaturii și artei 
înseamnă pentru creație 
ceea ce înseamnă a-i priva 
pe pești de apă șl pe pasări 
de aer. Și aceasta cu atît 
mai mult în veacul nostru, 
un veac în care omul este 
prin excelență politic si so
cial, în care izolarea de 
societate echivalează cu o 
autocondamnare. Epoca 
noastră este una din pe
rioadele cele mai zbuciu
mate ale omenirii. Acum 
se confruntă măi' complex 
ca oricînd ideologii, siste
me sociale, se caută împli
nirea unor idealuri națio
nale și sociale, s-a ’ realizat 
într-o mare parte a lumii 
eliberarea omului și se cau
tă să se elibereze pretutin
deni, Se trezesc la o viață 
istorică popoare, se produc 
drame și. bucurii, se împli
nește, ca niciodată persona
litatea umarjă, în focul u- 
nor puternice conflicte și 
lupte dintre vechi și nou. 
Și totul ia acum proporții 
grandioase care impun o 
extraordinară responsabili- 

,. țațe..: Să mpgîndim numai 
la faptul următor. Se știe 
după calcule foarte exacte 
că la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, de pildă, un soldat 
n-ar fi putut să ucidă, pe 
tot parcursul, unui, război 
mai m’dlt de cîțiva zeci, de 
ostași. La sfîrșitul primu
lui război mondial s-a eva
luat că erau necesare zece 
mii de cartușe sau zece 
proiectile' de tun pentru 
bmbrîrea; unui luptător din 
armata adversă. Iar azi 
strategia' nucleară socoteș
te că o singură apăsare pe 
un buton al unui om care 
dispune de el, ar putea dis
truge complet țări și na
țiuni întregi. în fața unei 
asemenea probleme grave 
mai poate un artist să se 
mulțumească a-și contem
pla exclusiv propriul vis. 
fără să dezerteze de la răs
punderea lui socială ? Eu 
cred că nu ! Și așa .îmi ex
plic faptul că toți scriitorii 
și gînditorii mari ai veacu
lui se întorc sensibil spre 
spiritul umanist, eliberîn- 
du-se de excesul de interio
rizare și narcisism. Preo
cuparea socială a literatu
rii și spiritul de responsa
bilitate. sentimentul de a fi 
util și chiar, indispensabil 
sînt nevoi vitale ale sufle
tului artistului și intelec
tualului contemporan. Se 
produc în’.societate mutații 
de structuri, schimburi de 
valori care-i cer imperios 
pe artiști ca martori ai lor.

Dorim cu toții mai multe 
cărți bune, mărturie a aces
tei epoci, cărți cu care să 
ne putem integra cu- cinste 
în patrimoniul culturii u- 
riiversale. Și realitățile de 
la noi cohstituie o sursă 
obiectivă’ pentru crearea u- 
nor asemenea lucrări în 
care să întîlnim într-o 
strînsă interdependență- u- 
niversul nostru . obiectiv și 
cel lăuntric. Cine și cum 
a reușit să creeze o ase
menea unitate de'nezdrun
cinat a poporului nostru ? 
Cine și cum .a făcut din 
vechea Românie agrară o 
țară’ socotită de toată lu
mea un miracol ?. Care sînt 
conflictele cu adevărat spe
cifice ale societății noastre, 
care este profilul propriu 
al omului de .la . noi ? Ce 
gîndește el despre viață, 
dreptate, iubire, muncă, li
bertate și moarte ? Sînt nu
mai cîteva întrebări pe 
care și le pun și compa- 
trioții noștri și străinii care 
ar vrea să ne cunoască. 
Desigur modalitățile de 
realizare depind de tem
peramentul si talentul fie
cărui creator, dar proble
mele de interes general, 
care pot determina o mare 
literatură, mi se pare că 
rămîn acestea. M-am con
vins. la fața locului că pe 
nimeni nu flatează și nu 
interesează imitațiile. Oa
menii de oriunde vor să 
te simtă contemporan și o- 
riginal. vor să te șlmtă par- 
ticipînd la cunoașterea și 
rezolvarea problemelor ma
jore care-i preocupă și-i 
mobilizează la acțiune. Și 
aceste probleme stau 'atît 
în universul obiectiv cît și 
în cel subiectiv al omului 
contemporan.

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Omul nu este 

„ceea ce ascunde", 

ci ceea ce face

Problema raportului din
tre lumea obiectivă și cea 
interioară este una care se 
referă mai. mult la psiho
logia creației decît la însăși 
realitatea operei. Cu cît o- 
pera literară .se îndepăr
tează, mai mult de creatorul 
ei, adică .devine un buh 
public, intrînd 'în conștiința 
cititorilor un. timp mai în? 
delungat, cu atît dicotomia 
evocată de problema enun
țată mai sus. dispare; în- 
tr'rătît, îneît . ’opera lui 
Proust, exemplul cel mai 
elocvent al romanului ba
zat pe introspecție, scris 
aproape ■ în întregime la 
persoana întîi, a putut ti 
considerat la un moment 
dat drept o Carte imper
sonală, de tradiție balza
ciană, comentatorii săi cei 
mai avizați, de la Leon 
Pierre Quint la Gaetan 
Picon, situînd-o în apoteoza 
tradiției romanești a seco
lului al XIX-lea. Pe de altă 
parte, un creator celebru 

prin „obiectivitatea" sa, Tol
stoi, este astăzi unul din
tre predecesorii modalită
ților analitice de investi
gație literară rși o atare con
siderare rezistă chiar dacă 
ne amintim numai de 
..Moartea (ui Ivan Ilici". 
Proiecțiile interioare se o- 

biectivizează uneori la ex
trem, constituind viziuni a- 
supra lumii, valabile în si
ne, dincolo de mărturia pe 

care -o aduc’' asupra*̂  unui- 
eu traumatizat. Așa s-a pe
trecut cu Dostoevski și cu 
Kaîka. S-a avansat chiar 
ipoteza în virtutea .căreia 
cititorul exisță pentru scrii
tor, ca martor al adevăru
lui și realității lumii sale 
interioare, pentru a proba 
deci caracterul ei obiectiv 
valabil. Pentru a .încheia 
seria exemplelor ajutătoa
re. vom aminti că George 
Călinescu, ,,balzacian” ca 
prozator, îl felicita pe Că
rnii Petrescu, considerat de 
unii drept „analist", pentru 
talentul . său descriptiv,, 
pentru forța sa de creație 
obiectivă.

Ibrăileanu a analizat ra
portul dintre creație și ana
liză într-un eseu celebru. 
Ideea cea mai de preț des
coperită de el mi se pare 
aceea că analiza se trans

CONST. CIOPRAGA

Literatura este cu

noaștere în adîn- 

cime și in întindere

Ideea că literatura repre
zintă un efort de cunoaș
tere în adîncime și întin
dere, ducînd la descoperi
rea unor realități anterior 
ignorate,- se . înscrie-■ între 
constatările curente? Căci 
a crea înseamnă a adăuga 
universului dimensiuni, noi, 
corespUnzîhd unor reali
tăți posibile. După ce lirica 
și epica au înregistrat, se
cole de-a rândul. trăsătu
rile armonioase care fra
pau retina, — formele i- 
dealizate ale clasicismului 
au fost osîndite ca vetuste. 
In locul viziunii statice, ex
terioare, romantismul — 
mișcare revoluționară la 
originea tuturor tendințe
lor moderne — introduce 
spiritul dinamic al artei ca 
totalitate. Clasicismul cul
tiva dogmatic stilul nobil, 
rațional, arhitectura per
fectelor raporturi. Era ex
presia nevoii de ordine și 
simetrie. Fronda romanti
că dă curș vitalismului, 
preferind izbucnirea spon
tană ; unește într-un. fas
cicul realitatea, oricît de 
repugnantă, și revelațiile 
visului. Nu este nici o pro
poziție Ia moderniști „â 
outrance" de ieri și .de azi, 
care să nu fi fost rostită 
întîi de romantici.

Tăria realismului, verifi
cată în timp, ține de ca
pacitatea ’ de ’’ -observare’ 
exactă, de vizualitate. 
Descriind anatomia și fi
ziologia societății contem
porane, raportând după re

formă, în capul marilor 
scriitori, în creație, virtute 
pe care o socotea supre
mă. Nici nu’,s-ar putea alt
fel. Ar fi foarte greu să di
sociezi elementele de natu
ră exterioară, cele care pri
vesc lumea înconjurătoare, 
de cele care se nasc în con
stituția intimă a artistului, 
ca produs unic al subiecti
vității sale. Arta, ca ex
presie a dinamismului u- 
nui eu artistic, se naște 
din cele două lumi, con- 
stițuindu-și o realitate pro
prie. .De altfel, nu se poate 
vorbi de obiectivitate ab
solută, o dată ce lumea a 
interferat cu subiectul. Dar 
nici despre subiectivitate 
insondabilă sau creatoare 
de viață proprie. Nu, omul 
nu este „ceea ce ascunde”, 
cum spunea Malraux ; ca 
ființă pură scos din lume, 
el nu ar fi nimic. Omul 
este ceea ce face, iar ac
țiunea îl plonjează într-o 
lume de semeni, purtători 
de entități labile, dar nu 
mai puțin adevărate.

Desigur, credem în mă
reția tentativelor artistice 
de amploare și în virtutea 
supremă a modalităților e- 
pice. Hegel spunea că nu
mai epicul poate reconsti
tui întregul unei lumi. E- 
picul romanesc supune des
fășurării sale de fluviu 
maiestos toate . tipurile de 

i,;®KpTesie7;riiterară;””eIe""hec’’ 
existînd, de fapt, în stare 
pură. Analiza .celor mai de
licate mutații sufletești 
coexistă alături de înfăți
șarea marilor procese is
torice, Lirismul pur alături 
de descripție. Poezia lîngă 
speculația uscată. Un sin- . 
gur adevăr mi se pare e- 
te’ . valabil. Dramele, trăi
rile mele cele mai intense, 
viața interioară cea mai 
zbuciumată, spiritualitatea 
cea mai adîncă sînt cu a- 
tît mai mărețe, cu cît se 
pot obiectiva mai tare, cu 
cît expresia lor în operă 
primește atributele univer
salității. Omul își desco
peră atunci uimit propria 
sa lume, adevărata sa lu
me, în care există obiec
tiv, care îl determină e- 
sențial, în desfășurarea că
reia se creează ca om.

marca lui Sainte-Beuve — 
„dimensiunea morală" la 
„dimensiunea socială", Bal
zac nu neglija nici cel mai 
mic detaliu. La Balzac și 
Tolstoi cadrul de epocă, 
mediul fizic si personajele 
sînt studiate în relațiile lor 
determinante, aceleași în 
esență pentru orice alt pri
vitor. Liviu Rebreanu, 
creator obiectiv, nu trece 
la redactare pînă ce nu 
cunoaște biografia perso
najelor, locurile în care -a- 
cestea se deplasează, mo- 
bilurile faptelor. In arhiva 
lui, documentele sînt cla
sate cu grija unui grefier 
ordonat. Temperament di
ferit, în aparență refrac
tar studiului aplicat, Sa- 
doveanu se bazează pe o 
cunoaștere minuțioasă a 
lumii contemporane, In
venția avînd o explicație 
sigură. Scris în cîteva zile, 
romanul Baltagul este re
zultatul unei foarte, lungi 
legături cu mediul pasto
ral. Caragiale nu putea 
contura fizionomia perso
najelor pînă nu le știa nu
mele ; Sadoveanu își vede 
eroii, le aude replicile. 
Pentru a ne exprima cu 
un termen al lui Ibrăileanu, 
opera lor e în primul rînd 
creație, avînd ca punct de 
plecare observarea lumii o- 
biective. Nimic ieșit din 
comun, nu întrerupe logica 
lucrurilor ; absurdul și in
cidentul nu au nici un rol. 
Supuse unui examen radio- 
scopic, stările sufletești nu 

lasă pe placa sensibilă nici 
a cută ascunsă. Scriitorul 
realist înțelege creația ca 
încoronare a unui studiu, 
operînd cu prudentă și 
calm.

Neîncrederea în poziti
vismul scientist de Ia sfîrși
tul secolului trecut a favo
rizat drumul spre elevație 
și intuiție, care prin inter
mediul filozofiei bergșo- 
niene înrîureșc . puternic es
tetica. Psihologismul prous- 
tian se distanțează progra
matic de lumea externă 
pentru a investiga în 
schimb lumea interioară. 
Proust căuta fbndul adevă
rului în senzația brută, ar- 
gumentînd că nici o cerce
tare rațională nu poate su
plini intuiția. De aici, dis
continuitatea analizei, frag- 
mentarismul, acea succe
siune de goluri și pltnuri 
care a tentat atît de mult 
și tentează' și astăzi. Dacă 
arta clasică profnova spiri
tul de ordine, scriitorul mo
dern — subliniază Andre 
Berge — „ascultă reper
cusiunile lumii exterioare 
asupra sufletului său, fără 
a interveni pentru a le 
clasifica și interpreta". 
Creatorul de acest gen „ne 
învață să ne lăsăm sur
prinși, tulburați, uneori 
răscoliți de picăturile de 
realitate, ce cad în adîncul 
nostru"’. < ’ ■ .

La unii moderni limitele 
dintre poezie și proză se 
șterg, lirismul pur ' îmbi- 
nîndu-se cu inteligența în 
vederea descoperirii pro
priului eu. A crea e tot 
una cu a se autocunoaște. 
Neliniștit, revoltat împo
triva limitelor, Camus se 
proiectează 'într-o galerie 
de eroi de la Străinul pînă 
Ia Sisif. Reacția antiplas- 
tică face loc muzicii, fond 
pe care se desfășoară lumi 
sufletești unice. Dincolo de 
raza de acțiune a simțuri
lor. ar exista o realitate 
mâi profundă decît apa

EUGEN SIMION

Destinul individului 

se leagă de destinul 

epocii

E vorba, firește, de două 
realități ce se condiționea
ză și, chiar măi. mult d.ecît 
atît, se interferează în li
teratură : obiectul operei se 
subiecți vizează, căpătă, a- 
dică, atributele unei per
sonalități creatoare, subiec
tul, în contact cu ceea ce 
îndeobște numim lumea 
realului, tinde să se obiec
tivizeze, să se exprime, șă 
ia o „formă". Ce rezultă 
din întâlnirea dintre ă- 
ceste două universuri, 
nu totdeauna armonioa
se, e un al treilea uni
vers, cu o viață proprie. 
Mihail Dragomirescu al 
nostru, care găsea răspuns 
la toate, nu greșea prea 
mult numind capodopera-o 
realitate psihofizică, cu le
gi proprii, detectabile. O- 
p.era e pentru noi o reali
tate adîncă, iar cunoașterea 
ei rămîne aproximativă. 
Așa se și explică viabilita
tea ei estetică, trecerea 
peste granițele momen
tului istoric ce a produs-o. 
Proza e, revenind la tema 
discuției, mai mult legată 
de viața societății , (de un e- 
lement, deci, obiectiv) de
cît să zicem, lirica, arta mu
zicală, . oglinda unei oglin
diri cum o numea Ion Bar
bu. Cerința ca epica să me
diteze în miezul fenomene
lor ce se petrec, azi, sub 
ochii noștri, să fie, cu alte 
cuvinte, la. zi cu ceea ce se 
petrece în, viața socială și 
morală a epocii pe care o 
parcurgem, e îndreptățită : 
e menirea prozei de ob
servație să-și .tragă, subiec
tele dintr-o, realitate mo
bilă, să impună sau să con
teste valorile ei. Avem îh 
vedere, firește, proza, de ob
servație, aceea’care ex
trage evenimentului partea 
lui de istorie, particularu
lui sensul lui de universa
litate. Nu e vorba — repe
tăm o banalitate — de un 
raport direct, mecanic. Su
biectivitatea e cea care în
corporează elementele rea
lității, cea care hotărăște, 
în fond, soarta operei. în 
marginea acestui proces 
creator putem însă să con
siderăm că progresul unei 
literaturi poate fi deter
minat și din punct de ve
dere . al întinderii și adîn- 
cimii observației. Ideea lui 
E. Lovinescu și Camil Pe
trescu că ne trebuie și o 
literatură a orașului, a vie
ții intelectuale e adevăra
tă, . din nefericire . însă: se 
asociază cu o injustiție: 
contestă posibilitățile pro
zei rurală. S-a dovedit înșă. 
în ce privește temele, că 
nu trebuie, să avem preju
decăți. Rurală sau orășe
nească (noțiunile, au deve
nit. azi,, foarte relative), 
tema nu hotărăște , destinul 
operei. Atitudinea estetică 

rențele, la care se ajunge 
prin sugestie.

Dezacordul dintre reali
tate, ca lume externă, și 
creatori constituie în lite
raturile occidentale o tră
sătură ce se accentuează. 
Față de gravele probleme 
legate de al doilea război 
mondial, valorificate este
tic în literatura existenția
listă, creația din ultimul 
deceniu demonstrează un 
conținut cu mult prea su
biectiv. Punctele de sprijin 
cu lumea concretă fiind ne
glijate, spiritul ajunge la 
impas. Niciodată nu s-a 
vorbit cu atîta gravitate 
de „absurd" și de „dramă" 
în.raport cu cotidianul. Ac
ceptabil ca fenomen estetic 
tranzitoriu, experimentul 
poetic nebulos, cu lacăte 
fără, chei, sfîrșește prin a 
obosi și îndepărta. în locul 
unui „Eu" hipertrofiat, cu 
o lume interioară bîntuită 
de tenebre, am prefera 
prospețimea sufletului des
chis spre'univers și fortifi
cat de acesta.

Literatura noastră face 
dreaptă măsură și lumii o- 
biective și celei interioare. 
Plasticitatea eminesciană 
sau sadoveniană, sub influ
ență vieții externe, se pre
lungește în reverberații su
fletești de intensă vibrație. 
La modernul Arghezi ma
teria cîntă, spiritul trăiește 
drame. Decorativul Pilîat 
e contemporan cu reflexivii 
Lucian Blaga și Al. Philip- 
pide. Talentați poeți actuali 
ilustrează același echilibru. 
Proza interbelică de ana
liză ține cumpănă romanu
lui de observație, așa cum 
în ultimii ani epica de as
pect social se împletește cu 
problematica interioară. 
După atîtea realizări lite
rare pe plan național și u- 
niversal, un lucru e sigur : 

nuniai racordarea întt-un 
tot organic a lumii obiec
tive și a celei interioare 
poate sugera convingător 
imensa varietate a vieții

. ««

e cea care determină.’ în 
fond, caracterul modern 
sau îngust tradiționalist 
(păstrăm terminologia... 
tradițională) al literaturii. 
Un semn de vitalitate și 
de maturitate a epicii ac
tuale c și aceea că își pune 
problema, mal apropiată 
de esența unei litera
turi moderne, sincroni
ce : condiția individu
lui în cadrele civilizației 
socialiste. E un progres, am 
impresia, nu de tehnică li
terară (incontestabil și a- 
cesta !), ci de concepție es
tetică asupra rostului și po
sibilităților literaturii.

E îndreptățit, în orice 
caz, îndemnul ca literatura 
să-și ia ca element de ob
servație, într-un chip sau 
altul, fenomenele care tra
duc mai concludent sensul 
societății noastre, însușiri
le șl dramele epocii actua
le. E de observat că litera
tura din ultimii ani, în- 
țelegînd mai bine felul con
tribuției sale și sensul o- 
rientării spre ceea ce e e- 
sențial și specific, și-a lăr
git aria de cuprindere a 
temelor, paralel cu procesul 
de diversificare stilistică. 
Se scrie azi aproape des
pre tot ceea ce vine în a- 
tingere cu viata individu
lui, nu numai despre dra
mele lui de ordin social, 
ci și despre cele intime, 
uneori de amețitoare adîn- 
curil Prejudecata că ceea 
ce caracterizează pe omul 
de azi sînt numai avînturi- 
le. nu și înfrîngerile sale, 
tinde să dispară. Pentru 
literatură, partea de soare 
ca și partea de umbră 'din 
viața individului stîrpesc 
același interes. E po
trivit, atunci, a renun
ța la ideea că numai 
anumite subiecte expri
mă esența actualității, 
iar altele nu. Depinde,- ca 
peste tot în literatură, de 
atitudinea, față de materia
lul 'de inspirație. Rămîne 
cu toate acestea actuală ce
rința ca scriitorul român 
să observe cu mai mare a- 
tenție, adică cu o înaltă 
conștiință etică și estetică, 
epoca în care s-a făcut o 
revoluție și s-au pus bazele 
unei civilizații care și-a 
propus să desființeze imo
rala inegalitate socială din
tre indivizi și să creeze 
condițiile pentru ca înstrăi
narea omului de esența sa 
să dispară. Acest cîmp de 
prefaceri, mutații pe toate 
planurile oferă literaturii o 
sursă inepuizabilă. Operele 
notabile dovedesc că. lirică 
sau obiectivă, comporta- 
mentistă sau analitică, rea
listă sau parabolică, litera
tura dă, în fond, o jude
cată asupra actualității. 
Oricine poate observa pro
gresul considerabil făcut 

de literatura din ultimii 
ani în descifrarea raporto
rilor, evidente sau mai 
obscure, care leagă desti
nul individului de destinul 
mai larg al epocii. Au apă
rut scrieri ce-și pun cu 
gravitate și curaj astfel de 
lucruri și, dacă e ceva de 
semnalat în acest sens, e 
tocmai curajul (curajul ar
tistic, bineînțeles) de a a- 
borda cu sinceritate multe 
fenomene socotite altădată 
dificile, insolubile. Litera
tura nu poate trăi din con
formism. cum nu poate trăi 
dint.r-0 negație perpetuă. în 
măsura în care consolidea
ză, ea și neagă și, fiind 
vorba de actualitatea so
cială, e de precizat că noul 
își croiește greu drum și că 
individul nu se desparte 
totdeauna de vechile sale 
deprinderi rîzînd. Această 
detașare îmbracă, uneori, 
forme acute.- și; înfățișînd

HORIA PĂTRASCU

Pericolul realizării 

literare intr-un uni

vers îngust

Există o strînsă. interde
pendentă între cele două 
aspecte, între cei doi poli 
(aparent distincți, existînd 
de sine stătător) țti pro
blemei care ne. interesează : 
lumea fizică, reală, mediul 
social in care ne mișcăm 
— și lumea subiectivă, in
terioară — propriul nostru 
„eu", cu-alte cuvinte— re
prezentând up univers in- 
flividu“!-
la caz. de la om fa <irh“.’’ 
și. firește, de la un creator
ia altul.

îndrăznesc "să afirm că 
în încă nu prea întinsa mea 
experiență de viată am 
constatat, venind • în con
tact cu diverse, opere de 
artă (mă rel'er aici la artă 
în sen'sul complex al aces
tui cuvînt. cupririzîhd prin 
urmare multiplele sale 
compartimente creatoare : 
literatură, plastică, muzică, 
teatru, film etc, etc), am 
constatat, repet, că în co
vârșitoarea. majoritate a 
cazurilor aceste' opere re
prezintă produsul finit, ar
monios. a) unei premise 

: „duble" : lumea ca Univers 
material, pe de o parte, și 
reflectarea ei pe plan idea
tic. și psihic în conștiința 
autorului — a artistului — 
pe de alta. De altfel, aceste 
opere — și numai ele — au 
fost (și rămîn) cele care 
mi-au stîrnit interesul, care 
m-aii învățat șă înțeleg 
splendoarea năzuinței spre 
mai bine a colectivității, 
calda bucurie și siguranța 
calmă a sentimentului dra
gostei fată de aproape, e- 
roismul omului de geniu, 
sau, dimpotrivă, mizeria 
nimicniciei umane. De Ia 
care am putut — și conti
nuu încă — să învăț. Că
rora le datorez modesta, 
dar sincera mea recunoș
tință.

Personal nu cred că exis
tă o altă modalitate ’ supe
rioară de creație, decît îm
pletirea. chiar și dacă nu 
întotdeauna armonioasă, a 
unor date exterioare artis
tului (societate. mediul, 
climatul spiritual, momen
tul istoric), cu cele inte
rioare (sensibilitatea, capa
citatea de înțelegere; spiri
tul de discernămînt. com
portamentul etic, moral și 
civic etc). A impune, prac
tic, sau. și mai grav, teore
tic. numai unul dintre aces
te aspecte, constituie o gre
șeală; ale cărei consecințe 
sînt întotdeauna greu . de 
precizat. Vreau să spun că 
a impune o anumită reali
tate dată tdeci — practic — 
inexistentă I). ca unic su
biect de reflectat, artisti
cește, reprezintă cel puțin 
o aceeași eroare ca si exa
cerbarea — de către crear 
tor. de data asta — a pro
priei personalități,; în dau
na realității, social-istorice 
în care s-a format această 
personalitate, si, mai ales, 
împotriva ei tîn sensul fi
nalității valorice pe plan 
artistic; în sensul operei 
de. artă. în sensul creației, 
cu alte cuvine). In ambele 
dintre aceste cazuri, pfo- 
dusul „artistic" nu va 'de
păși aria unui fapt divers 
petrecut astăzi, dar care 
mîine — din pricina lipsei 
de putere generalizatoare 
— își va pierde valabilita
tea, nemainteresînd absolut 
pe nimeni.

Condiția umană a creato
rului de artă — prin urma
re si a scriitorului — a 
fost diptotdeauna. și mai 
ales este, determinată de 
lumea, de societatea în care 
există. El este obligat să 
ia o poziție responsabilă : 

totul cu simț de răspun
dere, creatorul nu are voie 
a mistifica. Cea mai răs- 
pîndită fortnă de mistifi
care e acea speță, de operă 
care vorbește vesel despre 
procese sociale și morale 
copleșitoare. O astfel de 
inadecvare nu e numai sti
listică. Ea denotă un viciu 
de observație, de gîndire 
estetică, în ultimă instanță. 
E de recunoscut că speța 
scrierilor idilice sau ar
tificial întunecate, crin- 
cenej; râmase și unele 
și altele la suprafața 
fenomenelor, fără să dis
pară, a devenit mai rară. 
Locul ei e luat, într-o mă
sură apreciabilă, de o li
teratură care, evocînd un 
trecut paradoxal de tragic 
sau descriind existenta 
complexă a individului de 
Ia. meridianul nostru, tinde 
să-și croiască drum spre 
inima fenomenelor morale.

el este obligat :să-si defi
nească — mai ales prin 
scris — această poziție. Or, 
o asemenea stare de fapt 
include, în ea însăși, da
toria — și mă rel'er aici 
la artistul autentic, care șe 
consumă realmente în pro
cesul creației, iar nu la „me
seriașul" improvizat, — 
de. a fi nu numai uh 
simplu martor al epocii, ci 

a,J ei.
Suit determinat să cred 

că sinceritatea este condi
ția de ’ bază a atitudinii 
(scriitorului : sinceritate
Imultiplă, luată în sensul 
unei atitudini civice anga
jate în raport cu realitatea 
obiectivă, cît și în cel strict 
particular, acela al sinceri
tății fată de. tine însuți. 
Scrisul — și poate că proza 
mai ales — oferă posibili
tăți neobișnuite de cunoaș
tere. EI este atît un studiu 
profund al condițiilor care 
ne determină existența, cît 
și un mijloc — deloc lipsit 
de importanță — de a ne 
analiza pe noi înșine; fie
care lucru scris, fiecare pa-, 
gină, o dată definitivată, re
prezintă o nouă treaptă ur
cată spre înțelegere, un nou 
cîștig obținut în complica
tul proces de a cunoaște 
și a ne cunoaște. Scrisul 

. — înțelegînd prin scris acea 
„ardere", acel „consum" 
autentic de care am po
menit mai înainte — poate 
schimba. .. optica. poate 
schimba unghiul sub care 
vedem lumea în mod po
zitiv. la fel însă cum poate 
și falsifica acest unghi, cum 
poate duce Ia ratare artis- 
tjcă sau la dezagregarea 
propriei lumi interioare - 
la’ eșec. Exișță, evident, un 
rișc din. acest punct de ve
dere : la urma urmei, însă, 
acest scris, faptul artistic 
reprezintă condiția luptei 

. întrucît — ca și viata — 
scrisul este, o luptă în pri- 
mul'rînd.

A încerca să te rupi 
de realitatea obiectivă, 
â încerca să fii pasiv fată 
de dramele lumii contem
porane, înseamnă, a încerca 
să te realizezi într-un uni
vers îngust,.. într-un cadru 
strict-personal, lipsit deci 
de control și care nu in
teresează pe nimeni. Pe de 
altă parte, a renunța la, 
propriul tău. „eți". la pro
pria atitudine în redarea 
realității înconjurătoare, 
m'ulțumiridu-te a lăuda sau 
blama pur și simplu, indi
ferent ce și cum. nu în
seamnă nimic altceva decît 
a te . risipi în reali
zări minore, a căror zonă 
de , interes si timp de exis
tență . nu pot t'i decît ex
trem de reduse.

Am credința că auten
tica operă de artă, puterea 
ei de generalizare, fără de 
care arta nu poate exista: 
(operele clasicilor dovedind, 
aceasta cu prisosință) 
nu se poate obține decît 
realizînd întrepătrunderea 
dintre zona exterioară, o- 
biectivă. a realității și cea 
interioară, subiectivă — 
zona conștiinței artistice 
individuale. Orice încerca-’ 
re de a exclude unul din
tre acești factori din crea
ția artistică, nu poate duce 
decît la ruperea, la sparge
rea unui echilibru firesc, 
acela că, indiferent cum, 
trăim în și, mai ales, prin 
societate. Că numai încer- 
cînd să o înțelegem, pu
tem reuși să o reproducem 
artisticește — putem să ne 
reproducem pe noi înșine..

Anchetă realizată de 
Adrian ANGHELESCU
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CO PRIVIM LA VIZITA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI CDMUAIST BM 

ÎN AUSTRIA
O delegație a ■ Partidului Comu

nist Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale ■ a Sindicatelor 
din România, a făcut o vizită în 
Austria între 28 octombrie și 2 no
iembrie, la invitația Partidului Co
munist din Austria.

Din delegație au mai făcut par
te tovarășii Aurel Duca, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al P C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, și Andrei Ștefan, prim 
adjunct al șefului secției interna
ționale a C.C. al P.C.R.

In timpul șederii în Austria, de
legația a avut convorbiri cu to
varășii Franz Muhri, președintele 
P.C. din Austria, Friedl Fiirnberg 
și Erwin Scharf, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C., 
Robert Dubowski, Egon Kodicek, 
Franz Marek, Alfred Ruschitzka, 
Maria Urban, membri ai Biroului 
Politic al C.C., și Heinrich Fritz, 
membru al Comitetului Central, 
șeful secției Internaționale a C.C. 
al P.C. din Austria.

In timpul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă sinceră, to
vărășească, părțile au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
probleme ale situației internațio
nale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești și ale dezvoltării fn 
continuare a relațiilor de solida
ritate internaționaliste existente în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austria.

Cele două partide au reafirmat 
deplina solidaritate cu lupta eroi
că a poporului vietnamez, cerînd 
încetarea agresiunii- imperialismu
lui american în Vietnam, respec
tarea dreptului poporului vietna
mez de ă-și hotărî soarta potrivit 
intereselor și voinței sale.

Cele două partide apreciază că 
tr condițiile actuale este necesar 
mji mult ca oricînd să fie inten
sificate eforturile pentru conti
nuarea procesului de destindere în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
înfăptuirea securității europene, 
pentru zădărnicirea acțiunilor 
cercurilor imperialiste și revanșis- 
te care ar dori să împingă ome
nirea spre perioada depășită a

VIZITELE DELEGAȚIEI P, C.
.a .i-i-uiȚ ::| c a i g

DIN JAPONIA
Delegația Partidului Comunist din. 

Japonia, condusă de tovarășul Sa- 
tomi Hakamada, membru al Pre
zidiului și al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., care se află în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R., a vizi
tat" Muzeul Doftana, I.A.S, Prejmer 
și' obiective turistice din județul 
BrașoV. De asemenea, membrii de

Solemnitatea înminării unor decorații
Pentru merite deosebite în orga

nizarea și dezvoltarea activității cul
turale de masă în cooperația meș
teșugărească, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
conferit printr-un decret ordinul și 
medalia „Meritul Cultural" unui nu
măr de 46 de lucrători din coope
rația meșteșugărească.

Luni dimineața, Ia sediul UCECOM 
din Capitală, tovarășul Ion Cosma, 
membru al Consiliului de Stat, a 
înmînat într-un cadru festiv înal
tele distincții. In numele Consiliu

E3 E3 13 Q □ E3
(Urmare din pag. I)

ner. Inginerul Caramalău a învățat 
20 de ani, dar în loc să-și practice 
onest meseria, lucrează clandestin 
ochelari de soare, se înhăitează cu 
toți șarlatanii orașului. A fost prins 
în flagrant delict de milițieni 
de la circa nr. S. Un atelier 
clandestin. Materia primă, plasti
cul. Utilajul 7 Aparate simple. 
Procesul de fabricație, simplu. 
Difuzarea mărfii implică însă 
riscuri și complicații. Fabricantul are 
un cerc foarte restrîns de oameni 
siguri de legătură, care vin și ridică 
marfa în puterea nopții (cu mașini, 
cu motociclete, sau, pur și simplu, în 
saci). Oamenii de legătură au la rîn- 
dul lor întîlniri cu adevărații comer- 
cianți clandestini.

O a doua întrebare : ce spune le
gea cu privire la evaziunea fiscală 7 
Articolul 268 din Codul penal: „Sus
tragerea de la impozite sau taxe 
prin ascunderea obiectului sau sur
sei impozabile ori taxabile în între
gime sau în parte (...) se pedepsește 
cu închisoare corecțională de la o 
lună Ia un an și cu amendă de la 
100—1 000 lei“. Pentru cazuri ieșite 
din comun există și pedepse foarte 
aspre. Principalul este ca organele 
de miliție să reușească să lichideze 
atelierele clandestine, principala sur
să a lumii negustorilor dellcvențl.

Există și posibilitatea legală de a 
fabrica articole din material plas
tic : autorizația. Dar și în acest caz 
apar fenomenele evaziunii fiscale. 
Un caz. în 2—3 ani „micul me
seriaș" Caro! Berhard, cu do
miciliul în București, cu atelierul 
în comuna Potigrafu (!), cu autoriza
ție emisă de organele financiare din... 
Ploiești, a plătit statului peste 60 000 
lei penalizări pentru abateri de la 
regulile fiscale. Adică o sumă echiva
lentă cu cîștigul unui om pe trei ani 
avînd o leafă de peste 1 700 lei lu
nar I Ai crede că domnul Berhard 
e aproape ruinat Eroare ! L-am vi
zitat Ia doțniciliu. Casa cu un etaj, 
în care locuiește, e proprietate per
sonală. în garaj, un Fiat 1 300. Doam
na Berhard m-a primit amabilă.

— Mie nu-mi place, domnu’, să mă 
bag în afacerile soțului meu.

— Bine, zic, dar chiar pe dumnea
voastră v-a prins miliția pe cînd vin- 
deați.» 

războiului rece, șă învenineze at
mosfera internațională, să-și pună 
în aplicare planurile agresive.

Delegațiile au- constatat cu sa 
tisfacție evoluția pozitivă a reia 
țiilor româno-austriece, ceea ce 
corespunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și colaborării 
popoarelor din Europa și din în
treaga lume.

Cele două partide au subliniat 
uriașa însemnătate a refacerii și 
întăririi unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești pentru triumful luptei duse 
de toate forțele înaintate ale so
cietății contemporane în slujba 
realizării mărețelor obiective ale 
salvgardării păcii, independenței 
și libertății tuturor popoarelor, ale 
democrației și victoriei socialismu
lui.

Cele două partide consideră că 
pentru restabilirea și consolidarea 
unității și solidarității mișcării co
muniste și muncitorești este esen- 
țial ca în relațiile dintre partidele 
frățești să fie statornicite și res
pectate neabătut principiile inter
naționalismului socialist, ale inde
pendenței, suveranității și egalită
ții în drepturi, ale neamestecului 
■în treburile altor partide. Este 
dreptul fiecărui partid de a-șl ela
bora de sine stătător linia politică, 
călăuzindu-se după principiile ge
nerale ale marxism-leninismului și 
finind seama de condițiile concrete, 
istorice, sociale, economice din 
țara respectivă, de răspunderea pe 
care o are față de propriul popor.

Ca și celelalte întîlniri dintre 
conducerile celor două partide, vi
zita delegației P.C.R. a prilejuit o 
mai bună cunoaștere reciprocă, a 
contribuit la întărirea legăturilor 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Austria. Totodată, rezultatele vizi
tei vor contribui la depășirea difi
cultăților existente între țările so
cialiste și în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională.

Delegațiile au exprimat deopo
trivă hotărîrea celor două partide 
de a intensifica în viitor relațiile bi
laterale, schimbul de păreri și ex
periență dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Austria în interesul dezvoltării 
prieteniei dintre popoarele român 
și austriac, al cauzei păcii și so
cialismului în lume.

legației s-au întîlnit cu tovarășul 
loan Mărcuș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Bra
șov, care a vorbit oaspeților des
pre preocupările actuale ale orga
nelor de partid și de stat din ju
deț.

lui de Stat și din împuternicirea 
C.C. al P.C.R. și guvernului Rep '> 
bllcil Socialiste România el a felici
tat pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea de viitor.

în numele celor distinși, tov. Eu
gen Tomescu, director în UCECOM, 
a mulțumit călduros conducerii de 
partid și de stat pentru această 
înaltă apreciere acordată mișcării 
culturale de masă ce se desfășoară 
în cadrul cooperativelor meșteșugă
rești.

(Agerpres)
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— Oh 1 E o poveste mal veche.
— Casa, mai spune doamna Ber

hard, e cam incomodă.
— ? 1
— Are 16 trepte. E greu de urcat...
Aflu că familia și-a mai cumpărat 

și o sfoară de vie. Pe la Săftica... E 
vorba de investiții de sute de mii 
de lei... Cit cîștigă ilegal domnul 
Berhard ? Funcționarii de la finanțe 
i-au fixat un impozit aproape derizo
riu. Firește, nu e unicul caz. Unii 
dintre „micii meseriași" din branșa 
maselor plastice au și uitat să mai 
lucreze. în ateliere asudă..... calfe".

...în fauna delincventă a Capitalei 
se mai înscrie un număr de cerșe
tori. Există două categorii de oameni 

La adăpostul 
toleranței publice
care întind mîna : lichele capabile de 
muncă, dar care preferă să întindă 
mîna ; a doua, persoane realmente 
incapabile de muncă.

Cîteva secvențe din prima catego
rie : un bărbat în toată puterea 
vîrstei, soția lui, idem, ambii capa
bili de muncă, au inventat un sistem 
drăcesc de a smulge bani trecători
lor. El cîntă din clarinet, ea bate la 
tobă, iar fetițele lor — două copile 
de 5—6 ani — sînt silite să joace ca 
urșii I Capul familiei — Gh. Tudor 
(?) — fără domiciliu stabil, individ 
detestabil sub toate aspectele, schilo- 
ditorul sufletelor propriilor lui copii, 
ia apoi banii recoltați din mila publi
cului și îi toacă la prima bodegă 
unde cade adesea în comă etilică.

PRIMIRE
AL P

Luni la amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășii A. G. 
Egorov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., redactor șef al revistei 
„Komunist", M. Kurianov, redac
tor șef al revistei „Agitator" și

Manifestări consacrate 
celei de-a 51-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de S. M. 
Butusov, ministrul gospodăriei co
munale a R.S.F.S.R., deputat în So
vietul Suprem al R.S.F.S.R., 
care la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S. participă Ia manifestări
le organizate în țara noastră cu 
prilejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a vizitat 
în cursul zilei de luni municipiul 
Cluj. Oaspeții au poposit la Muzeul 
etnografic al Transilvaniei, au vizi
tat complexele de locuințe din noul 
cartier Gheorghieni, diferite monu
mente arhitectonice și grădina bota
nică. Seara, la Casa de cultură a 
studenților, a avut loc o adunare 
festivă consacrată aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Despre semnificația acestui eveni
ment au vorbit Roman Morar, se
cretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., și S. M. Butusov, șeful 
delegației sovietice. Un grup de ar
tiști de la teatrele dramatice și 
muzicale din localitate a susținut 
un reușit program artistic.

★
In comuna Păulești, județul Satu- 

Mare a avut loc duminică o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
51-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la care au 
participat numeroși locuitori ai co
munei. Au luat, de asemenea, parte 
Octavian Luțaș, secretar al Comite
tului județean Satu-Mare al P.C.R., 
Ion Vida, președintele consiliului ju
dețean A.R.L.U.S., funcționari su
periori din M.A.E. precum și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Despre însemnătatea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și 
realizările obținute de popoarele U- 
niunii Sovietice au vorbit Maria Zi- 
daru, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție „Steagul lui Lenin" din 
comuna Păulești, și G. I. Nikolaev, 
reprezentantul comercial al Uniunii 
Sovietice în Republica Socialistă 
România.

Adunarea s-a încheiat cu un bo
gat program artistic susținut de for
mații de amatori din județul Satu- 
Mare.

cinema
• Anna Karenina (ambele serii) : PA
TRIA — 10; 13,30; 17; 20,15.• Hombre : REPUBLICA — 9; 11,30;
14; 16,15; 18,45; 21,15; FESTIVAL — 8;
10,30; 13; 15,15; 18; 20,15.
• Heidi : CINEMATECA — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 2605) ; 20,15 (seria de 
bilete — 2623).
• Vera Cruz : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, MODERN — 
10; 12,15: 14,30; 16,45; 19; 21,15.• Heroina : victoria — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, MELODIA — 9; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.• Lustragiul : EXCELSIOR — 9; 11,13;
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Ultimul voievod : LUMINA — 8,45—
15,30 în continuare ; 18,45; 20,45.• Operațiunea San Gennaro ; DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, MOȘILOR — 15,30; 18.
• Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă : MOȘILOR — 20,30.

Cazul „rudăreselor", femei ce ples
nesc de sănătate, dar care nu vor să 
muncească nici în ruptul capului, 
este cunoscut bucureștenilor : invocă 
mila purtînd pe brațe copii.

Iată rezultatele unui control corpo
ral întreprins de Miliția Capitalei: 
loan Olercu din Crevedia Mică re
coltase într-o singură zi 800 lei; 
Păun Mateescu din Cocioc — 325 lei; 
Vasile Groza din str. Baba Voica 
(București) — 206 lei... Pot fi date 
zeci de asemenea cazuri. Cerșetorul 
valid își face o socoteală simplă : de 
ce să muncesc dacă pot cîștiga și 
fără eforturi ?

Indiscutabil, cerșetoria într-un stat 
în care dreptul Ia muncă este garan

tat de Constituție intră în rîndul fe
nomenelor antisociale, e o metodă 
ilicită de cîștig. Dar să vedem ce 
spune legea. Spicuim din Codul pe
nal : „Cerșetoria se pedepsește cu în
chisoarea corecțională, de la 6 luni 
pînă la 4 ani, a persoanei care, deși 
are capacitate de a munci, apelează în 
mod obișnuit la mila publicului, ce
rînd ajutor material".

Legea e destul de aspră, un instru
ment care ar putea pune capăt cer
șetoriei. Dar în pofida acestei legi, 
cerșetoria nu dispare. De ce ? Pentru 
că legea nu este aplicată cu consec
ventă. în această direcție, o preci
zare : a fost imposibil să înțelegem 
de la tovarășii din Direcția Miliției

LA C.C.
i Oh Ra

Ș. M. Morkovnikov, șef de secție 
la revista „Komunist".

La primire a fost de față Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor șef al revistei „Lupta de 
clasă".

Primirea s-a • desfășurat într-o- 
atmosferă caldă, tovărășească.

La clubul întreprinderii „Tînăra 
Gardă" din Capitală a avut loc luni 
după-amiază o adunare festivă con
sacrată celei de-a 51 aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. La adunare au participat ca
dre din conducerea întreprinderii, 
numeroși muncitori, ingineri și tehni
cieni. Despre importanța și semnifi
cația istorică a mărețului eveniment 
au vorbit George Bodea, directorul 
întreprinderii „Tînăra Gardă", și I. S. 
Ilin, ministru consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

în continuare a fost prezentat un 
spectacol susținut de artiști amatori 
din întreprindere.

★
Luni după-amiază, la Uzina con

structoare de mașini și unelte agri
cole „7 Noiembrie" din Craiova a 
avut loc o adunare festivă consacrată 
celei de-a 51-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Au participat muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzină, precum și re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Despre semnificația mărețului e- 
veniment și despre succesele obți
nute de poporul sovietic în făurirea 
noii societăți au vorbit Ion Vîrjan, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei craiovene, și Ivan Andreevici 
Kapranov, prim-secretar al Ambasa
dei sovietice la București. în încheie
re, membrii ansamblului artistic 
„Nicolae Bălcescu" și orchestra Fi
larmonicii „Oltenia" au prezentat un 
concert coral simfonic.

★
Luni dimineața, membrii delegației 

de cineaști sovietiei aflați in țara 
noastră cu prilejul Festivalului fil
mului sovietic, s-au întîlnit cu ci
neaști, critici și cronicari de film din 
Capitală.

Regizorii Tatiana Lloznova, Alek
sandr Zarhi și Ilia Frez au discutat 
cu cineaștii și ziariștii români des
pre problemele actuale ale creației 
și producției de filme în U.R.S.S.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit, luni la amiază, un 
cocteil în cinstea delegației de ci
neaști sovietici.

(Agerpres)

• Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
O Week-end eu Anna : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Un dans din Munții Codrului — Vechi 
monumente românești din Transilva
nia — Cutia cu do, re, ml — Soarele 
negru — Floarea uitată — Valul — 
Orizont ștlințlfc nr. 9/1968 — TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Căderea imperiului roman : GRIVIȚA
— 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Duelul lung : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Minunata călătorie a lui Nils Hol- 
gersson : BUZEȘTI - 15,30 ; 18.
• Zorba grecul : BUZEȘTI — 20,30.
• Suflete tari (ambele serii) : GIULEȘTI
— 15,30 ; 19, DACIA — 8,45—19.30 în 
continuare.
• Veșnicul întîrzlat: BUCEGI — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
• Piramida Zeului Soare : UNIREA —
15,30 ; 18.
• Lenin In Polonia: UNIREA — 20,30.
• Totul pentru rls : LIRA — 15.30 ; 18.
• Magazinul de pe strada mare ; LIRA
— 20.30.
0 Mesteacănul ; DRUMUL SĂRII — 15 ; 
17,45 ; 20.
• Un dolar găurit ; FLACARA — 15,30, 
FERENTARI — 15,30 ; 18.
• Cenușă ; FLACĂRA — 18.
0 Podul : FERENTARI — 20,30.

B B B fi B S
Capitalei, Direcția pază și ordine, de 
ce legea nu este aplicată, de ce se 
tolerează pe străzile Capitalei acești 
detracați care vîră mîna în buzuna
rele oamenilor ? De ce această slă
biciune din partea organelor munici
palității. a Miliției Capitalei ?

Există și oameni lipsiți efectiv de 
mijloace de întreținere, bătrîni, in
valizi. Dar acestor oameni, care, 
au realmente nevoie de ajutorul so
cietății, le-au fost create posibilități 
de existență. în Capitală funcționea
ză 14 cantine la care se servește 
masa gratuit. Pentru persoane
le care nu se pot deplasa, 
funcționează gratuit 5 cămine pen
tru bătrîni , și alte 5 cămine-spi- 
tal pentru bolnavi și invalizi. Se 
poate face mai mult ? Da. Există o 
lege (legea 27 din 1966) care preci
zează îmbunătățirile asistentei so
ciale existente. într-un fel legea țin
tește spre absorbirea totală — în 
sfera asistenței sociale gratuite — a 
tuturor celor fără venituri și incapa
bili de muncă. Dar... culmea ! și în 
acest caz legea nu se aplică I De ce ? 
Ne informează C. Olteanu, șeful ser
viciului „Asistentă socială" a Consi
liului popular al municipiului: „Pro
blema se studiază..." De doi ani 1 ȘI 
ce e de studiat, dacă e lege ?

în loc să acționeze, instituțiile In
teresate — Ministerul Muncii, unele 
organe sanitare, consiliile populare, 
Comitetul pentru problemele admi
nistrației locale — își „dispută" în- 
tîietatea în administrarea căminelor, 
spitalelor și cantinelor gratuite pen
tru bătrîni. în loc să acționeze uni
tar și de comun acord, face fiecare 
ce poate.

în încheiere o precizare : nu toți 
incapabilii de muncă, „bătrîni fără 
ajutor" ș.a.m.d. vor să fie ajutați în 
mod organizat. Unii preferă strada, 
cu mirajele și avantajele ei.

...Lumea delincvenților străzii tră
iește sub ochii noștri, sub ochii ce
lor care au datoria să-i curme exis
tenta.

Există legi, există obligația și posi
bilitatea ca organele Consiliului mu
nicipal, ale Miliției să extirpeze de
finitiv aceste umbre ale unui trecut 
de tristă amintire.

Dar pentru aceasta e nevoie să se 
acționeze. Ca toți să-șl facă datoria.

Plecarea tovarășului 
Petre Blajovici 

în R. S. F. Iugoslavia
Duminică noaptea a plecat la Bel

grad tovarășul Pețre .Blajovici, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, care. Ta Invitația președin- 
telui Vecei Executive a Reoublicii 

■ Socialiste ' Serbia, Djurița Ioikici, va 
face o vizită de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii Ministerului 
Muncii și funcționari superiori din 
acest minister, precum și Iakșa Pe- 
trici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
lă București.

★
Luni, tovarășul Petre Blajovici a 

sosit la Belgrad. în aceeași zi. el a 
avut o convorbire cu președintele 
Consiliului Federal al Muncii, Anton 
Polainer. Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Seara, președintele Vecei Executive 
a R.S. Serbia, Djurița Ioikici, a ofe
rit o masă în cinstea oaspetelui.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE.>

La Ateneul Român s-a deschis luni 
la amiază sub auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, expo
ziția pictorului Emeric Marcier, din 
Brazilia.

Expoziția este prima manifestare 
artistică braziliană de acest fel or
ganizată în țara noastră, iar artistul 
este originar din România. Cele 48 
de pînze ale sale, portrete și peisaje, 
unele redînd atmosfera plină de far
mec a meleagurilor natale ale artis
tului, altele poezia priveliștilor bra
ziliene, sînt străbătute de o adîncă 
și monumentală gravitate. Vernisajul 
expoziției, care a avut loc în prezența 
artistului, a reunit o numeroasă a- 
sistență în care se aflau Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre
ședinte-al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
oameni de cultură și artă. Erau 
prezenți, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic. Cu prilejul deschiderii 
expoziției, pictorul Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, și Marcos Antonio de Salvo 
Coimbra, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Braziliei la 
București, au rostit scurte cuvîntări.

★
Pe scena Operei maghiare din 

Cluj a avut loc luni seara un spec
tacol cu „Carmen" de Bizet. în ro
lurile principale au apărut artiștii 
polonezi Delfina Ambroziak și Hen
ryk Klosinski, de la Opera din Lodz. 
A dirijat Zygmunt Latosevski de la 
aceeași instituție de artă.

e Oscar : COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Să nu ne despărțim : COTROCENI — 
20,30.
0 Frumoasele vacanțe i VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : GLORIA — 9 ; 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Roata vieții : AURORA — 8.45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Neînțelesul : POPULAR — 15,30 ; 18. 
0 Beata ; POPULAR — 20,30.
0 Prin Kurdlstanul sălbatic : MUNCA 
— 16 ; 18 ; 20.
0 Tarzan, omul-maimuță șl Fiul Iul 
Tarzan : TOMIS — 8—14 în continuare ;
17 ; 20, FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
0 Răpirea fecioarelor și Răzbunarea 
haiducilor : VITAN — 15,30 ; 19.
0 Viva Marla : RAHOVA — 15,30.
0 America, America (ambele serii) : 
RAHOVA — 18.
0 Zoltan Karpathy ; CRÎNGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Marysia și Napoleon : COSMOS — 
16 ; 18 ; 20.
0 Wlnnetou (seria a III-a) : PACEA —
15.30 : 18 ; 20,30, PROGRESUL — 15.30 ; 
18.
0 Tom Jones : PROGRESUL — 20,30. 
0 Samuraiul : FLOREASCA — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.

teatre
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teor — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Dansul morțil — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Frumoasa duminică de septembrie 
— 19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
0 Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat : Intllnlre pe culmi — 20.
8 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 

on Quijote — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lut Plum-Plum 
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 17.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala din Calea Victoriei) : Mexico Melody — 19,30.
0 Teatrul „Ion Vasllescu* * : Hanul me
lodiilor populare — 20.

După 23 August 1944, Ion Mutulescu 
a activat în conducerea C.G.M.. a 
Sindicatelor din transporturi ți în 
aparatul de stat.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
în inimile noastre.
COMITETUL FOȘTILOR DEȚINUȚI 

ANTIFASCIȘTI 
din

REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

★
riului „Cenușa". Mitingul de doliu va 
avea loc miercuri, 6 noiembrie a.c. 
ora 16,00.

declarație : „Privesc cu mare aten- 
ție_ jocul de miercuri cu echipa Ro
mâniei. Voi introduce în formație o 
serie de tineri jucători care sper să 
se integreze în jocul colegilor lor 
mai experimentați. Știu că jucătorii 
români sînt iuți și dinamici și am 
convingerea că meciul va fi intere
sant".

Fotbaliștii englezi se vor antrena 
astăzi după-amiază de la ora 15 pe 
stadionul „23 August".

ciclism. Cu tot timpul nefavorabil, 
au fost înregistrate rezultate remar
cabile. Victoria a revenit echipei 
Suediei alcătuită din frații Gosta, 
Sture, Erick și Tom Petterson, care 
a realizat pe 95,500 km excelentul 
timp de lh54’48" (medie orară 49,645 
km).

• La Olimpiada de șah de Ia Lu
gano. echipele României și Iugo
slaviei se află la egalitate : 1,5—• 
1,5 puncte, o partidă fiind între
ruptă. Gheorghiu a cîștigat la 
Gligorici, Ghițescu a remizat cu Par
ma, iar Ciocîltea a pierdut la Matu- 
lovici. A fost întreruptă partida Un- 
gureanu — Cirici.

0 Ansamblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor (str. Lipscani) : Pro- 
meteiada — 20.

t V

17,30 — Pentru elevi. Consultații la 
matematică (clasa a XII-a). Tema : Pro
bleme de calculul probabilității. Pre
zintă Nicolae Mlou — lector univer
sitar. 18,00 — TV. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Cibernetică" : Simu
larea electronică. Prezintă prof. dr. 
lng. Nicolae Racoveanu. Participă mate
maticianul M. Alter, lng. Ion Dumi
trescu șl lng. Petre Dlma. 18,30 — Curs 
de limba engleză. 19,00 — Pentru copii. 
Emisiunea „Micii meșteri mari". 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — Buleti
nul meteorologic. Publicitate. 20,00 — 
„Acoperișuri" — film-reportaj despre 
constructorii bucureșteni — realizat 
de studioul de televiziune București. 
20,20 — Seară de teatru : „Domnii 
Gleambay- de Miroslav Krleza. Inter
pretează : Toma Dimitriu, Cella Dima, 
Gheorghe Cozoricl, Simona Bondoc, 
Nicolae Brancomlr, Mihai Berechet. 
Constantin Bărbulescu, Matei Alexan
dru. Regla : Moni Ghelerter. Sceno
grafia : Al. Brătășanu. 23,20 — Tele
jurnalul de noapte. 23,30 — închi
derea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

. namez să-și hotărască singur desti- 
i nele. Statul; nostru Socialist, întreg 
i poporul român, proftind atașat câu- 
- zei libertății și independenței tu

turor popoarelor, credincios îndato
ririlor sale internaționaliste și-a a- 
firmat de la început solidaritatea 
frățească cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez, i-a acordat și îi a- 
cordă întregul sprijin în lupta pen
tru triumful cauzei sale drepte.

Viața a demonstrat încă o dată, 
— și în cazul Vietnamului — că 
nu forța militară este calea de so
luționare a conflictelor internațio
nale, că dimpotrivă, aceasta duce 
la agravarea lor, la creșterea pri
mejdiei pentru pacea internațională, 

încetarea bombardamentelor este 
numai un început pentru asigu
rarea păcii în Vietnam. Ceea ce 
se impune acum este să se meargă 
mai departe, să se asigure retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Vietnam, să se recunoască dreptul 
inalienabil al poporului vietnamez 
de a trăi în libertate, fără ocupație 
străină.

Prezența militară americană în 
Vietnamul de sud constituie o 
gravă încălcare a drepturilor po
porului vietnamez, a normelor re
lațiilor internaționale. Prezen
ța trupelor străine pe terito
riul unui stat nu poate fi 
decît o sursă de încordare, 
de conflicte, de agravare a vieții 
internaționale, de pericole pentru 
pace. De aceea, pentru a se mer
ge înainte pe drumul lichidării 
războiului și obținerii unei păci 
durabile în Vietnam este necesar 
ca toate trupele străine să fie re
trase de pe teritoriul Vietnamului 
de sud.

Cronica zilei
PLECAREA MINISTRULUI 

INDUSTRIEI CHIMICE 
DIN R. D. GERMANĂ

Ministrul Industriei chimice din 
R. D. Germană, Giinter Wyschofski, 
care, împreună cu un grup de spe
cialiști, a făcut o vizită în țara noas
tră, a părăsit luni Capitala.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost condus de Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, și 
membri ai conducerii ministerului, 
precum și de Ewald Moldt, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Delegația Comitetului sovietic 

pentru apărarea păcii, care la in- „ 
Vitația Comitetului ^național pentru■■ 
apărarea păciif a 'făcut o vizita T#" 
țara noastră, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie. Din dele
gație au făcut parte V. V. KoVa- 
nov, vicepreședinte al Academiei de 
Științe Medicale, membru al prezi- . 
diului Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, și Petre Krusceniuk, 
scriitor, secretar responsabil al Co
mitetului pent’-u apărarea păcii din 
R.S.S. Moldovenească.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții sovietici au vizitat obiec
tive economice și social-culturale 
din județele Argeș, Sibiu, Cluj. Mu
reș, Brașov, Prahova și din muni
cipiul București și au avut convor
biri cu membri ai comitetului de 
luptă pentru pace din județele vi
zitate. Delegația a fost primită la 
Comitetul național pentru apăra
rea păcii, unde a avut convorbiri

ION MUTULESCU
în ziua de 2 noiembrie a.c. a în

cetat din viață tovarășul Ion Mutu- 
lescu, vechi militant al mișcării mun
citorești din tara noastră.

Ion Mutulescu s-a născut la 10 no
iembrie 1894 în comuna Gîlnicul, ju
dețul Gorj. în anul 1929 a devenit 
membru al Partidului Comunist Ro
mân.

în perioada ilegalității a luat parte 
la acțiunile revoluționare ale clasei 
muncitoare organizate de P.C.R., fapt 
pentru care a fost arestat și condam
nat de autoritățile burghezo-moșie- 
rești. în anul 1937 s-a înrolat voluntar 
în Brigăzile Internaționale pentru a- 
părarea Spaniei republicane.

★
Sicriul cu corpul neînsuflețit al de

functului va fi depus astăzi, 5 noiem
brie, în sala de marmură a Cremato-

SPORT
Echipa de fotbal a Angliei
a sosit in Capitală

Luni seara a sosit în Capitală echi
pa de fotbal a Angliei, campioană 
mondială. Pe aeroportul Băneasa 
fotbaliștii englezi au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai federației româ
ne de specialitate și de numeroși zia
riști. Lotul echipei cuprinde pe 
Banks, Wright, Newton, Mullery, La- 
bonne. Moore, Ball, Hunt, R. Charl
ton, Hurst, Peters, West, Mcnab, 
Bell, Thompson. Antrenorul echipei, 
sir Alf Ramsey, a făcut următoarea

IN CÎTEVA RÎNDURI
O Sala sporturilor Floreasca va 

găzdui astăzi întîlnirea internațio
nală de tenis de masă dintre echi
pele României și Suediei, contînd 
pentru primul tur al competiției do
tată cu cupa „Ligii europene".

® Automobilistul englez Graham 
Hill a cîștigat într-un stil spectacu
los Marele premiu al Mexicului, 
care a avut loc pe clasicul circuit de 
Ia Magdalena Mixhuca, în prezența 
a peste 150 000 de spectatori.
• Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit la Montevideo proba de 100 km 
pe echipe contracronometru din 
cadrul campionatelor mondiale de 

Relevînd în repetate rîndurl-ne
cesitatea imperioasă a încetăriito- 
tale și necondiționate a bombarda
mentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că „soluția 
pentru lichidarea definitivă a răz
boiului din Vietnam este retrage
rea trupelor' Statelor Unite din 
Vietnam și crearea tuturor condi
țiilor ca poporul vietnamez să-și 
poată exercita pe deplin dreptul 
său sacru de a hotărî singur a- 
supra destinelor sale".

Convorbirile de la Paris, în cadrul 
cărora, după încetarea bombarda
mentelor americane pe teritoriul 
R. D. Vietnam, urmează să fie dis
cutate și alte chestiuni care intere
sează pe participanții la convor
biri, vor arăta în ce măsură va 
triumfa spiritul realist, care re
clamă soluționarea cit mai grab
nică a conflictului din Vietnam, 
corespunzător intereselor funda
mentale ale poporului vietnamez, 
ale păcii și securității Internațio
nale.

Poporul român, primind cu sa
tisfacție vestea încetării bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam, își 
alătură glasul tuturor celor care 
cer încetarea totală a războiului 
intervention iștilor străini în Viet
nam, respectarea dreptului poporu
lui vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta. Opinia publică din 
țara noastră își exprimă speranța 
că, acționînd în strînsă unitate, 
popoarele iubitoare de pace vor 
impune încetarea intervenției im
perialiste din Vietnamul de sud,- 
că, pînă la urmă, rațiunea va 
triumfa.

cu prof. Tudor Ionescu, președin
tele comitetului. Sanda Rangheț și 
Ion Cîrje. secretari.

★
Cu prilejul aniversării a 20 de 

ani de la stabilirea de relații diplo
matice între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Demo
crată Coreeană, luni, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a oferit un dejun.

Au luat parte funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, precum și Kin The Hi, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Conducerea Ansamblului folcloric., 

national . din Republică Arabă .jUni-4 
'fă $' fâSuCillihi dimineața o vizită^ 
la Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, unde a fost primită de 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
C.S.C.A.

Seara, Ansamblul folcloric dim 
R.A.U. a prezentat un reușit specta
col pe scena Teatrului de stat din 
Ploiești.

★
Luni la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Roma, prof, 
dr. docent David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, care a participat la se
siunea Consiliului Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.), la cea de-a 16-a 
sesiune a Comisiei europene pentru 
agricultură, precum și la cea de-a 
6-a Conferință regională F.A.O. pen
tru Europa.



viața internațională
După încetarea bombardamentelor
S. U. A. asupra R. D. Vietnam

Declarația C. C. al Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

HANOI 4 (Agerpres)., — Agenția 
V.N.A. a transmis declarația Comite
tului Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud cu 
privire la reglementarea politică a 
problemei sud-vietnameze.

După ce apreciază că încetarea 
bombardamentelor americane asupra 
R.D. Vietnam reprezintă o victorie în
semnată a poporului din întregul Viet
nam și a popoarelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă, documentul ex
pune pe larg poziția F.N.E., care afir
mă că Vietnamul de sud este hotărît 
să lupte pentru obținerea drepturilor 
sale sacre : independență, democrație, 
pace, neutralitate, prosperitate și reu- 
nificarea pașnică definitivă a patriei.

în continuare se arată că imperia
liștii americani trebuie să pună capăt 
războiului lor de agresiune împotriva 
Vietnamului, să-și retragă trupele și 
mijloacele de război din Vietnamul de 
sud, să-și lichideze bazele militare 
de pe teritoriul sud-vietnamez. Pro
blemele interne ale poporului sud- 
vietnamez trebuie să fie reglementate 
de Vietnamul de sud, în conformitate 
cu programul politic al F.N.E. din 
Vietnamul de sud, fără amestec din
afară.

în document se arată în continuare 
că F.N.E. din Vietnamul de sud, care 
a fost recunoscut de guvernele multor 
țări și popoare din lumea întreagă, este 
reprezentantul autentic al năzuințelor 
legitime ale poporului sud-vietnamez 
și dispune de întreaga competență 
pentru reglementarea tuturor proble
melor privitoare la Vietnamul de sud.

în continuare, în declarație se arată 
că în urma consultărilor avute cu 
C.C. al Alianței forțelor naționale de
mocratice și pașnice din Vietnam și 
a acordului deplin cu acesta, F.N.E. 
din Vietnamul de sud acceptă să 
participe la ședințele la care vor par
ticipa reprezentanții R. D. Vietnam, 
F.N.E. din Vietnamul de sud, S.U.A. 
și administrația saigoneză. La aceste 
întâlniri, F.N.E. din Vietnamul de 
sud va fi purtătorul de cuvînt al po
porului sud-vietnamez.

Comitetul Central al F.N.E. adre
sează un apel tuturor guvernelor, tu
turor organizațiilor, tuturor democrați
lor și oamenilor progresiști din lumea 
întreagă, inclusiv forțelor progresiste 
din S.U.A., să sprijine poziția justă a 
Frontului Național de Eliberare.

Sosirea la Paris 
a delegației F. N. E. 
din Vietnamul de sud

PARIS 4 (Agerpres). — Luni a 
sosit la Paris delegația Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, condusă de Nguyen Thi Binh, 
membră a Comitetului Central al 
F.N.E. și vicepreședintă a Asociației 
femeilor pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud.

într-o declarație făcută presei pe 
aeroportul Bourget, Nguyen Thi Binh 
a subliniat că a venit la Paris pentru 
a participa la lucrările pregătitoare ale 
„Conferinței în patru" asupra Viet
namului, care se va deschide la 6 no
iembrie în capitala Franței. Ea a re
amintit cu acest prilej declarația 
F.N.E. din 3 noiembrie și poziția 
F.N.E. față de soluționarea pașnică a 
problemei vietnameze. Conducătoarea 
delegației Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și-a ex
primat speranța că poziția justă și ati
tudinea pozitivă a F.N.E. din Vietna
mul de sud se vor bucura de apro
barea și de sprijinul ferm al popoare
lor iubitoare de pace și de libertate 
din întreaga lume.

încheierea 
Congresului 
național 
al Partidului 
Muncii 
din Elveția

GENEVA 4. — Corespondentul A- 
gerpres H. Liman transmite : Cel 
de-al IX-lea Congres național al 
Partidului Muncii din Elveția și-a 
încheiat lucrările. Congresul a adop
tat, cu o mare majoritate, o rezolu
ție în care afirmă solidaritatea Parti
dului Muncii din Elveția cu toate 
forțele angajate în lupta pentru com
baterea imperialismului.

Partidul Muncii din Elveția rea
firmă, prin rezoluția adoptată, _ li
niile mari ale politicii sale naționa
le : reglementarea și controlul pre
turilor și profiturilor, reforma demo
cratică a sistemului fiscal, reducerea 
cheltuielilor de înarmare și lupta 
împotriva militarizării țării, refor
ma statutului Băncii naționale, mă
suri împotriva abuzurilor cartelurilor 
și monopolurilor, naționalizarea pe 
etape a principalelor mijloace de 
producție, dreptul de control și de 
intervenție al personalului în între
prinderi, măsuri sociale, democrati
zarea învățămîntului, elaborarea u- 
nui plan general de dezvoltare na
țională, garanții efective și extinde
rea drepturilor democratice ale mun
citorilor străini din Elveția.

Pe planul politicii externe, Parti
dul Muncii din Elveția preconizea
ză o politică de neutralitate activă 
a Elveției, în sensul sprijinirii tutu
ror eforturilor pentru apărarea păcii 
în lume, pentru destindere interna
țională, pentru dezarmare generală 
și controlată, apărarea independen
ței popoarelor și coexistență pașnică.

Delegații la congres au ales noul 
comitet de direcție compus din 15 
membri și Comitetul Central consti
tuit din 50 de membri și 4 supleanți.

După încheierea lucrărilor con
gresului, Comitetul Central a desem
nat un secretariat colectiv compus 
din 3 membri egali în , drepturi : 
Jakov Lechleiter, Andre Muret și 
Jean Vincent, care își vor asuma 
responsabilitatea politică generală a 
conducerii partidului.

ECOURI
ÎN DIFERITE ȚĂRI

NEW YORK 4 (Agerpres). — Par
tidul Comunist din S.U.A. a dat pu
blicității o declarație în care caracte
rizează încetarea bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vietnam 
drept un succes important al for
țelor păcii din întreaga lume și o 
lovitură dată politicii agresive a Sta
telor Unite.

în declarație se subliniază că în
cetarea bombardamentelor’ împotriva 
R. D. Vietnam și inaugurarea noii 
etape în discutarea problemei păcii 
cu participarea reprezentanților for
țelor F.N.E. din Vietnamul de sud 
trebuie, fără îndoială, să ducă la 
intensificarea luptei popoarelor pen
tru a obține încheierea rapidă a tu
turor operațiunilor militare și pen
tru a trece la evacuarea imediată 
a tuturor forțelor americane din 
Vietnam.

PHENIAN 4 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. a dat publicității decla
rația guvernului R.P.D. Coreene în 
care este exprimat sprijinul pentru 
poziția guvernului R. D. Vietnam și 
pentru apelul președintelui Ho Si 
Min în legătură cu încetarea de că
tre S.U.A. a bombardamentelor ae
riene și de artilerie asupra R. D. 
Vietnam.

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — 
Guvernul R. P. Mongole a dat pu
blicității o declarație în care arată 
că eroicul popor vietnamez a obți
nut o mare victorie în lupta sa îm
potriva agresiunii americane.

Vital interesat în restabilirea și 
consolidarea păcii în Vietnam și pe 
întregul continent asiatic — se sub
liniază în declarație — guvernul 
R. P. Mongole sprijină cu hotărîre 
cererile juste ale guvernului R. D. 
Vietnam.

Actul final al campaniei electo
rale americane, ediția 1968, se des
fășoară în cursul zilei de azi, cînd 
alegătorii se vor prezenta în fața 
urnelor pentru a desemna pe cel 
de-al 37-lea președinte al S.U.A., 
pe vicepreședinte, precum și pe gu
vernatorii a 20 (din cele 50) de 
state, o treime din cei 100 sena
tori și pe toți cei 435 de membri 
ai Camerei Reprezentanților.

Ultimele zile premergătoare ale
gerilor au fost martorele unei in
tensificări extreme a eforturilor pro
tagoniștilor, candidați la președinție, 
de a determina mutații — în fa
voarea lor — ale preferințelor o- 
piniei publice. A fost folosit în a- 
cest scop întregul arsenal al artei 
de persuasiune : „Acum trebuie să 
votați ca și cum întreaga voastră 
viață ar depinde de aceasta ! Vo
tați cu Nixon!“, stă scris cu u- 
riașe litere luminoase pe zgîrie-no- 
rii din New York, alături de alte 
îndemnuri, nu mai puțin decisive, 
în favoarea lui Humphrey : „Vo
tați pentru o Americă viguroasă si 
prosperă, într-o lume a păcii ! Vo
tați cu Humphrey!“... Tinere atră
gătoare împărțind cu dărnicie tre
cătorilor zîmbete și insigne cu nu
mele candidaților ; milioane de a- 
fișe pe ziduri, pe stîlpi și pe tro
tuare ; avioane înscriind pe cer, cu 
jeturi de fum, îndemnuri laconice 
„Nixon“, „Humphrey" sau „Wal
lace" ; programe maraton la tele
viziune ; mitinguri uriașe cu supor
teri scandînd pînă Ia epuizare cu- 
vîntul „victorie", cu lansări de ba
loane și confetii, cu sunete stri
dente de trompete și alămuri — a- 
cestea au fost în ultimele zile do
minantele peisajului electoral ame
rican.

Ieri cortina a căzut definitiv pes
te acest spectacol, pentru a li se a- 
corda oamenilor, ce se vor îndrep
ta marți dimineața spre urne, ră
gazul de a se dezmetici și de a a- 
păsa — în sfîrșit — pe pîrghiile 
mașinii de vot electronice, în drep
tul numelui candidatului preferat.

Cu o pasiune și o perseverență 
remarcabile, comentatorii politici și 
institutele de sondare a opiniei pu
blice s-au străduit pînă în ultima
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ÎMPOTRIVA REGIMULUI MILITAR

INCIDENTE

AMMAN 4 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că la Amman 
au avut loc luni dimineața inci
dente între forțele de securitate 
guvernamentale și membri ai orga
nizației de rezistență palestinene 
denumită „Falangele victoriei". 
Potrivit unui comunicat dat publi
cității de Ministerul iordanian al 
Afacerilor Interne, citat de agen
ția France Presse, ciocnirile au în
ceput în zorii zilei, cînd în mai 
multe puncte ale capitalei a fost 
deschis focul împotriva forțelor de 
securitate. Autoritățile au deplasat 
unități de blindate în zonele unde 
au avut loc incidente. Au fost in
stituite restricții de circulație.

Din Amman se anunță că regele 
Hussein al Iordaniei a rostit o cu- 
vîntare radiodifuzată în care a con
damnat acțiunile membrilor organi
zației „Falangele victoriei".

CAIRO 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, a semnat un 
decret cu privire la formarea ar
matei populare de apărare. Aceas
tă armată va avea ca obiectiv pro
tecția spatelui trupelor egiptene și 
apărarea importantelor instalații 
din interiorul țării. După cum re
latează ziarele din Cairo, armata 
populară de apărare va fi dotată 
cu diferite tipuri de arme, în afară 
de cele individuale. Pentru instrui
rea contingentelor acestei armate 
au fost desemnați ofițeri su
periori din armata egipteană în ca
litate de consilieri militari pe lîngă 
unități din fiecare regiune.

Detașamentele acestei armate 
vor fi formate în strînsă colaborare 
cu organizațiile Uniunii socialiste 
arabe în toate provinciile țării. Ho- 
tărîrea în acest sens a fost adoptată 
în cadrul primei sesiuni a congre
sului național al Uniunii socialiste 
arabe, care și-a desfășurat lucră
rile în luna septembrie.

Evoluția conflictului
nigeriano - biafrez

UMUAHIA 4 (Agerpres). — în 
cursul unui atac lansat de biafrezi 
asupra unor poziții federale din sec
torul Itu, 200 de soldați nigeriem au 
fost uciși, relatează agenția France 
Presse, citînd un comunicat oficial 
dat publicității la Umuahia. Forțele 
biafreze, se afirmă în comunicat, au 
capturat, de asemenea, importante 
cantități de arme și muniții. Lupte 
puternice au avut loc și în regiunea 
Azumini, unde trupele biafreze au 
reușit să înainteze cu opt kilometri. 
Ciocnirile continuă în prezent în re
giunile Owerii, Ahoada și Afikpo.

clipă să anticipeze rezultatul aces
tor alegeri, să indice numele can
didatului cu șansele cele mai mari. 
Rezultatele ultimului sondaj „Gal
lup". date publicității luni diminea
ța, prezintă următorul raport de 
forțe : 42 la sută din voturi — Ni
xon, 40 la sută — Humphrey, 14 
la sută — Wallace, 4 la sută ne- 
deciși. Cifrele la care a ajuns in
stitutul „Harris" sînt aproape iden
tice.

Observatorii politici sînt în con
secință foarte circumspecți în ten-

NEW YORK 4. (Agerpres). — La 
a 23-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. continuă lucrările pe comi
tete. în cadrul dezbaterilor din Co
mitetul politic, în legătură cu pro
blema afectării în scopul exclusiv 
pașnic a teritoriilor submarine situate 
în afara limitelor actualei jurisdicții 
naționale și folosirii resurselor lor 
în interesul omenirii, au luat cuvân
tul în ședința de luni dimineața re
prezentanții Turciei, României și 
Suediei.

în intervenția sa, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al României la O.N.U., 
a subliniat că explorarea și exploa- ' 
tarea teritoriilor submarine aflate 
dincolo de limitele jurisdicției na
ționale în scopuri exclusiv pașnice 
constituie, după părerea delegației 
române, condiția obligatorie a orică
rei cooperări internaționale pozitive 
în acest domeniu. Acesta este mo-

tivul, a continuat el, pentru care de
legația română se pronunță cu hotă
rîre în favoarea tuturor măsurilor 
menite să împiedice răspîndirea ar
mamentelor în această zonă, căreia ne 
străduim, aici la Națiunile Unite, să-i 
asigurăm un statut propice păcii și 
cooperării internaționale, un statut 
care să interzică folosirea ei în sco
puri militare. Tot din acest motiv, 
delegația română a sprijinit propu
nerile care tind ca aspectele de dez
armare legate de problema în dis
cuție să fie examinate de Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare.

în continuare, Gheorghe Diaconescu 
a arătat: „Plecăm de la premisa că 
activitățile statelor legate de terito
riile submarine situate în afara limi
tei jurisdicției naționale trebuie să 
fie exercitate conform principiilor 
unanim recunoscute ale dreptului in
ternațional, principiilor Cartei Na
țiunilor Unite".

0 cuvintare 
a lui John Gollan

ROMA 4 (Agerpres). — O dele
gație a Partidului Comunist din Ja
ponia a avut convorbiri cu o dele
gație a Partidului Comunist Italian.

Ziarul „L’Unita" scrie că întîlnirile 
dintre cele două delegații, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă sinceră și 
frățească, au relevat interesul celor 
două partide pentru dezvoltarea pe 
viitor a relațiilor de colaborare. „în 
ciuda diferențelor de opinii în legă
tură cu unele aspecte ale situației miș
cării comuniste internaționale, repre
zentanții celor două partide au subli
niat încă o dată adeziunea lor fermă 
la principiile marxism-leninismului și 
și-au exprimat îngrijorarea față de si
tuația actuală a mișcării, arătînd ne
cesitatea de a acționa cu toate forțele 
în favoarea întăririi unității și a inter
naționalismului proletar, în spiritul 
respectului autonomiei și egalității în
tre partide și al neintervenției în viața 
lor internă, pentru dezvoltarea luptei 
împotriva imperialismului, pentru de
plina independență națională, demo
crație, pace și socialism".

Cele două delegații s-au angajat să 
acționeze în continuare împotriva pac
telor militare și să lupte pentru depă
șirea tuturor blocurilor, adevărată ga-

Studenții vesî-berlinezi și 
membrii organizației „Opo
ziția extraparlamentară" au 
participat la o demonstrație de pro
test împotriva măsurilor de sancțio
nare a avocatului Horst Mahler, apă
rătorul unor studenți care au fost ju
decați de curînd în Berlinul occidental, 

între participanții la demonstrație 
și poliție au avut loc ciocniri violente. 
Cîteva persoane au fost rănite, poliția 
operînd numeroase arestări. 1

Tribunalul militar din 
AtCna l‘a condamnat luni pe acuza
tul Alekos Panagulis, învinuit de com
plicitate la organizarea atentatului

ES

a- 
de 
la 
la

jurul cărora este concentrată aripa 
liberală a partidului este, din 
cest punct de vedere, extrem 
prețios și a contribuit, dacă nu 
o echilibrare perfectă, cel puțin
o sensibilă apropiere a talerelor ba
lanței electorale. în sfîrșit, hotărî- 
rea Administrației de a ține seama 
de cererile opiniei publice ameri
cane și internaționale privind înce
tarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam este inclusă, de a- 
semenea, în aprecierile observato
rilor politici printre elementele care

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 
DE LA NICOLAE IONESCU

tativele de anticipare, considerînd 
că distanța dintre cei doi princi
pali candidați este suficient de mică 
pentru a nu exclude o răsturnare 
de situații. Elementul hotărâtor în 
aceasta îl vor constitui alegătorii 
încă nedeciși ale căror voturi pot 
fie să-1 avantajeze pe Humphrey, 
fie să-i asigure o victorie net de
partajată candidatului republican. 
Mulți comentatori consideră că 
Humphrey a reușit o performanță 
meritorie de la convenția Partidu
lui democrat care i-a acordat în
vestitura de candidat și pînă în 
prezent. Pe lîngă faptul că a reu
șit să refacă o mare parte din- 
tr-un handicap care părea insur
montabil, el a realizat totodată o 
oarecare regrupare a rîndurilor 
Partidului democrat, profund divi
zat cu numai cîteva luni in urmă. 
Sprijinul pe care l-a obținut zilele 
trecute din partea senatorului Mc
Carthy și apoi a candidatului new- 
yorkez pentru Senat. O’Dwyer — în

au contribuit la îmbunătățirea po
ziției lui Hubert Humphrey.

Avantajul minim pe care și-l 
păstrează în preajma alegerilor Ri
chard Nixon (pe care mulți obser
vatori din țară și din străinătate 
l-au considerat eliminat definitiv de 
pe scena politică din S.U.A. după 
înfrângerea suferită în alegerile pre-- 
zidențiale din 1960 și mai ales după 
insuccesul răsunător al încercării 
din 1962 de a obține postul de gu
vernator al Californiei) se datorește 
în mare măsură tocmai vulnerabilită
ții poziției lui Humphrey, decurgînd 
din faptul că a fost atît de strîns a- 
sociat la linia politică a Administra
ției Johnson. Așa cum constată re-' 
vista „U. S. News and World Re
port", „două treimi din alegătorii a- 
mericani se opun actualei politici". 
Deși Humphrey a depus în ultima 
etapă a campaniei eforturi intense 
pentru a convinge electoratul că 
prezenta lui în fotoliul preziden
țial va determina o schimbare a

ranție a păcii în lume. P.C. din Japo
nia și P.C. Italian salută încetarea 
bombardamentelor asupra R.D. Viet
nam și subliniază necesitatea lărgirii 
acțiunilor de solidaritate cu eroicul 
popor vietnamez, pentru deplina sa 
independență și pentru pace.

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama s-au 
produs duminică grave incidente 
după ce unități ale gărzii naționale 
panameze au intervenit pentru a îm
prăștia pe participanții la un marș de 
protest împotriva regimului militar in
staurat în țară, în urmă cu trei săp
tămîni. La acest marș, organizat chiar 
în timpul sărbătoririi „Zilei indepen
denței", au luat parte aproape 1000 

univer-
denței", au luat parte aproap 
de studenți și cadre didactice 
sitare din capitala panameze. Mani- 
feșțanții au fost atacați cu arme de 
foc și grenade cu gaze lacrimogene.

LONDRA 4. — Corespondentul A- 
gerpres L. Rodescu transmite : La 
Londra a avut loc duminică o con
ferință organizată de ziarul „Mor
ning Star" cu tema „Calea socialistă 
în mișcarea muncitorească". Au par
ticipat 520 de delegați reprezentînd 
271 de organizații din rîndul sindica
telor, Partidului laburist, Partidului 
Comunist din Marea Britanie, din 
mișcarea cooperatistă, din mișcarea 
pentru pace etc. în cadrul dezbateri
lor, la'care au luat parte 42 de vor
bitori, au fost examinate aspecte le
gate de întărirea forțelor de stingă 
prin stringerea legăturilor între 
membrii partidelor laburist și comu
nist în localitățile din întreaga țară, 
între sindicatele care întreprind ac
țiuni de luptă similare, între studenți 
și muncitori.

în cuvîntarea sa, John Gollan, se
cretar general al P.C. din Marea 
Britanie, a arătat că într-o serie de 
probleme, ca poziția față de războiul 
din Vietnam, politica prețurilor și ve
niturilor, impunerea unei politici de 
alternativă la congresele T.U.C. și 
cel laburist, forțele de stînga și-au 
adus o contribuție constructivă. A- 
cest lucru — a arătat el — ar pu
tea marca începutul unei schimbări 
în balanța de forțe în cadrul mișcă
rii sindicale și laburiste. Arătînd că 
ar putea fi realizată o politică a for
țelor unite de stînga, el a subliniat 
că o asemenea acțiune ar putea da 
un nou impuls mișcării muncitorești 
și ar putea duce la schimbarea poli
ticii britanice.

stîng i i 
franceze

După două zile de dezbateri 
în suburbia pariziană Clichy, 
Consiliul Național al Partidului 
socialist — S.F.I.O. s-a pronun
țat cu majoritate de voturi in 
favoarea creării unui nou partid 
politic care să înlocuiască actua
la Federație a stingi! (alcătuită 
din S.F.I.O. — Partidul radical 
și Convenția cluburilor repu
blicane) și care să grupeze toate 
formațiunile politice de stingă, 
cu excepția partidului comu
nist. Structura noului partid, 
care ar urma să ia ființă la 1 ia
nuarie 1969 sub denumirea de 
democrat-socialist, va fi radical 
diferită de cea a actualei fede
rații. Dacă partenerii S.F.I.O. din 
cadrul federației nu vor accepta 
această opțiune, s-a subliniat la 
reuniunea Consiliului Național, 
atunci rolul de reînnoire va fi 
asumat numai de către S.F.I.O.

Crearea unui nou partid al j 
stîngii socialiste a fost explicată ‘ 
prin necesitatea de a se cîștiga < 
terenul pierdut de către fede- < 
rație în alegerile legislative din < 
vara aceasta.. Unii lideri socia- ‘ 
liști consideră că federația s-a ) 
dovedit „o grupare electorală ) 
incapabilă să ofere un adevărat < 
program guvernamental". în ca- < 
drul dezbaterilor de la Clichy în < 
sînul S.F.I.O. s-au conturai-Mrei « 
tendințe, reflectînd de ,-fmSt di-". A 
vergențele crescînde dintre cele Ț 
trei formațiuni ale federației < 
în problemele principale legate x< 
de constituirea noului partid, f 
Tendința reprezentată de ma
joritatea conducerii S.F.I.O., 
susținută și de Guy Mollet, se
cretarul general al partidului, 
a obținut preponderență sub 
aspectul doctrinal, asupra ten
dinței minoritare a lui Gaston 
Defferre, partizanul unui partid 
de o factură mai suplă și des
chis „tuturor celor atașați ideii 
de progres". O noțiune foarte 
largă, apreciată ca avînd inten
ția de a ascunde de fapt încer
carea de a reînvia vechiul plan 
al „marii federații", larg des
chise centrului-dreapta. Pozi
ția lui Defferre nu a fost sus
ținută de’cit de o treime din ac
tivul S.F.I.O. în concepția def- 
ferristă, noul partid înseamnă nu 
numai schimbarea totală a struc
turii S.F.I.O.,, adică a aparatului 
său, dar și a oamenilor din con
ducere. în primul rînd îndepăr
tarea lui Guy Mollet, adversa
rul său direct.

Partenerii S.F.I.O. din cadrul 
federației urmează să se pro
nunțe în congresele lor apro
piate asupra sugestiilor Ia era*  
s-a căzut de acord la Clici®) 
După cum se știe, radicalii, care 
sînt profund divizați, manifC'.tă 
ostilitate față de fuziune ; la rîn- 
dul lor reprezentanții convenției 
cluburilor republicane spun un 
„da" condiționat.

Congresul Național al S.F.I.O., 
convocat pentru 20 decembrie 
va examina răspunsul parteneri
lor săi, după care va lua o ho
tărîre definitivă. Pînă atunci 
negocierile vor continua.

Viitorul stîngii. din Franța nu 
depinde desigur doar de regru
parea unor fracțiuni divizate, de 
reînnoirea Structurii formațiu
nilor respective. Problema ca
pitală este, după cum observă 
ziarul ,,1‘Humanite", organul 
P.C.F., atitudinea pe care o va 
lua noul partid, în cazul că el va 
fi creat, față de o alianță solidă 
cu P.C.F. Deși această problemă 
nu a fost discutată oficial la 
Clichy, urmind a fi dezbătută 
la congresul S.F.I.O. din decem
brie, ea constituie în realitate 
problema la ordinea zilei pen
tru viitorul stîngii franceze.

pe Mauno Koivisto, președintele Con
siliului de Miniștri al Finlandei, care 
se află în vizită în Uniunea Sovietică. 
Au fost discutate probleme de interes 
comun.

Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. 8 anunțat că 
luni pe poligonul din Nevada a fost 
efectuată o explozie nucleară subterană.

SUB SPECTRUL INUNDAȚIILOR

Mai multe persoane au fost rănite și 
aproximativ 200 de studenți au fost a- 
restați.

Potrivit relatărilor agenției Associa
ted Press, cea de-a 65-a aniversare a 
independenței Republicii Panama a 
fost sărbătorită duminică într-o 
atmosferă de indiferență din par
tea poporului, care a contrastat cu 
festivitățile din anii precedenți. Pe 
unele clădiri, drapelele au fost cobo- 
rîte în berna, în semn de protest îm
potriva juntei militare, care a preluat, , 
puterea în urma loviturii de stat 
acum trei săptămîni.

de presă transmit:
eșuat împotriva primului ministru grec 
Papadopoulos, înainte ca procesul să 
intre în dezbaterea de fond, la 2 ani 
închisoare sub acuzația de „insulte 
aduse tribunalului".

Unul dintre conducătorii 
forțelor militare regaliste 
din Yemen, generalul Kassim Mu- 
nasser, s-a alăturat forțelor guvernului 
republican, anunță postul de radio 
Sanaa.

întrevedere Podgornîi-
Koivisto. Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., l-a primit la 4 noiembrie

0 gală de filme docu
mentare Produse în zece țări a 
fost organizată de Asociația japoneză 
pentru filme educative cu concursul 
Ministerului Afacerilor Externe și al 
ziarului „Asahi". Documentarul româ
nesc „Păsările migratoare toamna", 
prezentat cu această ocazie, s-a bucu
rat de succes. în orașul Ube s-a des
chis din inițiativa primăriei orașului, 
a ziarului „Mainichi" și a Ligii 
UNESCO pentru educație o expozi
ție de artă populară românească.

acestei politici, speranțele 
xon s-au îndreptat totuși 
spre aceste două treimi pe 
încercat să și le atragă. El 
nalizat cu abilitate propaganda e- 
lectorală scoțînd în evidență insuc
cesele politicii actualei Administra
ții. Distanțîndu-se substanțial de 
accentele excesive, de dreapta, ale 
platformei sale politice din trecu
tul nu prea îndepărtat, el și-a axat 
campania pe o serie de probleme 
la care opinia publică este foarte 
sensibilă, proclamîndu-și totodată 
dorința și hotărîrea de a le solu
ționa. Pa plan intern „stabilirea le
galității și ordinii", 
tern 
iă“. 
lor, 
test 
fără 
sub 
mai
niciodată în viitor". Sloganul său 
favorit a fost: „Votați pentru o 
schimbare !“.

Numeroși comentatori de presă 
continuă să aibă o atitudine re
zervată, adesea critică, față de toți 
candidații, chiar și față de aceia 
pe care îi sprijină editorii ziare
lor la care colaborează. Cel mal 
bun lucru care se poate spune des
pre actuala campanie electorală 
este : „Bine că s-a sfîrșit" — așa cum 
scrie James Reston în ziarul „New 
York Times", ale cărui editoria
le i-au acordat sprijin lui Hum
phrey. „Campania nu a clarificat, 
ci a sporit confuzia în 
tură cu marile probleme
timpului nostru șl nu a 
ficat, ci a divizat națiunea", con
tinuă cunoscutul comentator. La
rîndul său, Kenneth Crawford scrie
în revista „Newsweek" : „Candida
ții afirmă că doresc pacea în țară 
și peste hotare, dar cine nu do
rește aceasta ? Numai că despre mo
dul în care poate fi realizat acest 
deziderat ei nu spun nimic".

Aceste opinii ale presei ameri
cane explică, indirect, și procen
tele foarte apropiate ale șanselor 
principalilor doi candidați. Primele 
ore ale dimineții de miercuri vor 
aduce rezultatele mult așteptate.

lui Ni- 
tocmai 

care a 
și-a ca-

iar pe plan ex- 
„o nouă politică internaționa- 

Adresîndu-se, de pildă, tineri- 
ale căror manifestări de pro- 
au atins în acest an proporții 
precedent, el a declarat că 

președinția sa aceștia „nu vor 
lupta în nici un alt Vietnam,

legă- 
ale 

uni-

Tabloul unui adevă
rat dezastru, care a 
lovit Italia de nord, 
se întregește treptat. 
Timpul extrem de ne
favorabil care bîntuie 
de trei zile regiunea 
Piemonte a făcut ra
vagii 
Zeci 
tare 
fost 
nuri 
stalații ale unor 
brici au fost luate de 
ape; iar surpările de 
poduri și alunecările 
de teren, acoperirea 
cu apă a șoselelor și 
a căilor ferate a în
trerupt circulația 
sute de

Zona cea mai lovită 
de inundații este o fî- 
șie de circa 300 de 
kilometri pătrați. în 
jurul văii rîului 
Strona, cuprinzînd a - 
proximativ 50 000 de 
locuitori. ~ 
provinciile 
Novara, 
lacrimi și 
nele textile, 
și bogăția acestei zo
ne, sînt devastate. Mii 
de muncitori sinistrați 
se găsesc acum și în 
fața perspectivei de a 
rămîne șomeri.

catastrofale, 
de mii de hec- 

cultivate 
inundate ; 
gospodărești,

au 
bu- 
in- 
fa-

pe
kilometri.

Ea include 
Vercelli și 

Peste tot 
ruine. Uzi- 

mindria

Pagubele evaluate 
pînă în prezent sînt 
imense. Cu toate că 
știrile sînt incomplete 
și uneori contradicto
rii, se vorbește oficial 
de aproape o sută de 
morți și de daune de 
zeci de miliarde de 
lire. Populația este în 
continuă stare de a- 
larmă, în timp ce u-

produce în următoa
rele 24 de ore.

La fața locului 
sosit autoritățile 
liene în frunte 
președintele republi
cii, Saragat, și primul ■ 
ministru, Leone, care 
au dispus o largă mo
bilizare a tuturor for
țelor disponibile.

Organizațiile demo
cratice sînt printre 
primele care au între
prins acțiuni de aju
torare a sinistraților. 
Federația din Torino 
a P.C.I. a și trimis 
spre orașul Biella un 
prim transport cu ma
teriale de primă nece
sitate. Secretariatele 
regionale ale P.C.I. și 

de voluntari sînt an- ■ P S.I.V.P. s-au întru
nit la Biella pentru a 
analiza situația crea
tă. A fost dat publi
cității un comunicat în 
care se cere autorită
ților să adopte mă
suri urgente pentru 
muncitorii care vor 
rămîne fără lucru, 
pentru reluarea acti
vității productive și 
înființarea unui fond 
de solidaritate în spri
jinul gospodăriilor ță
rănești.

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA DE LA 
NICOLAE PUICEA

nități de pompieri, de 
carabinieri și echipe

gajate în bătălia 
pentru a salva ceea 
ce se mai poate.

Timpul nefavorabil 
pare a se extinde și 
asupra altor regiuni, 
iar amintirea tragicu
lui noiembrie 1966, 
care a lovit Florența 
și Veneția, este încă 
puternică. Oamenii în
fricoșați scrutează ce
rul în speranța unei 
înseninări care, spun 
meteorologii. nu se va
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