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SUB SEMNUL UNITĂȚII 

MORAL-POLITICE

A POPORULUI MUNCITOR, 
AL FRĂȚIEI DINTRE 

OAMENII MUNCII ROMÂNI 
SI Al NAȚIONALITĂȚILOR 

CONLOCUITOARE

Adunări de constituire a consiliilor oamenilor 
muncii din rîndurile naționalităților conlocuitoare

i

Tn aplicarea hotărîrilor recentei plenara a C.C. al P.C.R., cu
* privire la unele măsuri organizatorice pentru întărirea continuă a 
’ unității moral-politice a poporului muncitor, a lrăției dintre oame- 
_ nil muncii români și ai naționalităților conlocuitoare, a coeziunii 
, națiunii noastre socialiste, ieri au început, în diferite județe ale
> țării, adunările reprezentanților oamenilor muncii din rîndurile na- 
' ționalităților conlocuitoare pentru constituirea consiliilor oamenilor

muncii maghiari, germani și de alte naționalități. Prin atribuțiile și
> îndatoririle ce le revin, prin asigurarea unei participări tot mai largi 
“ șl în cadru organizat a oamenilor muncii din rîndurile naționali-

făților conlocuitoare la înfăptuirea programului de desăvîrșire a
> construcției socialiste în țara noastră, aceste consilii sînt chemate 
f '«ă aducă o contribuție importantă la adincirea democrației so- 
“ cicliste în patria noastră, la efortul întregului popor pentru inflo-
> rirea continuă a Republicii Socialiste România.
‘ Crearea acestor organisme cu caracter larg reprezentativ va 
» contribui la întărirea continuă a frăției dintre poporul român șl 
” naționalitățile conlocuitoare, a unității moral-politice a tuturor 
’ oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la cimentarea coezl-
> unii națiunii socialiste — condiție fundamentală a forței și trăiniciel
> orînduiril noastre noi, uriașă forța motrice a progresului țării.
’ Desfășurate Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, adunările
> exprimă, prin cuvîntul participanților, prin telegramele adresate 
' Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, sentl-
* mente de profundă recunoștință pentru consecvența cu care parti- 
■ dul nostru a asigurat, pe baga rezolvării marxlst-leniniste a pro-
* blemei naționale, deplina egalitate în drepturi a oamenilor muncii
* de toate naționalitățile. Ele dau glas atașamentului fierbinte al
> oamenilor muncii din rîndurile naționalităților conlocuitoare Lață
> de cauza înfloriri! patriei comune — România socialistă, adeziunii
> lor unanime față de politica internă și externă a partidului, anga- 
, (amantului lor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii acesteia, în 
“■ scopul accelerării progresului general al societății noastre socia-
* liste.
> Publicăm tn pagina a II-a relatări de la adunări care au avut
> loc în cursul zilei de ieri.

RECEPȚIE LA AMBASADA
UNIUNII

Cu prilejul celei de a 51-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, A.V. 
Basov, a oferit joi seara o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnarăș, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Dumitru 
Popa, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
George Macovescu, prim adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Au luat parte, de asemenea, con
ducători ai unor instituții centrale

SOVIETICE
și organizații obștești, activiști de 
partid, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, zia
riști români și străini.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
ijiână, în frunte cu S.M. ■ Butusov, 
ministrul gospodăriei comunale al 
R.S.F.S.R., conducătorul delegației.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)
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Proiectul
noului statut
al corpului 
profesoral

Recent a fost supus dezbaterii cadrelor didactice, potrivit 
hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, proiectul noului 
Statut al personalului didactic din Republica Socialistă România. 
In legătură cu acest document de însemnătate deosebită pentru 
invătămîntul nostru de toate gradele, un redactor al „Scînteii" * 
adresat cîteva întrebări tovarășului acad. Ștefan Bălan.

— Am reținut interesul deo
sebit cu care a fost primit și 
este dezbătut proiectul de sta
tut al corpului profesoral. V-am 
ruga, pentru început, să ne vor
biți despre rolul acestui docu
ment" în viața școlii.

— Proiectul de statut, elaborat cu 
participarea unor largi colective de 
cadre didactice și alți specialiști, 
definește locul șl rolul perso
nalului didactic în societatea 
noastră socialistă, stabilește funcțiile 
și atribuțiile personalului didactic de 
predare, ajutător, de conducere, de 
îndrumare și control din toate unită
țile de învățămînt, precizează drep
turile cadrelor didactice, precum și 
îndatoririle lor pedagogice, social- 
culturale, sistemul de pregătire, de 
perfecționare și de promovare a a- 
cestora. Cu alte cuvinte, reunind în 
cuprinsul său problemele profesio
nale, sociale, morale, juridice, materi
ale ale întregului personal didactic, 
statutul va fi, alături de celelalte do
cumente oficiale de învățămînt, un 
Instrument fundamental de acțiune al 
personalului didactic de toate gra
dele, al conducerilor unităților de in- 
vățămînt, al inspectoratelor școlare 
— ceea ce, considerăm, va avea efecte 
pozitive în întreaga activitate instruc- 
tiv-educativă.

Au mai existat în trecutul școlii 
românești documente care reglemen
tau problemele de muncă și de viață 
ale cadrelor didactice. Deși au fost 
înscrise în legislația școlară sau ex
primate în regulamente de organiza
re și de funcționare a diferitelor ca
tegorii de școli, ele nu s-au constituit 
într-un document unitar, care să le
gifereze toate laturile activității per
sonalului didactic și condițiile de 
muncă șl de viață ale acestuia. Atît 
prin conținutul lor, cît și prin posi
bilitățile de aplicare, acele reglemen
tări purtau amprenta condițiilor, so- 
cial-politice și ideologice ale timpu
lui în care au fost elaborate. Spre 
deosebire de reglementările anteri
oare, actualul proiect încorporează 
aspectele fundamentale ale activității 
corpului profesoral, de la intrarea 
în învățămînt și pînă la încheierea 
muncii în școală. Statutul va fi un 
document de stat, investit cn putere 
de lege, în care se vor consacra 
drepturile și îndatoririle persona
lului didactic din țara noastră, in 
care își va găsi o nouă confirmare 
prețuirea pe care o acordă partidul 
și statul celor chemați să înfăptuiască 
nobila misiune de pregătire și for
mare a tinerelor generații.

— Ce principii au ghidat pre
vederile proiectului ?

— Elaborarea unui statut al perso
nalului didactic a devenit necesară 
ca urmare a dezvoltării învățămîn-

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceausescu

a delegației Partidului
Comunist din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit joi la amiază delega
ția Partidului .Comunist din Ja
ponia formată din tovarășii: Sa- 
tomi Hakamada, membru al Pre
zidiului și Secretariatului C.C. al 
P.C.J., Koichiro Ueda, membru su
pleant al Secretariatului, șeful Co
misiei . Politice a C.C. al P.C.J., 
Hidesato Numata, membru al Co
misiei centrale de control finan
ciar, și Shunichi 'Nishizawa, re
dactor șef al revistei „Documenta 
internaționale".

Au participat tovarășii i Leonte 
Răutu, membru al Comitetului E-

xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", și Constantin Va- 
sil-iu, adjunct de șef de 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o 
ră oaldă, tovărășească, a 
un schimb de păreri cu privire la 
probleme actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești, ale 
ției internaționale, precum 
legătură cu dezvoltarea în 
nuare a relațiilor frățești 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Japonia.
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Proiectul legii de orga

nizare și funcționare a

consiliilor populare

IN DEZBATERE PUBLICĂ

CLARITATEA

Conf. univ. dr. Nistor PRISCA
Facultatea de drept din București

de Ștefan ȘTEFAN ESCU

tului de toate gradele în anii socia
lismului și a caracterului tot mai 
complex al instrucției și educației 
în epoca contemporană. La baza 
proiectului au stat principii meni
te să asigure îmbinarea intereselor 
învățământului cu interesele perso
nale ale cadrelor didactice. S-a avut 
în vedere necesitatea stabilității și 
Continuității în muncă a personalului 
didactic, a aprecierii rezultatelor ac
tivității didactice și a promovării 
personalului în raport direct cu re
zultatele obținute în activitatea di
dactică și socială, precum și lărgirea 
atribuțiilor instituțiilor de învăță- 
mînt, creșterea răspunderii lor în 
modul de rezolvare a problemelor 
vieții școlare, legarea mai strînsă a 
activității didactice de munca social- 
culturală și politico-educativă. între
gul proiect de statut este astfel con
ceput îneît să ducă la perfecționarea

(Continuare în pag. a IV-a)

CUM ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE 

ADUNAREA GENERALA

ROLUL DE FOR SUPREM
IN CONDUCEREA

COOPERATIVEI AGRICOLE
Reglementînd problemele conducerii cooperativelor agricole de pro

ducție, statutul acestor unități socialiste asigură prin prevederile sale 
lărgirea continuă a democrației socialiste, promovarea principiului con
ducerii colective, participarea activă a țăranilor cooperatori la dezba
terea și rezolvarea treburilor obștești. Aplicarea neabătută a acestor 
prevederi, crearea unor condiții care să ofere posibilitatea cooperato
rilor să ia parte la întreaga activitate a unităților ai căror membri sînt, 
instaurarea unui climat în care masele de țărani să aibă sentimentul 
că sînt stăpîne în cooperativa respectivă, părtașe active și, în același 
timp, răspunzătoare de tot ceea ce se înfăptuiește constituie o cerință 
esențială a cărei împlinire condiționează progresul multilateral al fie
cărei cooperative agricole, al agriculturii cooperatiste în ansamblu.

Pentru aceasta se impune, în primul rînd, să se asigure ridicarea 
rolului adunării generale ca for suprem de conducere a întregii vieți 
în cooperativa agricolă. Este imperios necesar ca, în toate cooperativele, 
adunările generale să se țină cu regularitate, să fie pregătite din timp, 
temeinic, să dezbată cele mai importante probleme organizatorice, eco
nomice și sociale ce privesc viața cooperativelor și a membrilor lor, să 
adopte hotărîri concrete, eficace. Cum sînt îndeplinite aceste cerințe 1 
Răspunsul la această întrebare caută să-l dea ancheta întreprinsă de 
redacție în unele cooperative agricole din județele Bacău, Bihor, Galați 
si Harghita și ale cărei concluzii le publicăm în pagina a IH-a a ziarului.

In întîmpmarea aniversării unui măreț eveniment din istoria patriei

ANTECEDENTE
SOCIAL-POLITICE ALE
ACTULUI UNITĂȚII STATALE

1 decembrie 1918 — data memora
bilă cînd marea adunare de la Alba 
Iulia a proclamat unirea Transilva
niei cu România — apare ca moment 
al împlinirii unor năzuințe seculare 
ale poporului român. Un fir roșu în 
istoria patriei este tocmai lupta con
tinuă, eroică, a poporului pentru păs
trarea ființei sale naționale, pentru 
unificarea statală.

După cum se știe, poporul român

Sensurile umanismului
socialist in literatură

Ce reprezintă omul, cum pot fi a- 
preciate acțiunile sale, care este ros
tul său — constituie întrebări ale gîn- 
dirii dintotdeauna. într-un fel sau al
tul, totul se reduce la ele. Au existat, 
însă, epoci cînd aceste întrebări s-au 
pus cu mai multă pregnantă. Aseme
nea epoci au fost, de obicei, epocile 
inauguratoare de mari civilizații : 
Antichitatea greacă. Renașterea, peri
oada de ascensiune a capitalismului, 
vremurile noi ale socialismului. 
Căutînd o înțelegere a-conceptului de 
om, gîndirea epocilor la care ne re
ferim încearcă, astfel, să găsească a- 
devăratul sens al propriei sale civi
lizații, căci esența unei civilizații se 
definește prin „cantitatea" de uman 
conținută, prin gradul de „umanita
te" atins. în afara umanului, „feno
menul civilizației" devine de necon
ceput.

Epocile în care a predominat, pe 
plan imediat, problematica noțiunii de 
ora au fost denumite umaniste, iar 
sistemul de reflecții cu privire la 
problematica noțiunii de om a căpă
tat, prin tradiție, denumirea de uma
nism. Vom deosebi, așadar, mai întîi 
pe plan istoric, mai multe ti
puri de umanism : antic, modern, 
contemporan. Vom deosebi, apoi, .un 
umanism filozofic, un altul literar .

Gheorghe ACHIȚEI

și artistic, ș.a.m.d., în funcție de dis
ciplinele pe baza cărora s-au crista
lizat sistemele de reflecție cu privire 
la problematica noțiunii de om. In 
măsură în care problematica noțiunii 
de om a fost luată în dezbatere din 
perspectiva diferitelor orientări și di
recții filozofice, vom deosebi, iarăși, 
diferite tipuri de umanism. Cred, însă, 
că singura distincție importantă, ce 
merită a fi reținută cu toată atenția, 
rămîne aceea referitoare la existența 
unui umanism abstract, vorbind în 
general despre om, și a unui uma
nism practic, concret, angajat, deci 
a unui umanism iluzoriu și a unui 
umanism real.

Doctrinele umaniste vechi, indife
rent de epocile și societățile la care 
subscriu, s-au resimțit permanent de 
pe urma „încărcăturii speculative" 
conținute. Noțiunea de om este aici 
privită izolat de existenta reală a 
oamenilor, de nevoile lor, de aspira
țiile lor. Se vorbește în cuvinte emo
ționante despre om și esența umană 
ca fiind etern aceeași.

Marxismul își permite, pentru pri
ma dată, abordarea lucidă a noțiunii 
de om — omul înțeles ca totalitate a 
relațiilor sociale dintr-o anumită pe
rioadă istorică și dintr-un anumit 
loc. Pentru Marx, problema umanis
mului reprezintă, în primul rînd, o 
problemă de ordin practic. într-o so
cietate nedreaptă, omul nu poate 
să-și dovedească adevărata sa di
mensiune. Nedreptatea socială e prin 
sine antiumană. Trebuie, deci, înlă
turate cauzele nedreptății. Trebuie,

deci, înlăturată nedreptatea. Trebuie, 
deci, instaurată o lume mai bună. A 
vorbi despre om, a pleda pentru om 
neîntreprinzînd nimic în vederea 
schimbării ordinii antiumane consti
tuie un act lipsit de finalitate ; a 
vorbi despre nobila misiune a omu
lui și a accepta ca lumea să fie îm
părțită în bogați șl săraci, în exploa
tatori și exploatați, în puternici și 
slabi constituie un nonsens. Orice

(Continuare în pag. a IV-a)

Te I e g r a m ă
Domnului RICHARD NIXON

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul alegerii Dum
neavoastră în funcția de înaltă răspundere de președinte al Statelor 
Unite ale Americii, felicitări cordiale și cele mal bune urări de sănătate 
și fericire personală.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima speranța că relațiile 
dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor 
român și american, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

»-a format pe teritoriul' vechii Dacii, 
care încă din prima jumătate a se
colului I î.e.n. este menționată în 
istorie ca o unitate politică, înmă- 
nunchlnd toate ținuturile locuite de 
daco-geți. După cucerirea romană, a- 
ceastă unitate politică s-a menținut 
în cadrul imperiului roman, cunos- 
cînd un proces de metamorfozare, 
potrivit noilor condiții. A urmat apoi 
epoca migrației popoarelor, care au 
sfărîmat unitatea Daco-Romaniei și 
aU tulburat pentru mult timp viața 
normală a acestui organism social- 
politic.

Incepînd din secolul al X-lea este 
atestată în documente existența pe 
întreg teritoriul românesc a unor for
mațiuni politice conduse de elemente 
ridicate din mijlocul locuitorilor lor. 
In tot cursul Evului mediu, poporul 
român a continuat să fie împărțit în 
state deosebite — Țara Românească, 
Moldova și Transilvania. O asemenea 
fărîmițare teritorială a constituit un 
fenomen caracteristic orînduirii feu
dale, intîlnit și la alte popoare, 
avîndu-și geneza în relațiile de 
producție proprii acestei orînduiri. 
Totodată, această - situație s-a dato
rat și invaziilor repetate ale popoare
lor migratoare care au spart unita
tea României nord-dunărene. în 
pofida faptului că, secole de-a rîndul, 
poporul român a continuat să tră
iască în state diferite, între țările 
române s-au păstrat și- dezvoltat însă, 
pe fondul unității de neam și de 
limbă,, strînse legături pe toate pla
nurile.

în cadrul acestor legături se cu
vine să menționăm în primul rînd 
fructuoasele relații economice. Si
tuate într-un loc de întrepătrundere 
a civilizațiilor, într-un punct de le
gătură între regiuni producătoare de 
mărfuri diferite, țările române au 
constituit prin poziția lor geografică, 
ca și prin caracterul complementar 
al economiei lor, terenul desfășurării 
unui comerț multilateral. Populația 
de pe versantul carpatic transilvan 
se aproviziona cu produse agricole 
din cîmpia românească, în timp ce 
populația din Moldova și Țara Ro
mânească își procura din Transilva
nia produse meșteșugărești. Tocmai 
intensitatea acestor legături a făcut 
ea o serie de orașe — cum au fost 
Brașov, Sibiu, Bistrița, așezate pe

drumurile care duceau din Transil
vania spre Țara Românească și Mol
dova — să capete o mare dezvoltare. 
Adesea, negustorii circulau dintr-o 
țară într-alta fără a întîmpina o- 
preliști. Sprijinind interesele ne
gustorilor locali, domnii Tării Româ
nești și Moldovei cereau, în corespon
dența adresată conducătorilor orașe
lor din Transilvania, ca negustorii 
munteni și moldoveni să se bucure în 
Transilvania de aceleași drepturi șl 
privilegii ca și cei transilvăneni la 
sud și est de Carpați. Chiar în con
dițiile caracteristice perioadei de 
după mijlocul secolului al XVI-lea, 
cînd dominația otomană a orientat cu 
precădere comerțul românesc spre 
Constantinopol, Țara Românească,

în țara noastră se desfășoară In 
prezent, din inițiativa și sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
un proces complex de perfecționare 
a legislației. în contextul general al 
acestui proces se înscrie și proiec
tul legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare.

Dezvoltarea democrației socialiste 
presupune — pe lîngă participarea tot 
mai largă și hotărîtoare a maselor 
la întreaga viață a societății — și o 
sporire a rolului și atribuțiilor or
ganelor puterii de stat, prin inter
mediul cărora voința poporului, în 
frunte cu clasa muncitoare, este 
transpusă în activitatea și în ac
tele adoptate de aceste organe.

Proiectul legii de organizare șl 
funcționare a consiliilor populare 
răspunde acestor cerințe majore, 
prin stabilirea unor noi atribuții a- 
cordate consiliilor populare și or
ganelor lor executive și printr-o se
rie de norme care prevăd îmbună
tățirea organizării și funcționării lor. 
Este de reținut că prin atribuția de 
alegere și revocare a judecătorilor 
și a procurorilor șefi din județe, pre
cum și aceea de a asculta dările de 
seamă prezentate de președintele 
tribunalului județean și de procu
rorul șef al procuraturii județene, se 
întregește exercitarea puterii de 
stat, ca formă de realizare a puterii 
suverane a poporului, prin extinde
rea unor elemente ale acestei exer
citări și pe plan local. Se traduce 
astfel în viață, în cea mal largă sem
nificație, dispoziția constituțională 
potrivit căreia Marea Adunare Na
țională și consiliile populare consti
tuie baza întregului sistem de or
gane ale statului.

în cadrul dezbaterilor care au loc 
în prezent asupra proiectului, aș 
vrea să formulez cîteva propuneri, 
nu atît sub aspectul conținutului re
glementării, cît mai .ales sub aspec
tul tehnicii legislative.

Prevederile art. 15. referitoare la 
componența consiliilor populare, nu 
stabilesc norme de reprezentare, ci, 
în lipsa altor reglementări, lasă la 
latitudinea organului care, potrivit 
legii electorale, are competența de a 
stabili numărul circumscripțiilor e- 
lectorale, să fixeze el norma de re
prezentare de la caz la caz. Or, de 
principiu este ca norma de repre
zentare să fie stabilită de lege. în 
consecință, propun ca în cadrul di
versificărilor din art. 15 să se pre
vadă un' număr fix de deputați, sau 
legea electorală să fie pusă in con
cordanță cu aceste prevederi și să 
stabilească la fiecare categorie de 
consiliu popular o normă fixă de 
reprezentare, spre a se putea astfel 
asigura un număr variabil de de- 
putați în funcție de numărul popu
lației. Ar fi bine ca în proiect să 
se prevadă atît pentru consiliile 
populare din categoria cu populație 
minimă cît și pentru cele cu popu
lație maximă un număr fix de de- 
putați.

în proiect se dau două definiții se
siunii consiliului popular, ea fiind 
considerată, pe de o parte, formă de 
lucru, iar, pe de alta, un mod prin
cipal în care deputății își exer
cită mandatul dat de alegători. 
Formularea amintită ar putea ri
dica problema reprezentării, în 
sensul că deputatul ar reprezen
ta numai pe alegători sau chiar 
mai pe cei care au votat pentru 
putat și nu pe toți cetățenii din 
cumscripția electorală. De altfel, 
textul de mai sus, cît și art. 
care în două fraze consecutive vor
bește de mandatul consiliului popu
lar și de mandatul deputatului, ri
dică o problemă de ordin teoretic 
și anume: există oare două man
date, dintre care unul al organului 
și altul al deputatului ? Dacă se 
convine că mandatul este dat depu
tatului de către alegători, printr-un 
raport juridic concret, pe care noi 
îl numim raport de reprezentare, se 
pune întrebarea cine și prin ce ra
port juridic dă mandatul consiliu
lui popular ? Susținerea potrivit că
reia mandatul organului ar reprezen
ta suma mandatelor deputaților ni 
se pare greu de argumentat din

nu- 
de- 
cir- 
atit
34,

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 

poporului român și al meu personal vă adresez dv., Consiliului de Stat al 
R. P. Polone și poporului frate polonez calde felicitări și urări de noi 
succese în construcția socialismului, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a redobîndirii independenței de stat a Poloniei, moment de seamă în 
lupta poporului polonez pentru înfăptuirea năzuințelor sale seculare de 
unitate, independență națională, democrație și progres' social.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
ap Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Guvernul și poporul iranian mi se alătură în a prezenta Excelenței 

Voastre mulțumirile noastre sincere pentru felicitările adresate cu ocazia 
sărbătorii naționale iraniene. La rîndul meu vă adresez sănătate și fericire, 
iar poporului prieten al României succese și prosperitate.

AMIR ABBAS HOVEIDA 
Primul ministru al Iranului

1 .U'
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ÎN JUDEȚUL ALBĂ 
ț

La adunarea de constituire a Con* 
alllulul oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din județul Alba, 
care a avut loc ieri la Alba Iulia, 
au participat 250 de reprezentanți 
ai oamenilor muncii maghiari din lo
calitățile județului — muncitori, ță
rani cooperatori, intelectuali.

Tovarășul George Homoștean, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Alba al P.C.R., președintele consi
liului popular județean provizoriu, 
a arătat că lucrările recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R. au avut un 
larg ecou în rîndurile oamenilor 
muncii din județul Alba, români, 
maghiari, germani șl de alte națio
nalități, care au primit cu deplină 
aprobaro măsurile preconizate, con
stituirea consiliilor naționalităților 
conlocuitoare urmînd să asigure o 
participare și mai largă a acestor 
naționalități, alături de poporul ro
mân, la viața economică, politică șl 
culturală a patriei, să contribuie la 
întărirea unității întregului popor 
în lupta pentru socialism.

Exprimîndu-și adeziunea totală 
față de hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R., Fogarașy Alexandru, direc
torul fabricii „Ardeleana" din Alba 
Iulia, Gyalay Sigismund, activist 
de partid, Szabo Laurențiu, președin
tele C.A.P. Lopadea Nouă, Urmosy 
Alexandru, inginer șef la I.M.T.F. 
Sebeș, au subliniat că înființarea Fron
tului Unității Socialiste și a consilii
lor oamenilor muncii din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare mar
chează un pas înainte pe calea dez
voltării democrației socialiste, a lăr
girii cadrului de manifestare a drep
turilor și libertăților politice și ce
tățenești, o puternică afirmare a 
unității șl frăției dintre poporul ro
mân șl naționalitățile conlocuitoare.

în cuvîntul lor Dusza Ștefan, di
rectorul școlii din Lunca Mureș, 
Szabo Alexandru, judecător la Tri
bunalul județean-Alba, Egyed 
Alexandru, muncitor la Uzina de 
produse sodice Ocna Mureș, Deao 
EUsabeta șl Vasarhelyl Irina, profe
soare la liceul „Bethlem Gabor" din 
Aiud, Balint Erma, învățătoare din

*

La Sebeș a avut loc ieri după-a- 
miază adunarea de constituire a Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate germană din județul Alba. Au 
participat sute de cetățeni, reprezen
tanți ai oamenilor muncii germani 
din cuprinsul județului.

în cuvîntul său, tovarășul George 
Homoștean, prim-secretar al Comite
tului județean Alba al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular județean 
provizoriu, a arătat că politica mar- 
xlst-leninistă în problema națională, 
promovată consecvent de partidul 
nostru, deplina egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, își găsesc o puter
nică oglindire șl în județul Alba. 
Aproape nu există cetățean de națio
nalitate germană sau maghiară care 
să nu facă parte dintr-o organizație 
de masă sau obștească, iar mulțl 
dintre el activează în rîndurile or
ganizațiilor de partid. în consiliul 
popular al județului, în consiliile 
populare municipale, orășenești și 
comunale de pe cuprinsul județului 
activează în prezent, alături de de- 
putați români, peste 450 deputațl 
aparținlnd naționalităților conlocui
toare. Cu toții desfășoară o activitate 
rodnică pentru rezolvarea numeroa
selor probleme ce interesează pe toți 
cetățenii, fără deosebire de naționa
litate. Prin noile organisme repre- 

« zentatlve, care iau ființă în baza ho- 
tărîrilot recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., naționalitățile conlocuitoare 
dobîndesc noi posibilități de a par
ticipa și mai intens, alături de între
gul popor român, la viața publică, 
la progresul societății noastre so
cialiste.

în cuvîntul său, Daniel Roth, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Șona, a exprimat în cu
vinte calde recunoștința față de po
litica națională justă a partidului 
nostru datorită căreia toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, au condiții egale de afirmare 
liberă a capacității lor creatoare. în 
cooperativa agricolă de producție 
din Șona trăiesc și muncesc înfrățiți 
români șl germani. Relațiile de ega
litate șl frăție în muncă statornicite 
între el își demonstrează rodnicia 
prin rezultatele bune obținute an 
de an de cooperativă.

Erich Mailer, muncitor la fabrica 
de hîrtie Petrești, a relevat că în
tregul popor român aprobă din 
Inimă șl sprijină politica internă și 
externă a partidului șl statului nos
tru care exprimă interesele șl nă
zuințele vitale ale tuturor cetățeni
lor din Republica Socialistă Româ
nia. Strîns uniți în jurul partidului,

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

La adunarea de constituire a Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate germană din județul Timiș, 
care a avut loc ieri în aula Univer
sității din Timișoara, a participat 
un mare nurnăr de muncitori, țărani, 
cooperatori, oameni de știință, artă 
și cultură. Din partea Comisiei de 
organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, la a- 
dunare a participat tovarășul Filip 
Geltz.

Deschizînd lucrările adunării, to
varășul Johann Szekler, directorul 
Teatrului german de stat din Timi
șoara, a dat cuvîntul tovarășului 
Mihai Telescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele comitetului executiv ai 
Consiliului popular județean provi
zoriu, care a spus printre altele : 
„Consiliile care se constituie pe 
baza hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 24—25 octombrie a.c. 
exprimă în mod elocvent o strălu

Cetatea de Baltă, au subliniat că a- 
sigurarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, constituie 
una din cele mai importante reali
zări în țara noastră în epoca con
strucției socialiste.

Toți cel care au luat cuvîntul s-au 
referit la drepturile depline de care 
se bucură oamenii muncii de naționa
litate maghiară, pe toate planurile 
vieții economice, culturale și politice, 
la participarea lor largă la activitatea 
economică, la posibilitățile create în 
Invățămînt etc. Ei au dat glas 
hotărîrii ferme a cetățenilor de na
ționalitate maghiară din județ de 
a-și consacra toată energia și elanul 
accelerării progresului țării, înfăp
tuirii politicii înțelepte a partidului 
pusă în slujba fericirii poporului, 
înfloririi României socialiste.

După constituirea Consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, avînd ca pre
ședinte pe judecătorul Szabo Ale
xandru, a luat cuvîntul din partea 
comisiei centrale de organizare a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară tovarășul Ko- 
pandi Alexandru. Adunarea a desem
nat reprezentanții locali în Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România.

în încheiere, participanțil Ia a- 
dunare au adresat o telegramă C.C. 
al partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre altele, 
se spune : „Pe noi, populația maghia
ră, do pe meleagurile acestui județ, 
ne leagă de oamenii muncii români 
veacuri de luptă înfrățită pentru 
dreptate și libertate, aspirații comune 
pentru progres social. Sîntem mîndri 
că în această deplină unitate putem 
să ne sporim eforturile pentru reali
zarea idealurilor comune. încredin
țăm conducerea partidului, pe dv„ 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom mobiliza toate energiile noas
tre pentru a traduce în viață hotărî
rile Congresului al IX-lea și ale Con
ferinței Naționale a P.C.R., pentru 
propășirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România".

★

cetățenii patriei noastre militează 
neobosit pentru întărirea prieteniei 
frățești cu țările socialiste, pentru 
dezvoltarea colaborării cu țoate ță
rile, pentru zădărnicirea planurilor 
cercurilor imperialiste și întărirea 
păcii. Consiliile care se constituie 
în aceste zile, pe baza hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R., vor contribui 
la ridicarea unității moral-politice a 
întregului popor pe o treaptă su
perioară, ceea ce corespunde intere
selor propășirii patriei noastre, 
cauzei socialismului și păcii.

Gînduri ^semănătoare au expri
mat în cuvîntul lor și Matei Bim- 
mel, membru al cooperativei agri
cole de producție Pianu de Jos, loan 
Stolz, președintele consiliului popu
lar comunal Jidvei, Egon Halder, 
profesor la școala generală din Pe
trești, Matei Rell, muncitor la fa
brica „Sebeșul", Klauss Haffner, 
inginer la I.M.T.F. Sebeș, Ingeborg 
Taborsky, funcționară, și Ioan Ne
meth, profesor.

Din partea Comisiei centrale, de 
organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România a vor
bit tovarășul Emerich Stoffel, mem
bru al C.C. al P.C.R.

S-a constituit apoi Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană din județul Alba, care are ca 
președinte pe tov. Hans Schneider, 
profesor la Liceul din Sebeș.

Adunarea a desemnat, de aseme
nea, reprezentanții locali In Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din România.

Adunarea a adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune : „Participanții la această în
trunire, reprezentanți ai oamenilor 
muncii de naționalitate germană, îșj 
exprimă profunda recunoștință față 
de grija permanentă a partidului și 
statului pentru ridicarea bunăstării 
întregului popor prin punerea în va
loare a tuturor energiilor creatoare, 
prin stimularea folosirii acestora in
tr-un scop comun — edificarea so
cialismului tn patria noastră. Știind 
că Interesele noastre sînt aceleași — 
făurirea unei noi societăți a drep
tății și libertății pentru toți oamenii 
muncii — ne angajăm să unim efortu
rile noastre cu ale celorlalți oameni 
ai muncii de pe aceste meleaguri, 
indiferent de naționalitate, în lupta 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei noastre — Republica Socialistă 
România".

Ștefan D1NICA
corespondentul „Scînteii*

cită realitate: unitatea moral-poli- 
tică a poporului nostru, faptul că toți 
oamenii muncii de pe pămîntul Ro
mâniei socialiste, indiferent de na
ționalitate, umăr la umăr, fac zid de 
neclintit în jurul conducătorului lor 
încercat, Partidul Comunist Român, 
pe care-1 urmează cu nețărmurită în
credere și devotament. Măsurile a- 
doptate de plenară sînt menite să 
contribuie la adîncirea democratis
mului orînduirii noastre, asigurînd 
participarea și mai intensă a națio
nalităților conlocuitoare, alături de 
poporul român, la desfășurarea și 
conducerea întregii vieți sociale".

Luînd cuvîntul conf. univ. dr. Ște
fan Binder, de la Universitatea din 
Timișoara, a spus :

„Ne-am adunat aici cu tot entu
ziasmul, dar și pe deplin conștienți 
de marea răspundere ce implică 
transpunerea în viață a politicii par
tidului și statului nostru. Constitui
rea Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană din județul 

nostru — organism cu caracter larg 
reprezentativ — este pentru noi un 
prilej de a ne manifesta încă o dată 
hotărîrea de a ne spori contribuția 
la opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste, la dezvoltarea econo
mică a țării, la progresul creației 
științifice șl culturale, la Întărirea 
frăției dintre poporul român șl na
ționalitățile conlocuitoare, a unității 
națiunii noastre socialiste Închinată 
realizării țelurilor șl năzuințelor co
mune, Înfloririi materiale șl spiri
tuale a patriei noastre".

„In Republica Socialistă România 
— a spus muncitoarea Gertrude 
Welssmiiller de la Fabrica „Bumba
cul" din Timișoara — prin aplicarea 
politicii marxist-leninlste a P.C.R. 
s-a realizat o deplină egalitate In 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate. Consiliul 
pe care-1 creăm astăzi va contribui 
la o șl mai largă participare a cetă
țenilor de naționalitate germană la

ÎN JUDEȚUL

Ieri, tn sala clubului „Independen
ța", a avut loc adunarea de consti
tuire a consiliului județean al oame
nilor muncii de naționalitate germa
nă. Cei peste 400 de participant! au 
fost desemnați de oamenii muncii 
de naționalitate germană în ședințe 
comune ale organizațiilor de partid 
și ale organizațiilor de masă și ob
ștești, desfășurate zilele trecute la 
orașe și la sate.

în cuvîntul său, tov. Nicolae Ga- 
vrilescu, prim-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. Sibiu, evocînd im
portanta acestui eveniment în viața 
politică a tării noastre, menit să con
tribuie la întărirea continuă a unită
ții moral-politice a poporului, a spus : 
„Afirmăm cu îndreptățită mîndrie 
că în zilele noastre, pretutindeni pe 
aceste străvechi meleaguri ale Ro
mânie! întîlnești roadele munci! în
frățite ale oamenilor munci! români, 
germani, maghiari. La orice nivel de 
conducere, fie că este vorba de uni
tățile economice ori de cele agricole 
din județ, de organe de partid, de 
stat, obștești, Intîlnim o largă par
ticipare a românilor, germani
lor, maghiarilor. Nenumărate lă
cașuri de știință, artă și cultură 
din toate localitățile județului, presa 
în limba germană, vin să demon
streze nelimitata libertate de crea
ție, de manifestare a personalității 
și spiritualității cetățenilor de națio
nalitate germană".

IN JUDEȚUL ARAD

în sala de festivități a Consiliului 
local al sindicatelor a avut loc ieri 
adunarea pentru constituirea Consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din județul Arad.

Crearea consiliilor oamenilor mun
cii ale naționalităților conlocuitoare, 
a arătat tovarășul Teodor Haș, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului popu
lar provizoriu județean, corespunde 
pe deplin cerințelor actuale ale dez
voltării democratismului socialist, 
contribuie la întărirea unității po
porului, Ia cimentarea națiunii noas
tre socialiste. Constituirea acestui 
organism reprezentativ în județul 
Arad va asigura o participare și 
mai activă a cetățenilor de națio
nalitate maghiară la viața politică 
si social-economică a județului nos
tru, la înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român.

în cuvîntul lor, tovarășul Ladis- 
lau Horvath de la I.A.M.B.A. și pro
fesorul Bela Zoltan au arătat că 
expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. sintetizează 
îndelungata și bogata experiență a 
partidului în rezolvarea marxist-le- 
ninistă a problemei naționale. în 
mobilizarea întregului popor la o- 
pera de edificare a socialismului în 
patria noastră.

Alți vorbitori, ca Anton Szanda

ÎN JUDEȚUL 
 ț

Ieri, la Suceava, a avut loc adu
narea în cadrul căreia a fost con
stituit Consiliul județean al oameni
lor muncii de naționalitate ucrai
neană.

Relevlnd semnificația constituirii 
Frontului Unității Socialiste și a con
siliilor naționalităților conlocui
toare, tov. Emil Bobu, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular provizoriu jude
țean, a subliniat că hotărîrile recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. constituie o 
expresie elocventă a politicii partidu
lui de întărire continuă a unității 
moral-politice a poporului nostru, 
a frăției dintre oamenii muncii ro
mâni și de altă naționalitate, a 
coeziunii națiunii noastre socialiste. 
Pe aceste meleaguri, a spus vorbito
rul, trăiesc din vremuri străvechi, 
alături de români, oameni ai muncii 
ucraineni și de alte naționali
tăți. Ei se bucură de deplină egali
tate în drepturi ; au la îndemînă școli 
cu predarea în limba maternă, dispun 
de posibilități multiple de afirmare 
pe plan social și spiritual. O cifră 
este edificatoare : zilnic pe teritoriul 
județului Suceava se distribuie peste 
20 000 exemplare de ziare și reviste 
în limbile ucraineană și germană.

Au luat cuvîntul muncitori, pro- 

viața economică, politică șl socială*.
Au mal luat cuvîntul Johann 

Brâuer, profesor la Liceul din Jim- 
bolia, Franz Riemschnelder, mun
citor la Uzina mecanică din Timi
șoara, Hans Kehren, actor, Karl Or- 
ner, învățător, și Karl Pfleger, pre
ședinte al cooperativei agricole de 
producție Bacova, care și-au expri
mat deplina satisfacție față de ho
tărîrile Plenarei C.C. și năzuința de 
a milita pentru ca noul consiliu 
să-și Îndeplinească menirea.

S-a constituit Consiliul Județean 
Timiș al oamenilor muncii de națio
nalitate germană, avînd ca președin
te pe tovarășul Nikolaus Berwanger, 
redactor Ia ziarul „Neuer Weg". 
Apoi au fost desemnați reprezen
tanții locali In Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
România. în Încheierea adună
rii, s-a dat citire telegramei adre
sate Comitetului Central al Partl-' 
dulul Comunist Român, tovarășului

Referindu-se la condițiile asigu
rate de partid și guvern tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate, Wilhelm Miihsam, strun
gar la uzinele „Elastic" din Sibiu, 
a spus: „Nimic nu va demonstra 
mai pregnant trăinicia frăției noas
tre decît efortul conjugat spre edi
ficarea acelei societăți în care fie
care dintre noi să-și poată pune și 
mai mult In valoare potențialul 
creator pentru continua Înflorire a 
României socialiste".

După ce a prezentat un tablou 
cuprinzător al bogatei vieți spiri
tuale în limba germană, Andreas 
Kloos, directorul Liceului nr. 2 din 
Mediaș, s-a referit la Îndatorirea 
consiliului județean de a aduce o 
contribuție efectivă la munca poli- 
tico-educatlvă desfășurată de partid 
șl organizațiile obștești pentru edu
carea tinerei generații, tn spiritul 
dragostei față de patrie, al priete
niei dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, al Interna
ționalismului socialist, al devota
mentului față de ortnduirea so
cialistă.

în cuvîntul lor, cercetătoarea Ll- 
llane Schlosser de la Institutul de 
cercetări „Chimigaz" din Mediaș, 
deputată tn Marea Adunare Națio
nală, Evald Zweier, redactor șef al 
ziarului „Hermannstădter Zeitung", 
medicul Mihai Rolesich, prof. Erika 

de la cooperativa agricolă de pro
ducție „Dorobanți", juristul Ale
xandru Păpây și inginer Anton Ko- 
miiveș, președintele cooperativei a- 
gricole de producție „Avîntul" din 
Pecica, referindu-se la activizarea 
politică a maselor populare, au a- 
rătat că oameni ai muncii maghiari, 
germani și de alte naționalități ac
tivează în rîndurile organizațiilor 
de partid, de masă șl obștești, sînt 
reprezentați In toate organele de 
stat pînă la Marea Adunare Națio
nală și Consiliul de Stat. Totodată, 
ei și-au exprimat convingerea că 
prin constituirea acestor consilii se 
vor crea noi condiții oamenilor mun
cii aparținlnd naționalităților con
locuitoare să-și manifeste tot mai 
activ prezenta tn toate domeniile 
vieții de stat, în Înfăptuirea poli
ticii interne și externe a Partidului 
Comunist Român.

„Sînt cunoscute împrejurările is
torice care au făcut ca pe teritoriul 
tării noastre, alături de români să 
se statornicească din vechi timpuri 
și populații de alte naționalități, a 
spus muncitoarea Iudit Takacs. Dacă 
naționalitatea ne-a deosebit au exis
tat și există în schimb alți factori 
mult mai puternici care ne-au unit 
— viața șl munca de zi cu zi, idea
lurile comune pe care le înfăptuim, 
umăr Ia umăr, sub conducerea parti
dului".

SUCEAVA
fesori, învățători, țărani coopera
tori. Prof. Ilarion Zahariciuo din Su
ceava a reliefat unitatea moral-poli- 
tică a oamenilor muncii din patria 
noastră, munca șl lupta lor înfrățită 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste. După ce a făcut o succintă 
evocare a vremurilor în care Par
tidul Comunist Român a organizat 
lupta maselor populare împotriva ex
ploatării, el a arătat că societatea 
noastră socialistă oferă fiecărui cetă
țean, indiferent de naționalitate, po
sibilități neîngrădite de afirmare și 
promovare în toate domeniile și pe 
întreaga ierarhie a vieții sociale. 
Oameni ai muncii din rîndurile na
ționalităților conlocuitoare sînt re
prezentați conform ponderii acestora 
în populația țării în toate organele 
de stat, participă activ la întreaga 
viață politică și social-economică.

Exprimîndu-și deplina adeziune 
față de hotărîrile recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., Vasile Chidoveț, di
rector la I.P.R.O.F.I.L. Rădăuți, prof. 
Onofrei Hudicovschi din Șiret, Vic
tor Procopeț, președintele cooperati
vei agricole de producție Bălcăuți, 
învățătoarea Olga Șeiciuc din Ipo- 
tești-Suceava, Nicolae Boiciuc, pri
marul comunei Cacica, și alții s-au 
referit la îndatoririle ce revin con
siliilor oamenilor muncii ale naționa

NICOLAE CEAUȘESCU, In care se 
spune :

„Manifestîndu-ne totala adeziune 
față de măsurile politico-organizato- 
rice adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. pentru întărirea 
continuă a unității moral-politice a 
poporului muncitor, a frăției din
tre oamenii muncii români șl ai na
ționalităților conlocuitoare, a co
eziunii națiunii noastre socialiste, 
avem certitudinea că ele reprezintă 
o nouă șl importantă contribuție la 
accelerarea progresului societății 
noastre. Asigurăm conducerea parti
dului, pe dv. personal, tovarășe se
cretar general, că nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru a asigura 
participarea tot mai activă a popu
lației de naționalitate germană din 
județul Timiș la înfăptuirea măre
țului program de edificare a socia
lismului, că vom milita neobosit 
pentru aplicarea politicii partidului 
de întărire a prieteniei frățești șl 
unității dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare, pentru 
prosperitatea și propășirea scum
pei noastre patrii".

Berger, directoare adjunctă a Liceu
lui din Agnita, și alții au relevat că 
prin crearea consiliilor naționalită
ților conlocuitoare se va putea asi
gura un sprijin eficient organelor de 
partid, de stat și obștești în exami
narea problemelor specifice ale 
populațiilor respective, cu scopul de 
a găsi cele mai bune soluții, în con
cordanță cu interesele generale ale 
societății și ale cetățenilor din rîn
durile acestor naționalități.

După cuvîntul rostit de tov. 
Richard Winter, secretar al comite
tului județean de partid, delegat al 
comisiei centrale de organizare, a 
fost constituit Consiliul județean 
Sibiu al oamenilor muncii de națio
nalitate germană avînd ca președin
te pe doctorandul Herbert Hoffmann, 
în același timp, adunarea a desem
nat pe reprezentanții județului Sibiu 
tn Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană din România.

Intr-o atmosferă plină de entu
ziasm a fost adoptat textul unei te
legrame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune Intre altele : „Cu oca
zia constituirii Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
județul Sibiu, reprezentanții popu
lației de naționalitate germană își 
reafirmă hotărîrea de a înfăptui 
neabătut, tmpreună cu întregul popor 
român, politica partidului de desă
vîrșire a construcției socialiste, de 
înflorire multilaterală a patriei noas
tre comune — Republica Socialistă 
România".

După cuvîntul rostit de tovarășul 
Dezideriu Silaghy din partea Comi
siei centrale de organizare a consi
liilor oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, participanții la aduna
re au desemnat Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
județul Arad, avînd ca președinte 
pe Iosif Kocsik, precum și repre
zentanții locali pentru Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România.

în încheiere, adunarea a trimis 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă în care se spune printre 
altele : „Ne manifestăm acordul de
plin față de măsura luată de C.C. 
al P.C.R. privind crearea consiliilor 
oamenilor muncii ale naționalităților 
conlocuitoare, eveniment care mar
chează un pas înainte in dezvoltarea 
democrației socialiste, în lărgirea ca
drului de manifestare a drepturilor 
și libertăților politice și cetățenești 
ale locuitorilor patriei noastre. Oa
menii muncii de naționalitate maghia
ră din județul Arad, uniți în gînd 
și fapte cu oamenii muncii români, 
germani și de alte naționalități, își 
manifestă șl cu această ocazie totala 
adeziune față de politica Internă și 
externă a partidului și guvernului 
nostru. Asigurăm Comitetul Central 
al P.C.R., pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom înzeci eforturile pentru reali
zarea mărețelor obiective stabilite 
de partid spre binele întregului po
por, spre înflorirea și prosperitatea 
patriei dragi, Republica Socialistă 
România".

lităților conlocuitoare In munca pen
tru aplicarea politicii partidului de 
întărire a unității și prieteniei frățești 
dintre poporul român și naționalită- | 
țile conlocuitoare, pentru înfăptuirea i 
năzuințelor comune de propășire a E 
patriei socialiste.

în încheierea adunării, a fost con
stituit Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană din județul 
Suceava avînd ca președinte pe prof. 
Ilarion Zahariciuo din Suceava. S-a 
adoptat apoi textul unei telegrame 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune :

„Reprezentanții oamenilor muncii 
de naționalitate ucraineană din | 
județul Suceava dezbătind do
cumentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din octombrie 1968 privitoare la 
crearea Frontului Unității Socia
liste și a consiliilor oamenilor mun
cii ale naționalităților conlocuitoare, 
ne exprimăm totala adeziune față de 
aceste măsuri și dăm o înaltă apre
ciere politicii naționale a partidului | 
de întărire continuă și ridicare la un 
nivel superior a unității moral-po
litice a întregului nostru popor. în 0 
jurul partidului. Asigurăm Comite- B 
tul Central al partidului, pe dv. per- 0 
sonal tovarășe Nicolae Ceaușescu, că S 
vom munci fără preget pentru în- | 
făptuirea politicii partidului, că vom 8 
milita activ pentru întărirea iude- 6 
pendenței și suveranității țării, con- | 
tribuind astfel la prosperitatea și S 
fericirea patriei noastre comune, Ro- j 
mânia socialistă". ■

ANTECEDENTE 
sociAL-mmcE
ALE ACTULUI
UNITĂȚII STATALE
(Urmare din pag. I)

Moldova și Transilvania au continuat 
să-și schimbe activ produsele între 
ele.

în strînsă legătură cu dezvolta
rea continuă a relațiilor economice 
merită să fie relevat fenomenul de 
transhumanță — obișnuit în tot 
timpul Evului mediu — și a că
rui însemnătate nu poate fi negli
jată cînd e vorba de unitatea et- 
nico-spirituală a poporului român. 
El consta în mișcări de populație, 
în anumite perioade destul de în
semnate, dintr-o regiune în alta, 
mai ales din Transilvania spre Mol
dova și Țara Românească. La 1767 
ambasadorul Prusiei la Poartă ra
porta că în acel an au trecut din 
Transilvania în Moldova și Țara 
Românească 24 000 de familii.

Pe terenul pregătit de legăturile 
economice s-au dezvoltat de-a lun
gul vremii strînse raporturi politice 
care au consolidat și lărgit eficien
ța acestor legături în viata societă
ții românești în ansamblul ei. Bu
nele raporturi politice între țările 
române au acționat întotdeauna ca 
un factor al progresului și prospe
rității lor. La apropierea politică 
dintre țările române au contribuit 
interesele comune de apărare îm
potriva cotropitorilor străini.

încă din secolul al XIV-lea, In 
conștiința multor conducători poli
tici s-a cristalizat ideea că țările 
române nu se vor putea apăra cu 
eficacitate decît aliate între ele. 
Schimbarea de orientare politică a 
uneia dintre ele se răsfrîngea și a- 
trăgea după sine modificări și în 
politica celorlalte. Sensul interven
țiilor făcute de Mircea cel Bătrîn 
în Moldova, de Alexandru cel Bun 
în Țara Românească, de Iancu de 
Hunedoara în Țara Românească și 
Moldova, de Ștefan cel Mare și 
de Ion Vodă cel Cumplit în Țara 
Românească, de Mihai Viteazul în 
Transilvania și Moldova era același: 
de a asigura cooperarea în luptă a 
țărilor surori prin impunerea pe 
tronul lor a unor aliați credincioși.

în lupta antiotomană, Țara Ro
mânească șl Moldova au primit a- 
desea ajutoare în armament și oa
meni din Transilvania și au spriji
nit, la rîndul lor, măsurile de a- 
părare luate de conducătorii aces
tui principat. Din orașele transil
vănene își procurau domnii Țării 
Românești și Moldovei diferite ti
puri de arme și muniții (puști, 
arcuri, scuturi, săgeți), la ajutorul 
lor apelau adesea în scopul întări
rii sistemului de fortificații al ță
rii. Solicitînd sprijinul brașovenilor 
în refacerea cetății Giurgiu, Vlad 
Dracul le spunea că această cetate 
este „tăria și a voastră și a noas
tră". în lupta împotriva turcilor de 
la Podul înalt, în 1475, rămasă ce
lebră, Ștefan cel Mare a avut, în 
oastea lui, și circa 7 000 de luptă
tori transilvăneni. Victoriile repur
tate de Ștefan cel Mare împotriva 
turcilor au salvgardat interesele de 
stat ale tuturor celor trei țări ro
mâne. La 26 aprilie 1479, brașovenii 
i se adresau domnitorului Moldovei: 
„...parcă ai fost ales și trimis de 
Dumnezeu pentru cîrmuirea și a- 
părarea Transilvaniei... cu mare dor 
și dragoste te rugăm pe Măria Ta 
ca să binevoiești a te apropia de 
această țară spre a o apăra de acei 
turci prea cumpliți".

Legăturile politice dintre țările ro
mâne și-au găsit reflectare și în 
faptul că numeroși domni ai Țării 
Românești și Moldovei au avut po
sesiuni în Transilvania. Acestea au 
constituit centre puternice de ali
mentare a ideii, ajunse cu vremea 
idee forță, a unității de neam a 
poporului român.

Un rol însemnat tn cimentarea 
unor legături strînse, multilaterale 
între țările române a revenit culturii. 
Legăturile economice și politice au 
contribuit la difuzarea elementelor de 
cultură dintr-o țară într-alta, la uni
citatea și organicitatea culturii ro
mânești. S-a făurit de-a lungul seco
lelor, pe întreg teritoriul patriei, o 
unitate culturală originală, izvorîtă 
din aceleași obiceiuri, din aceleași 
tradiții șl aceeași factură sufletească.

In condițiile Evului mediu, un fac
tor de seamă al unității culturale l-au 
constituit cărțile tipărite în limba 
română. Acestea, fie că se tipăreau 
în Moldova, Țara Românească sau 
Transilvania, erau destinate deopo
trivă și deserveau populația din toate 
țările române. Așa au fost cărțile rea
lizate la Brașov prin activitatea dia
conului Cores! și a discipolilor săi, 
biblia lui Șerban Cantacuzino, dă
ruită, cum se spunea în predoslovia 
ei, „neamului românesc".

Răspîndirea tot mai mare a tipă
riturilor pe teritoriul românesc 
și folosirea crescîndă a limbii 
române ca limbă de cultură scri
să au dus la întărirea comu
nității de limbă a poporului ro
mân, la lărgirea cadrului unității lui 
spirituale. Această realitate a fost 
pregnant exprimată în scrisoarea 
adresată din Constantinopol de pa
triarhul Chirii Lucaris principelui 
Transilvaniei, Gabriel Bethlen, în 
care se releva „legătura de singe 
și de simțiri care trăiește, deși în 
mod tainic, dar cu atît mai puter
nic între românii din Transilvania 
și Intre locuitorii Țării Românești 
și Moldovei".

Ca urmare a tuturor acestor legă
turi — economice, politice, cultura
le — se întărea tot mai mult 
ideea unității de neam în conștiința 
poporului. Aceasta și-a găsit o vie 
reflectare în scrierile cronicarilor 
moldoveni și munteni din secolele 
XVII—XVIII care au argumentat 
multilateral această unitate, au adus 
în sprijinul ei însuși numele de 
român (românesc), răspîndit în toate 
părțile locuite de români. „Numele 
cel mai adevărat, autentic, de la pri
mul descălecat prin Traian este — 
scria Miron Costin — Rumân sau 
Romanus, care nume acest popor l-a 
păstrat întotdeauna între dinșii... A- 
celași nume este dat îndeobște și 
muntenilor și moldovenilor și celor 
ce locuiesc în țara Transilvaniei. 
Rumân este un nume schimbat in 
curgerea anilor din roman... Un alt 

nume el înșiși nu au primit între 
dinșii niciodată".

Savantul domn al Moldovei D. 
Cantemir arăta și el că „Neamul 
Moldovenilor, Muntenilor, Ardeleni
lor, cu toții cu un nume de obște 
Români se cheamă".

Toate aceste legături, care se dez
voltau multilateral, pe plan economic, 
politic, cultural, exprimau necesități 
obiective ale dezvoltării societății 
românești, constituiau tot atîtea ma
nifestări ale tendințelor obiective 
de continuă apropiere între țările ro
mâne. în perspectiva lor, putem înțe
lege mai bine însuși actul unirii sta
tale de la 1 decembrie 1918, ca o în
cununare a unei evoluții milenare. 
Deși_ făurirea statului național unitar 
român s-a realizat în condițiile capi
talismului, ea a fost rezultatul unui 
proces istorie îndelungat, care a în
ceput să capete o tot mai mare preg
nanță — după cum rezultă și din 
cele arătate mai sus — chiar din pe
rioada evului mediu. Legăturile mul
tiple și tot mai' strînse între țările 
române acționau convergent spre 
făurirea premiselor care aveau să 
ducă la crearea statului național uni
tar.

Un moment apoteotic al acestui 
proces l-a constituit unirea Țării Ro
mânești, Moldovei șl Transilvaniei 
sub cîrmuirea lui Mihai Viteazul. 
Este adevărat că în unirea pe care a 
înfăptuit-o, Mihai a pornit în special 
de la necesitatea realizării unei alian
țe a țărilor române în vederea apă
rării împotriva pericolului otoman. 
Domnul român era însă pe deplin 
conștient de comunitatea de neam 
și de limbă a locuitorilor Țării Ro
mânești, Moldovei și Transilvaniei, 
iar acest fapt a jucat, fără doar și 
poate, un rol tn conceperea proiec
tului său de unire a țărilor române. 
De aceasta își dădeau seama, 
de fapt, toți cei care intrau 
în contact cu realitățile româ
nești. Pentru cronicarii Sza'mos- 
kozy, Krauss și alții, care âu 
descris intrarea lui Mihai Vitea
zul în Transilvania și au relatat des
pre acțiunile de solidaritate ale 
populației de aci cu oastea învingă
torului de la Șelimbăr, era clar că 
toate acestea s-au petrecut pentru 
că românii din satele Ardealului 
erau de același neam cu cei veniți. 

, „La vestea luptei nenorocite (de la 
Șelimbăr) — scria cronicarul maghiar 
Szamoskozy — care s-a răspîndit 
cu cea mai mare iuțeală in întreaga 
țară, neamul românesc, care locuia 
în satele și cătunele Transilvaniei, 
răsculîndu-se. pretutindeni, s-a unit 
cu poporul venit" (de peste munți). 
învățatul iezuit " Bisselius, contem
poran cu Mihai Viteazul, întrebîn- 
du-se dacă îi este cineva mai apro
piat „transilvăneanului decît vecinul 
său din Țara Românească", găsea că 
traiul și înfățișarea lor sînt aceleași, 
ca ei sînt „de aceeași seminție, de 
aceiași rădăcină, de același nume, 
de același singe, căci daci sint a- 
ceștia toți și nimic altceva".

Unirea înfăptuită de Mihal nu s-a 
putut însă menține, nu numai din 
cauza unor împrejurări nefavorabile 
de moment, a unor contradicții in
terne și ostilități străine, dar și pen
tru că nu existau încă condițiile 
obiective pentru formarea sta/’Uuț 
național unitar. Acest proces s-fa în
făptuit chiar în țări mai avansate 
economic ale Europei, mai tîrziu, 
abia atunci cînd stadiul mai înalt de 
dezvoltare a forțelor de producție, 
dezvoltarea relațiilor capitaliste au 
impus înlăturarea vechilor rînduieli 
ale feudalismului, făurirea pieței na
ționale unice. în România, făurirea 
statului național unitar a fost și mai 
mult întîrziată ca rezultat al domi
nației străine care a frînat conside
rabil dezvoltarea economică.

Unirea Țărilor Române sub Mihal 
Vodă Viteazul, deși de scurtă du
rată, a constituit însă un eveniment 
de mare importanță politică, cu pro
funde și permanente semnificații în 
istoria patriei. Ea avea să devină, în 
lupta de eliberare națională a 
poporului român, o prevestire 
istorică, o dovadă a faptului 
că idealurile sale se puteau rea
liza. în curgerea vremii, acest fapt 
a devenit tot mai clar în conștiința 
poporului, unirea realizată de Mihai 
căpătînd valoare de simbol, însufle
țind masele în lupta lor pentru cre
area statului național român unitar. 
Este ceea ce marele democrat revo
luționar Nicolae Bălcescu a expri
mat cît se poate de limpede și de 
sugestiv : „Mihai realizase acum vi
sarea iubită a voievozilor celor 
mari ai românilor. Acum românul 
s-a înfrățit cu românul și toți au 
una și aceiași patrie... astfel precum 
au fost în vremile uitate ale vechi- 
mei... Moștenitori ai drepturilor pen
tru păstrarea cărora părinții noștri 
s-au luptat atîta in veacurile tre
cute, fie ca aducerea aminte a ace
lor timpuri eroice să deștepte în noi 
simțămîntul dorinței de a păstra și 
de a mări pentru viitorime această 
prețioasă moștenire".

Ideea unității poporului român a 
căpătat în secolul al XIX-lea noi va
lențe. Progresele înregistrate în for
marea națiunii române și în dezvol
tarea conștiinței naționale au făcut 
ca aspirația unității și neatîrnării 
statale să pună tot mai mult stă- 
pînire pe conștiințe. „Dacia! ăst 
nume, astă ideea — consemna Gh. 
Asachi în autobiografia sa — m-a 
electrizat". în 1843, baronul Wesse- 
lenyi, om politic maghiar, scria că 
planul și speranța tinerimii române 
din Țara Românească și Moldova 
„Este unirea tuturor poporațiunilor 
de origine și limbă românească, în- 
tr-o națiune și intr-o țară".

întreaga Istorie anterioară actului 
de la 1 decembrie 1918 demonstrea
ză că existau toate premisele — eco
nomice, sociale, politice — pentru 
făurirea unității statale. Formarea 
statului național unitar român era o 
necesitate obiectivă, reclamată impe
rios de legile dezvoltării istorice, de 
progresul societății românești. în vir
tutea acestor cerințe, avea să se în
făptuiască, prin lupta maselor largi 
ale poporului, Unirea din 1859 a Țării 
Românești și a Moldovei, care în 1862 
au luat numele de România. Proce
sul făuririi statului național unitar 
avea să fie încununat prin mărețul 
eveniment al unirii Transilvaniei cu 
România.
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în general, așa cum s-a constatat 
cu prilejul anchetei, ca urmare a 
muncii politice și organizatorice 
desfășurate de organizațiile de par
tid, de uniunile cooperatiste, rolul 
adunărilor generale în întreaga viață 
a cooperativelor a crescut simțitor. 
Ele se țin cu mal multă regularitate, 
se pregătesc mai bine, dezbat pro
bleme de primă importanță, adop
tă hotărîri care exprimă larg un 
consens, ceea ce le asigură o eficien
ță sporită. Semnificative în această 
privință sînt cele relatate de tov. 
Constantin Frățilă, președintele coo
perativei agricole Bălășești, județul 
Galați:

„Cu ani în urmă în unitatea noas
tră nu prea se acorda multă atenție 
adunărilor generale. Ele nu aveau 
loc cu regularitate, participarea coo
peratorilor la discuții era slabă, 
unii dintre ei mulțumindu-se să ri
dice doar mîna și să aprobe propu
nerile consiliului de conducere. Cu 
timpul lucrurile s-au schimbat Adu
nările se țin la datele stabilite, dez
bat cele mai importante probleme, 
iau hotărîri șl măsuri chibzuite, rod 
al participării active la discuții a

cooperatorilor. Fiecare înțelege 
ce s-a hotărît împreună trebuie în
făptuit prin munca de zi cu zi a 
tuturor. Rezultatele sînt din ce în 
ce mai bune. Anul acesta, cu toate 
condițiile naturale mai puțin priel
nice, am obținut producții și veni
turi ridicate, ceea ce a permis ca va
loarea zilei-muncă să fie cu 3 lei 
mai mare decît în 1967“.

Lucruri similare ni s-au relatat și 
la cooperativa agricolă din Șivița, 
același județ — unitate puternică, 
înfloritoare care, în prezent, ob
ține o producție globală de 18 mi
lioane și un venit bănesc de peste 
9 milioane lei, retribuie fiecare zi- 
muncă cu 30 lei, din care 20 lei în 
numerar. Si aici, adunările generale 
sînt organizate cu regularitate, iau 
în discuție probleme vitale : folosirea 
judicioasă a pămîntului, dezvoltarea 
fermelor de animale, extinderea su
prafețelor irigate, gospodărirea fon
durilor bănești. Analizînd temeinic, 
în colectiv, asemenea chestiuni, coo
peratorii au găsit cele 
mijloace de rezolvare 
obștești, de sporire a 
a veniturilor bănești.

mai eficiente 
a treburilor 
producției și

Organizarea cu regularitate 

și pregătirea temeinică a

primă importanță a consi-

Cu ocazia anchetei întreprinse, s-a 
constatat însă că în unele coopera- 

''țive agricole adunările generale nu 
sînt organizate potrivit normelor 
statutare. Ca urmare, uneori, masa 
largă a cooperatorilor nu-și poate 
spune luni de zile părerea în legă
tură cu treburile obștești, nu are 
posibilitate să contribuie la adoptarea 
unor hotărîri care să exprime cele 
mai potrivite căi de îndreptare a 
neajunsurilor.

O asemenea situație am întîlnit la 
cooperativele agricole Poclușa de 
Barcău și Cuieșd, județul Bihor. în 
prima unitate, cu excepția adunării 
generale ținute la începutul anului, 
în care s-a analizat activitatea pe 
1967, n-a mal avut loc nici o altă 
adunare pînă la... 17 octombrie, iar 
la a doua cooperativă adunarea ge
nerală prevăzută să aibă loc în tri
mestrul întîi s-a ținut în luna... iu
nie, cea din trimestrul doi — cu o 
lună mai tîrziu, deci așa ca să fie, 
ca să se poată raporta că sarcinile 
statutare au fost respectate, iar adu
narea din trimestrul trei s-a arnî- 
nat fără termen. Cum explicați a- 
ceastă situație 7 — am întrebat pe 
tov. Florian Broinaș, președintele 
cooperativei din Cuieșd. „N-am 
avut timp — ni s-a răspuns. Tot
deauna s-a găsit cîte ceva de făcut". 
Cine poate crede că luni de-a rîn- 
dul nu s-a găsit o jumătate de zi în 
care cooperatorii să discute proble
mele unității în care muncesc 7 Cu 
atît mai mult cu cît prevederile sta
tutare sînt clare : adunările generale 
se organizează cel puțin o dată Ia trei 
luni.

Din păcate nu sînt singurele uni
tăți în care consiliul de conducere nu 
asigură îndeplinirea acestei îndato
riri statutare de cea mai mare im
portanță. Situații de acest gen am în- 
tilnit șl în județul Harghita. Aici 
există 93 de cooperative agricole. 
La jumătatea lunii octombrie 28 din 
acestea nu ținuseră adunările ge
nerale pe trimestrul doi. în unele 
locuri, cum ar fi, de exemplu, coo
perativa agricolă Mădăraș-Ciuc, oa
menii nu s-au mai întrunit într-o a- 
dunare generală de la începutul a- 
nului.

în asemenea condiții, rolul obștel în 
conducerea treburilor comune este 
ca și inexistent, problemele unități
lor sînt rezolvate doar de cîțlva oa

meni, ceea ce contravine principiu
lui muncii colective, al. respectării 
și întăririi democrației cooperatiste. 
Principala răspundere pentru exis
tența acestei stări de lucruri anor
male revine consiliilor de conduce
re. Nu-i mai puțin adevărat însă că 
o vină serioasă o au și uniunile coo
peratiste. Activiștii lor au trecut, cu 
siguranță, de multe ori prin unită
țile respective. Dar, după cum 
se vede, n-au făcut mai nimic 
pentru curmarea operativă a aces
tor abateri de la normele statutare. 
Și doar aveau dreptul și datoria să 
acționeze în acest sens.

Ocupîndu-se de organizarea cu re
gularitate a adunărilor generale, 
consiliile de conducere din coopera
tivele agricole trebuie să dea curs 
și unei alte cerințe esențiale : pre
gătirea temeinică, din vreme, a fie
cărei adunări, încît să se asigure 
participarea activă la discuții a co
operatorilor, elaborarea unor măsuri 
care să exprime punctul de vedere 
al cît mai multor oameni. înfăptuirea 
acestei cerințe depinde, în principal, 
de alegerea temelor ce se supun 
dezbaterii, de prezentarea unor in
formări care să aprofundeze proble
mele puse în discuție, să critice des
chis lipsurile, pe cei care le-au de
terminat — indiferent de funcția 
lor — să indice soluții realizabile, 
eficace pentru redresarea situației. în 
această privință de un real folos este 
sprijinul sistematic, calificat, acordat 
de uniunile cooperatiste.

„A intrat în practica noastră — ne 
relata tov. Mircea Apostol, vicepre
ședinte al Uniunii județene Bacău a 
cooperativelor agricole — să trimi
tem la fiecare adunare generală care 
se ține în cooperativele agricole cîte 
un membru al uniunii. El ajută con
siliul de conducere să pregătească 
bine materialele puse în dezbatere, să 
asigure un climat favorabil pentru 
discuții, ceea ce are drept urmare 
participarea activă la adunări a unui 
mare număr de cooperatori. în plus, 
luînd cunoștință direct, în mod ne
mijlocit, de problemele ridicate de 
cooperatori, delegatul uniunii are 
posibilitate să cunoască mai aprofun
dat părțile bune și slabe ale activi
tății unității respective, să acorde 
deci consiliului de conducere din a- 
ceste cooperative un sprijin eficace, 
operativ".

h dezbatere—problemele 

principale ale dezvoltării 
cooperativei

Cel care au răspuns la ancheta I majore, legate nemijlocit de sporirea 
noastră au subliniat că, de cele mai I producției și a veniturilor bănești, 
multe ori, în cadrul adunărilor gene- | probleme care suscită interesul coo- 
rale sînt puse în discuție probleme | peratorilor, îi determină să-și spu-

cuvîntul, să indice 
ții pentru rezolvarea lor, iar ulte
rior să se simtă obligați să participe 
la înfăptuirea lor. în primăvara a- 
cestui an, de exemplu, cunoscut fiind 
pericolul secetei, adunările generale 
ale multor cooperative agricole au a- 
nalizat aprofundat măsurile care tre
buiau luate în vederea extinderii iri
gațiilor și aplicării altor metode me
nite să ducă la obținerea unor re
colte bune. Rezultatele sînt cunoscu
te. într-un timp relativ scurt au fost 
construite sute de baraje, care au 
zăgăzuit apele pe numeroase văi, au 
fost forate puțuri pentru a putea 
scoate Ia suprafață apa din pînza 
freatică șt a o pune la dispoziția 
culturilor care sufereau de secetă. 
Răspunzînd chemării partidului, coo
peratorii au mers pînă acolo încît, 
pentru a putea salva culturile mai 
sensibile la lipsa de umiditate, pomii 
și vița de vie, au cărat apă cu bu
toaie și cisterne. La aceste acțiuni, 
discutate și aprobate în prealabil în 
adunările generale, au participat mii 
și mii de oameni.

Este adevărat, în timpul desfășu
rării lor au apărut și greutăți. Ana
lizate operativ, tot în cadrul adună
rilor generale, ele au fost repede în
lăturate. La cooperativa agricolă din 
Măstăcani, județul Galați, bunăoară, 
pe baza calculelor făcute s-a ajuns 
la concluzia că, în acest an, supra
fața amenajată pentru irigat poate 
să sporească cu încă vreo 300 hec
tare. Un timp însă lucrările au mers 
destul de greoi. Faptul era explica
bil. Problema extinderii irigațiilor 
fusese discutată în pripă. De aceea, 
la îndemnul uniunii județene, consi
liul a convocat o adunare generală 
în care a explicat, amănunțit, avan
tajele acestor lucrări, precum și ne
ajunsurile pe care le poate pricinui 
tntîrzierea lor. înțelegînd mai bine 
despre ce este vorba, cooperatorii au 
făcut propuneri concrete privind or
ganizarea muncii, au indicat soluții 
mai economice, care reduceau chel
tuielile prevăzute, s-au angajat să 
termine la timp lucrările. încît su
prafețele respective să fie Irigate 
chiar în acest an. Cooperatorii s-au 
simțit răspunzători pentru reușita a- 
cestei acțiuni și, ca urmare, partici
parea lor la muncă a crescut simți
tor. Zilnic, pe șantierul de la Măstă
cani puteau fi văzuți la lucru cîte 
200—300 de oameni. Așa se face că 
lucrarea a putut fi terminată la timp, 
după cum hotărîse adunarea generală. 
De pe cele 300 de hectare cultivate 
cu porumb irigat s-au obținut cu 
peste 3 000 kg boabe la hectar mai 
mult decît în cultură neirigată.

Și cooperatorii din Pechea și Chi- 
raftei analizează, în adunările gene
rale, probleme stringente ale unități
lor lor, vin cu propuneri interesante, 
care, aplicate în viață, au dus la 
obținerea de rezultate demne de 
laudă. în aceste unități s-au semna
lat, la un moment dat, greutăți la 
strîngerea recoltelor și îngrijirea a- 
nimalelor. între altele și din cauză 
că normele folosite nu țineau seama 
de condițiile reale de lucru. Proble
ma a fost mult discutată în adună
rile generale. S-a hotărît să se apli
ce forme mai adecvate de retribuire, 
care îi cointeresează mai direct pe 
oameni să participe la muncă. Drept 
rezultat, la Chiraftei, bunăoară, a 
sporit mult producția de lapte și 
carne, cheltuielile necesitate de noua 
formă de retribuire fiind cu mult 
mai mici decît valoarea produc
ției obținute în plus. La Pechea, par
ticiparea cooperatorilor la strîngerea 
recoltelor s-a îmbunătățit substanțial, 
evitîndu-se astfel o seamă de pier
deri, îndeosebi la struguri.

Fără îndoială că în toate aceste 
cazuri participarea activă a membri
lor cooperatori la dezbaterea și re
zolvarea practică a treburilor obș
tești are la bază nu numai impor
tanta temelor puse în discuție, ci și 
înțelegerea deplină, de către cei mai 
mulți dintre ei, a drepturilor și res
ponsabilităților pe care le au în viața 
unităților respective, a necesității de 
a-și aduce aportul la perfecționarea 
neîncetată a activității organizatorice 
și de producție, deci la creșterea pro
priului lor nivel de trai.

Discuțiile purtate cu cooperatorii 
au scos în evidență însă că, uneori, 
din vina consiliilor de conducere și 
a uniunilor județene, problemele 
puse în discuția adunării generale 
sînt nesemnificative, nu urmăresc re
zolvarea situațiilor necorespunză
toare care apar sau persistă în acti
vitatea cooperativei agricole. într-un 
cuvînt, sînt cazuri cînd se țin adunări 
generale numai ca să nu se încalce 
prevederile statutare, 
concludent în această privință îl o- 
feră adunarea generală a cooperato
rilor din Mădăraș-Ciuc, ținută la în
ceputul acestui an.

Așa cum tie relatau cooperato
rii și după cum rezultă și din pro
cesele verbale, o bună parte a dis
cuțiilor care au avut loc cu acest 
prilej s-au referit la probleme mă
runte, foarte multe de ordin perso
nal. Bunăoară, datorită faptului că 
cererile cooperatorilor și alte pro
bleme care vizează interesele aces
tora n-au fost rezolvate operativ, în 
timpul anului 1967, de către consiliul 
de conducere, oamenii au fost nevoiți 
ca, în această adunare, care trebuia 
să analizeze munca desfășurată în 
decurs de un an, să discute despre 
unele sancțiuni, nerezolvarea unor 
cereri ale cooperatorilor pri
vind asigurarea combustibilului, mo

dul de acordare a loturilor personale 
etc. în același timp, probleme majo
re ale unității, legate de sporirea 
producției de lapte (pentru anul în 
curs s-au planificat pe cap de vacă 
furajată numai 1130 litri lapte), sau 
de cartofi, de educarea membrilor 
cooperatori — au fost puse pe pla
nul doi sau chiar omise.

Un caz similar am întîlnit și la 
cooperativa agricolă de producție din 
comuna Buhoci, județul Bacău. Aici, 
adunările generale se țin cu regu
laritate, trimestrial. Toate au însă 
aproape aceeași ordine de zi: cam
paniile agricole. La adunarea gene
rală din trimestrul I, de pildă, s-a 
prezentat o informare cu privire la 
pregătirea campaniei de primăvară, 
la cea din trimestrul II — o infor
mare despre întreținerea culturilor 
și pregătirea campaniei de toamnă, 
iar la cea din trimestrul III — un 
referat privind modul cum s-a pre
ocupat consiliul de conducere de în
deplinirea sarcinilor în campania de 
vară. Desigur, nimeni nu subapre- 
ciază însemnătatea discutării proble
melor campaniilor agricole ; dar a- 
dunările generale nu trebuie să se 
limiteze doar la examinarea sarcini
lor imediate, de moment, pierzînd 
din vedere problemele de perspecti
vă, sarcinile fundamentale de natură 
să „salte" cooperativa spre nivelul 
celor fruntașe. Procedîndu-se ast
fel, sînt neglijate probleme impor
tante pentru economia cooperativei 
cum ar fi: folosirea mai chibzuită 
a pămîntului — unitatea are peste 
500 hectare teren în pantă, slab pro
ductiv ; punerea în valoare la între
gul potențial productiv a celor aproa
pe 100 hectare de islaz, situate la șes, 
unde există posibilități de irigare; 
extinderea irigațiilor, întrucît coope
rativa are terenuri pe malul Șiretu
lui, iar în acest an a irigat doar 100 
hectare etc. Și un alt aspect. La adu
narea generală din trimestrul I, de 
pildă, deși s-a discutat despre cam
pania agricolă de primăvară, mai 
mult de jumătate din cei 16 coope
ratori care au luat cuvîntul s-au re
ferit doar la problemele lor per
sonale — îndeosebi la atribuirea lo
turilor individuale — și nu la ceea 
ce era înscris pe ordinea de zi.

Evident, eficiența unor asemenea 
adunări generale este extrem de re
dusă, cooperatorii contribuind foarte 
puțin la rezolvarea treburilor ob
ștești Există și cazuri — din păcate 
destul de numeroase — cînd refera
tele care se prezintă în fața coope
ratorilor sînt alcătuite în fugă, doar 
de cîțiva oameni; ele nu analizează 
aprofundat cauzele diferitelor feno-

mene negative, nu critică șl nu pro
pun sancționarea celor vinovați, nu 
indică concret ce trebuie făcut pen
tru remedierea situației, plutesc în 
generalități. Un asemenea caz am în
tîlnit la Suseni-Gheorghieni, județul 
Harghita.

Această unitate dispune de un sec
tor zootehnic puternic: 1 350 
și peste 2 200 de ovine care 
să aducă importante venituri 
ratorilor. Or, tocmai aici se înre
gistrează serioase neajunsuri: pla
nul producției marfă la lapte nu a 
fost realizat, planul de fătări la vaci 
— la fel etc. Nu-i de mirare că, în 
primul semestru al anului, venitu
rile provenite din zootehnie au fost 
mai mici cu aproape 200 000 lei de
cît fusese prevăzut. Era de aștep
tat ca darea de seamă a consiliu
lui de conducere, care a fost pre
zentată, la data de 13 iunie, în a- 
dunarea generală, să analizeze a- 
mănunțit lipsurile existente în acest 
sector de activitate, să indice con
cret ce trebuie făcut pentru redre
sarea situației. Nu s-a întîmplat așa. 
Cei care au întocmit referatul au 
omis aproape în întregime proble- 
mele-cheie ale zootehniei, lipsurile 
care se manifestă în furajarea și 
îngrijirea animalelor. Rezultatul? 
Discuțiile au lîncezlt, oamenii n-au 
venit cu propuneri de înlăturare a 
deficiențelor existente.

Asemenea constatări au fost fă
cute și în alte unități. Or, trebuie 
spus că astfel de adunări generale 
înseamnă, practic, pierdere de timp, 
nu pot aduce nici un folos coope
rativelor respective, nu pot antrena 
masele la dezbaterea și, apoi, la 
rezolvarea treburilor obștești'. Ca
rențele amintite nu sînt întîmplă- 
toare. Deși se știe că aparatul uniu
nilor cooperatiste județene trebuie 
să participe activ, din vreme, la pre
gătirea referatelor care urmează 
să fie prezentate în adunările ge
nerale, să orienteze dezbaterile spre 
problemele vitale ale unităților res
pective, el nu-și respectă întotdeau
na aceste obligații. Este necesar ca 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție să asigure 
ca organele sale județene să-și în
deplinească cu mai multă conștiin
ciozitate sarcinile ce le revin în a- 
ceastă direcție, să controleze mal 
amănunțit modul cum uniunile ju
dețene respectă indicațiile date, să 
tragă la răspundere pe acei acti
viști ai uniunilor care nu țin sea
ma de îndatoririle ce la revin în 
acest sens.

bovine 
trebuie 
coope-

semnalate și în alte unități din ju
dețele în care am întreprins an
cheta. Efectele acestora sînt dintre 
cele mai nefavorabile. Pe de o parte, 
neîndeplinirea hotărîrilor adoptate 
nu este de natură să asigure progre
sul economic al unităților în cauză, 
iar pe de altă parte, nu-i stimulează 
pe cooperatori să participe la adună
rile generale, să-și spună cuvîntul, 
să-și aducă contribuția la rezolva
rea problemelor ridicate de activi
tatea de zî cu zi.

Am întrebat pe cîțiva cooperatori: 
de ce rămîn neîndeplinite hotărîrile 
luate în adunarea generală 7 Cine se 
face vinovat de această situație 7 Cei 
mai mulți dintre ei consideră că de 
vină sînt consiliile de conducere, 
care nu lucrează ca organe colec
tive, nu-și îndeplinesc sarcinile în
credințate de obștea cooperatistă. 
Semnificativ în această privință este 
răspunsul dat de tov. Vasile Maxim, 
brigadier la cooperativa agricolă Bu- 
huși-Bacău :

„Dacă cele mai multe hotărîri ră
mîn neînfăptuite aceasta se datoreș
te, în primul rînd, faptului că avem 
un consiliu de conducere slab. Unii 
dintre membrii lui nu participă cu 
regularitate nici la muncă, dară-mi-te 
să mai conducă treburile obștești".

Spusele brigadierului sînt confir
mate de fapte. Cooperativa agricolă 
din Buhuși dispune de un sector 
zootehnic puternic : aproape 500 de 
taurine, 1 000 de ol și un mare nu
măr de porci. De cîțiva ani, în adu
nările generale se tot hotărăște să se 
acoide atenția cuvenită selecției ani
malelor, îmbunătățirii raselor. Prac
tic însă, pînă acum, nu s-a făcut mai 
nimic. Și celelalte hotărîri privind 
bunul mers al treburilor în sectorul 
zootehnic sînt date uitării. Din cauză 
că nu sînt asigurate adăposturi co
respunzătoare, în acest an au mu
rit aproape 50 la sută din păsări și 
un mare număr de purcei și oi. Deși 
s-a hotărît să se adune 50 de tone 
de frunzare pentru oi nu s-a reali
zat aproape nimic. Din cele 100 hec
tare planificate pentru culturi duble 
nu s-a însămînțat nici o palmă de 
pămînt. Deci, una se hotărăște și

alta se face. Cu toate acestea, consi
liul nu și-a găsit timp, în nici una 
dintre ședințele organizate în 1968, 
pentru a discuta îndeplinirea hotărî- 
rilor luate în adunările generale.

Lucruri asemănătoare ni s-au re
latat și Ia cooperativa agricolă Cos- 
tache Negri, județul Galați — unitate 
mare, întinsă pe 2 500 hectare, care 
dispune de posibilități dintre cele 
mai bune pentru a obține producții și 
venituri ridicate. Și aici rămîn neîn
deplinite multe dintre hotărîrile sta
bilite fie în adunările generale, fie 
în ședințele de consiliu. în zooteh
nie, bunăoară, persistă șl azi defi
ciențe vechi, discutate în repetate 
rîndurl și soluționate... pe hîrtie. Ur
marea 7 în primele nouă luni ale a- 
cestui an planul la lapte de vacă n-a 
fost realizat nici în proporție de 50 
la sută.

Tov. Aleea Căpătaru, președintele 
cooperativei, se plîngea că multe din 
aceste neajunsuri se datorează fap
tului că disciplina în muncă a lăsat 
de dorit. Așa o fi, dar în acest caz 
se pune întrebarea : ce a întreprins 
consiliul de conducere pentru a pune 
lucrurile la punct 7 Situația prezen
tată de președinte putea șl trebuia 
să constituie obiectul unei discuții în 
adunarea generală. Or, acest lucru 
nu s-a făcut. Mai mult, datorită lip
sei de răspundere cu care conduce
rea acestei unități se ocupă, uneori, 
de îndeplinirea sarcinilor statutare, 
de la începutul anului și pînă în pre
zent în cooperativă n-a fost organi
zată nici o adunare generală ; nici 
pe unitate, nici pe brigăzi. Chiar con
siliul de conducere s-a întrunit nu
mai de 6 ori. Deci, nici măcar o dată 
pe lună. Cum să rezolvi atunci trebu
rile obștești, să îndeplinești hotărî
rile adunării generale 7 Mai ales că, 
așa după cum a recunoscut pînă la 
urmă tov. Căpătaru, unii dintre 
membrii consiliului de conducere nu 
participă activ la înfăptuirea sarci
nilor trasate de adunarea generală. 
Or, experiența arată că ceea ce tre
buie să facă 15—20 de oameni, cîți 
sînt de regulă în consiliu, nu pot să 
realizeze doar cîțiva, oricît de com
petent! și binevoitori ar fi.
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asemenea ca
se semnalează

cu 
de 
se 
le 
cu

Din discuțiile purtate cu mulți 
cooperatori a rezultat că, adeseori, 
slaba lor participare la viața ob
ștească a cooperativei se datorește 
faptului că președinții, consiliile de 
conducere nu țin seama de propu
nerile făcute de ei în adunări, nu 
acționează hotărît pentru înfăptui
rea hotărîrilor adoptate. Adunarea 
generală — ni se spunea la coopera
tiva agricolă Poclușa de Barcău, ju
dețul Bihor — nu prea este locul 
unde să se asculte părerile oameni
lor. în afară de asta, uneori una se 
hotărăște și alta se face.

Cercetînd, în 
cesele verbale 
nerale, ne-am 
menea puncte 
stituie un caz
celași județ, bunăoară, tov. 
Gheran spunea într-una din adu
nările. generale : „De discutat se 
discută multe lucruri, necazul este 
că nu prea se îndeplinesc". Sînt 
multe aspecte care vin în sprijinul 
acestei afirmații. în 1964, atunci cînd 
a fost dezbătut și aprobat planul 
de

indicat consiliului de conducere să 
procure un cîntar-basculă. Ce-1 
drept, cîntarul a fost achiziționat, 
dar multă vreme conducerea coope
rativei nu s-a îngrijit de montarea 
lui. Prețul acestei neglijențe neper- 
mise este mare. în primul rînd fi
indcă ani de zile cei 21 849 lei, cît 
a costat acest utilaj, n-au adus nici 
un folos. în al doilea rînd deoa
rece în tot acest timp împărțirea 
unora dintre produsele ce s-au cu
venit
face prin 
Tot aici, 
peratoril 
exprimat
sar să se 
pentru confecționat mături 
iele, să se lichideze cît mai 
utilajele vechi, nefolosite, să se ia
măsuri împotriva celor care degra
dează și înstrăinează bunurile ob
ștești, să se rezolve situația acelor 
cooperatori care 
mînt mai mari 
tutui. Dar multe 
sau probleme au

neglijențe ne-au

diferite unități, 
ale adunărilor 
dat seama că 
de vedere nu

izolat. La Cuieșd, a- 
Mihal

pro- 
ge- 

ase- 
con-

cooperatorilor nu s-a 
cîntăriri, ci după 
în repetate rîndurl, 

au discutat și 
părerea că ar 

înființeze un

producție, adunarea generală a

putut 
ochi.
coo- 

și-au 
! nece- 
atelier 

de nu- 
grabnic

fi

Asemenea

au loturi de pă- 
decît prevede sta- 
din aceste hotărîri 
rămas fără urmare.

fost

Înfăptuirea programului de dez
voltare continuă a agriculturii, 
elaborat de partid, consolidarea e- 
conomică a fiecărei cooperative 
agricole, in scopul creșterii conti
nue a producției și ridicării nivelu
lui de trai al membrilor cooperatori, 
impun întărirea democrației coope
ratiste, crearea în aceste unități a 
unui climat favorabil manifestării 
din plin a inițiativei creatoare a 
maselor, pentru ca fiecare om să-și

ți vină serioasă în 
zuri, care, din păcate, 
și în alte unități, revine cooperato
rilor. Ori de cîte ori sesizează astfel 
de situații ei au datoria să pună în 
discuția adunărilor generale activita
tea membrilor consiliilor de condu
cere, să-i tragă la răspundere, să le 
ceară să acționeze hotărît, pentru în
făptuirea hotărîrilor stabilite, aceas
ta slujind atît intereselor generale 
ale cooperativei, cît și intereselor 
lor personale. Iar dacă asemenea mă
suri nu-și arată eficiența, atunci a- 
dunarea generală are dreptul să le 
retragă mandatul, să încredințeze 
funcțiile respective unor oameni har
nici, conștiincioși, în stare să răs
pundă cu cinste încrederii acordate. 
Cooperatorii nu trebuie să uite, tot
odată. că fără sprijinul lor activ, zil
nic, concretizat în participarea 
regularitate la lucru, consiliile 
conducere, președinții nu pot să 
achite satisfăcător de sarcinile ce 
revin, să îndeplinească punct
punct măsurile adoptate în adunările 
generale.

Revenind la responsabilitatea con
siliilor de conducere, în frunte cu 
președinții lor, trebuie spus că, une
ori, acestea nu numai că nu mili
tează cu consecvență pentru înfăptui
rea exemplară a hotărîrilor adoptate 
în adunările generale sau ședințe de 
consiliu, dar acționează chiar contrar 
spiritului lor, le încalcă în mod gro
solan. Așa după cum apreciau coo
peratorii, răspunderea cea mai se
rioasă pentru această stare de lucruri 
anormală revine președinților. Lipsa 
de consecvență, slabul simț organi
zatoric, superficialitatea, nepăsarea ca 
și îngîmfarea de care dau dovadă 
unii dintre ei aduc daune serioase 
unităților respective.

„Fostul președinte lucra după bu
nul său plac — ne spunea inginerul 
Mihai Negru de la cooperativa agri
colă Luizi Călugăra-Bacău. El atribuia 
loturi de casă cui vrea, împărțea pă
șunea „pe sprinceană", deși adunarea 
generală a adoptat hotărîri clare, 
care reglementează aceste probleme 
Pierderile din sectorul zootehnic s-au 
datorat tot lui. El nu s-a îngrijit 
nici măcar de procurarea la vreme a 
animalelor prevăzute în planul de 
producție aprobat de cooperatori".

Am aflat că Anton Chercheș, 
fostul președinte al cooperativei 
agricole din Luizi Călugăra, abu- 
zînd de funcție, folosea mijloacele 
de transport în scopuri personale, 
avea un lot de pămînt în folosință 
mult mai mare decît al celorlalți să
teni, se purta
Intr-un cuvînt, omul uitase că, deși 
el deținea cea mai înaltă funcție în

cooperativă, stăpînă asupra destine
lor acesteia este obștea, care ca for 
suprem poate săA revoce oricînd 
din funcție dacă nu răspunde încre
derii acordate. Pînă la urmă, oame
nii i-au adus aminte de acest lucru : 
pentru toate neregulile arătate mai 
sus, ca și pentru altele, adunarea 
generală i-a retras mandatul încre
dințat, alegînd un alt președinte.

Există însă și cazuri cînd, deși 
greșelile sau chiar abuzurile unor 
președinți sînt evidente, forul su
prem al cooperativelor respective nu 
intervine prompt pentru a le pune 
capăt, nu-i cheamă pe cei care au 
greșit să dea socoteală de faptele 
lor, pentru a-1 aduce „cu picioarele 
pe pămînt". Prin aceasta ele fac un 
prost serviciu atît președinților în 
cauză, care dacă ar fi ajutați la timp 
ar putea să se îndrepte, cît și coope
rativei care, datorită lipsurilor exis
tente, nu poate progresa.

De existența tuturor acestor ca
rențe nu sînt deloc străine uniunile 
cooperatiste județene. După cum se 
știe, una dintre cele mal importante 
îndatoriri care revin uniunilor este 
de a acționa permanent, în mod sus
ținut și eficace, pentru respectarea 
cu strictețe — în toate cooperativele 
agricole, de către toți membrii coo
peratori — a normelor statutare, 
pentru perfecționarea continuă a sti
lului de muncă al președinților șl 
consiliilor de conducere, încît în fie
care unitate să se creeze condiții 
propice pentru dezvoltarea continuă 
a democrației cooperatiste. Nu s-ar 
putea spune că, în general, ele nu 
acționează în acest sens, că nu con
tribuie la înlăturarea multora dintre 
neajunsurile care se mai semnalează 
în această privință, într-o unitate sau 
alta. Dimpotrivă, discuțiile purtate 
cu cooperatorii și la uniunile jude
țene au arătat că, mai ales în ulti
ma vreme, asemenea preocupări 
există. Numai că ele sînt insuficien
te. Deși prezenți în unități — une
ori destul de des — activiștii uniunii, 
furați de sarcini curente, ocu
pîndu-se de rezolvarea unor pro
bleme tehnice ce nu sînt de compe
tența lor, uită să urmărească atent, 
responsabil, problemele care vizează 
respectarea democrației cooperatiste, 
îmbunătățirea activității 
lor generale. Așa 
faptul că în multe 
dunările generale nu 
lunile sau sînt slab 
participarea membrilor 
la dezbateri este slabă,
luate nu sînt bine gîndite, nu conduc 
întotdeauna la rezolvarea probleme
lor puse în discuție, iar unele hotă
rîri nu sînt puse în practică.

adunări- 
se explică 
unități 
se țin cu 

pregătite, că 
cooperatori 

că hotărîrile

a-

urît cu oamenii etc.

poată aduce o contribuție activă Ia 
conducerea și rezolvarea practică a 
treburilor obștești. Aceasta necesită 
ca atît cooperatorii, președinții, 
consiliile de conducere, cît și uniu
nile cooperatiste să vegheze la 
aplicarea riguroasă a prevederilor 
statutului care asigură creșterea ro
lului adunării generale în viața e- 
conomică și socială a fiecărei uni
tăți. în telul acesta, adunările ge
nerale vor deveni un for activ, în

care cooperatorii dezbat cu com
petență toate problemele ce inte
resează bunul mers al cooperati
vei, sînt stimulate propunerile șl 
inițiativele valoroase ale acestora, 
in scopul creșterii producțiilor și ve
niturilor.

Anchetă realizată de : Florea 
CEAUSESCU, Radu ATANA- 
SESCU, GSeorghe BALTA, 
Lorand DEAK1
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DREPTUL LA ÎNTÎIETATE
AL DRAMATURGIEI

PREZENTULUI NOSTRU
Nu arareori, ni se pune cu îngri

jorare întrebarea: de ce nu sti
mulăm dramaturgia originală, sau 
de ce nu promovăm în mai mare 
măsură dramaturgia națională 7 în
trebări poate exagerat 
te, dar legitime.

Scriitorii neputînd fi 
a-și neglija propria lor . . 
evident că trebuie să existe — in
dividual sau colectiv — un respon
sabil de faptul că nu văd lumina 
rampei decît un număr destul de 
redus de opere dramatice origina
le. Se acuză pe rînd sau simultan, 
secția de dramă a Uniunii Scriito
rilor, serviciul de repertorii al Co
mitetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, secretariatele literare, consi
liile artistice, regizorii, directorii da 
teatru.

Fiecare îșl are desigur partea sa 
de vină. Toți însă sîntem în egală 
măsură răspunzători dacă o operă 
dramatică, în loc să capete viață pe 
scenă, zace în mapa scriitorului, 
dacă rătăcește prin maldăre de do
sare în diferite birouri sau dacă își 
așteaptă zadarnic rîndul în reper
toriul „de perspectivă" al vreunui 
teatru.

De aceea, în spiritul acestei răs« 
punderl, trebuie să primim criti
cile care ni se aduc atît de către 
scriitori cît și de către spectatori, 
străduindu-ne să descoperim adevă
ratele cauze care împiedică să se 
stabilească raporturi normale, de 
încredere și armonie între drama
turg șl teatru.

Trebuie să recunoaștem că în 
prezent aceste raporturi sînt pre
care, insuficiente. Deși reprezenta
rea unor piese românești a fost răs
plătită în nenumărate rînduri cu 
frumoase succese de public, mai sînt 
totuși conduceri de teatru care per
sistă să considere ca o formală în
datorire includerea în repertoriu a 
unei piese 
gizorl care 
Îndoielnică 
mal pentru 
superesteți 
dacă textul 
cît ermetic.

Unii întreabă, chipurile interesați, 
unde. se pot găsi textele pieselor 
românești. Alții, din auzite află de 
existenta unui nou autor. Iar alții, 
din ceea ce aud în dreapta și în 
stînga, îșl fac o părere despre ul
tima piesă a unul autor consacrat.

Și totuși, dramaturgia noastră na
țională există, chiar dacă e rudă 
săracă, chiar dacă nu ajunge în
totdeauna pe scenă, adică acolo unde 
îi este locul. Există, pentru că ea 
se naște din sufletul unui popor- 
poet, pentru că ea e mărturie a 
faptelor noastre, pentru că ea răs
punde actului de cultură necesar 
unui om cult. Există, pentru că 
mai sînt oameni de teatru care știu 
că un teatru cu adevărat valoros se 
sprijină în primul rînd pe creația 
națională.

In trecut, slujirea dramei româ
nești se înscria în palmaresul ar
tistic al animatorilor de teatru ca 
un act de mare cinste.

Și astăzi avem animatori de tea
tru care sînt neobosiți în descope
rirea și cercetarea manuscriselor, în 
strădania de a le impune teatrelor, 
în dăruirea cu care slujesc drama
turgia originală. Mal mult, în spri
jinul și pentru încurajarea scrisu
lui dramatic românesc, se instituie 
concursuri, se dau premii, se or
ganizează festivaluri consacrate a- 
firmării dramaturgiei originale, se 
publică piese, se discută despre pro
bleme de creație în cenacluri și se 
scrie, se scrie mult despre drama
turgia noastră, despre cum este și 
cum ar trebui să fie, dar mai ales 
despre ce ar trebui întreprins pen
tru ca textul dramatic românesc să 
fie la locul ce i se cuvine.

Unii cred, de pildă, că pentru o 
bună promovare a dramatur- 
românești ar 
secretariatele

Dina COCEA

cinema

da alarman-

învinuit! de 
creație, este

originale, mai sînt re- 
preferă să promoveze o 
literatură dramatică nu
că este străină și snobi 
care strîmbă din nas 
unei piese nu e cit de

sis-siliile artistice, revenindu-se la 
temui comitetelor de lectură care 
funcționau odinioară pe lingă Tea
trul 
care 
sele 
cial 
preconizează și înființarea unor tea- 

fie consa- 
unui sin-

Național. Alții propun ca 
teatru să experimenteze 
românești în laboratoare 
create în acest scop. Se

tre „de autor" care să 
erate exclusiv producției 
gur scriitor.

S-ar putea ca aceste sugestii și

puncte de vedere
multe altele, să 
și toate la un

fie, 
loc.

propuneri, ca și 
fiecare în parte 
miraculoase.

S-ar putea ca 
misiile și consiliile care se înfiin
țează și se reînființează să aibă un 
rol determinant în promovarea dra
maturgiei originale.

Nu este exclus ca și laboratoarele 
de creație să contribuie la desco
perirea unor noi talente.

Și îmi place să cred că ar fi po
sibil ca și teatrele „de autor", 
concepute ca verigi Izolate, să se

și comitetele șl co*

mai 
giei 
rate

trebui reorgani- 
literare și con-

j]
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Pentru iubitorii mu
zicii corale, unul din ul
timele concerte susținu
te de Corul Filarmonicii 
a constituit o dublă sa
tisfacție : pe de o parte 
revelația unei interpre
tări calitativ superi
oare, iar pe de altă 
parte răsfoirea cîtorva 
tile prețioase ale capo
doperelor polifoniei re
nascentiste. Ne-am re- 
întîlnit, astfel, cu nu
me strălucite ale școli
lor franco-flamande 
(Jacques Arcadelt, Pal- 
lestrina, Josquin des 
Pres, Orlando di Lasso 
și alții), precum și cu 
acel maestru al madri
galului italian — Clau
dio' Monteverdi — care 
avea să devină în 1607. 
prin opera sa Orfeu, 
părintele teatrului liric.

In prima parte a con
certului — corul redus 
la dimensiunile unei 
formații de cameră s-a 
desfășurat cu dezinvol
tură, impunîndu-se 
printr-o desăvîrșită o- 
mogenitate a vocilor; 
transparenta sonoră, 
fluiditatea ritmico-me- 
lodică, nuanțările de o 
mare finețe au contri
buit la realizarea unor 
momente deosebit de 
frumoase („II bianco 
cigno", de Arcadelt, 
„Zefiro Torno" de Mon
teverdi și mai ales „S-a 
întors iar primăvara" 
de Claude le Jeune), a- 
tît prin redarea sensi
bilă a atmosferei, cît și 
prin clara evidențiere a 
planurilor sonore.

unească în viitor cu alte verigi, 
cătuind împreună o prețioasă 
nună teatrului românesc.

Oricare ar fi măsurile ce s-ar 
pe linie oficială sau particulară, 
care ar fi inițiativele, ele vor 
desigur bine venite.

N-ar fi oare mai cuminte să-i 
lăsăm pe dramaturgi să-și verifice 
scrisul măcar cu aceeași îngăduință 
și încredere cu care admitem unor 
regizori să-și impună „concepțiile 
regizorale" 7

Integrată mai mult ca oricînd în 
prezent — un prezent care se schim
bă fulgerător în trecut — dramaturgia 
prezentului nostru are menirea să 
fie azi prezentă în teatrul nostru. 
Iar teatrul nostru este dator să-i 
dea acestei dramaturgii tntîietatea.

Atîta timp însă cît nu vom re
simți imperios această necesitate, a- 
tîta timp cît nu vom îmbrățișa scri
sul românesc cu încredere și sinceră 
devoțiune, fără rezerve, fără con
descendență și falsă simpatie, atîta 
timp cît nu vom renunța la ter
giversări și amînărl, vor fi justifi
cate și întrebările care se pun tea
trelor și criticile ce ni se aduc nouă, 
oameni de teatru.

Avem teatre, directori de presti
giu, mulți, foarte mulți actori de 
valoare, regizori talentat! și avem 
și elementul esențial, cel mai pre
țios : autorul dramatic. Nu ne lip
sește decît mai multă încredere re
ciprocă între aceste toate compo
nente ale teatrului românesc.

Micile defecțiuni — 
pronunțarea accentuată 
a consoanelor șuerate 
celelalte fiind, dimpo
trivă, șterse — reme- 
diindu-se, dicțiunea ar 
putea fi simțitor îmbu
nătățită.

Ultima parte a pro
gramului (în care a e- 
voluat întreg ansamblul) 
s-a desfășurat oarecum 
sub semnul inegalității. 
Corul mai are de cîști- 
gat în acurateța tonu
lui. în claritatea dicției 
și în precizia atacurilor. 
Tinîridu-se seamă de 
specificul muzicii „a 
cappella", aceste nea
junsuri, în special im
puritățile sonore, pot 
fi înlăturate 
rodaj, prin 
rea unui număr 
mare de lucrări 
companiament în vede
rea însușirii unei auto
nomii în ceea ce pri
vește precizia sonoră.

Nu putem trece însă 
cu vederea piesele în 
care au 
cate din 
acestei 
prestigiu, piese în care 
am deslușit adevărate 
performante Interpreta
tive ca de pildă : „Io 
tacero" de Gesualdo da 
Venosa, „Madrigalo ad 
un dolce usignolo" de 
Adriano Bahchieri, mo- 
tetul lui Vittoria „O 
vos omnes" și îndeosebi 
„Lasciate mi morire“ de 
Claudio Monteverdi.

Luat în totalitate, con-

prin 
ataca- 

cît mal 
fără a-

fost valorifi- 
plin calitățile 
formații de

al- 
cu-
lua 
ori 

fi

păcate insă pre- 
melomanilor la 
concert a fost 

de anemică.

certul poate fi conside
rat o reușită, o rezul
tantă a unei fructuoase 
colaborări între dirijor 
și membri! corului. De 
la pupitrul său . Vasile 
Pântea a realizat acea 
comuniune — absolut 
necesară — cu inter- 
preții,' relația gest-su- 
net materializîndu-se 
ca un tot unitar prin 
promptitudinea și ușu
rința cu care corul a 
răspuns la solicitările 
dirijorului vizînd gra
dațiile de intensitate, 
intrările, atacurile (cu 
mici excepții) și finalu- 
rile.

Din 
«ența 
acest 
destul
Și acest lucru se re
petă destul de des... 
Unde este punctul ne
vralgic 7 Credem că 
sînt mai multe. Nu s-ar 
putea găsi oare și alte 
formule de prezentare 
a concertelor corale 7 
In acest sens constatăm 
o anchilozare a imagi
nației; o comoditate în 
înverșunata repetare a 
unei aceleiași modali
tăți de organizare a 
concertelor de. factură 
corală.

In afara necesității 
de a reîmprospăta re
pertoriul prin include
rea în program a unor 
lucrări mai puțin cu
noscute. mai puțin cîn- 
tate (și slavă domnu
lui, repertoriul univer
sal este destul de bo
gat !) se Impune de Ia

• Anna Karenina (ambele serii) : 
PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,15, 
SALA PALATULUI — 19 (seria de 
bilete — 2 666).
• Hombre : REPUBLICA — 8 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; <18,45 ; 21,15, FES-,
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Heldl : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, CAPITOL —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45.
• Vera Cruz : LUCEAFĂRUL —
9 ; 11,15 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
MODERN — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 19 ; 21,15.
• Heroina : VICTORIA — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FEROVIAR — 
9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,30 ; 13,43 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Lustragiul : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOL
GA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 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 t LUMINA —
8,45—15,30 tn continuare ; 18,45 )
20,45.
• Operațiunea San Gennaro : DOI
NA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : MOȘILOR — 20,30.
• Program pentru copil : DOINA 
- 9 ; 10.
0 Week-end cu Anna : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Un dans din Munții Codrului — 
Vechi monumente românești din 
Transilvania — Cutia cu do, re, 
mi — Soarele negru — Floarea 
uitată — Valul — Orizont științific 
nr. 9/1968 : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• Căderea imperiului roman : 
GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
e Duelul lung : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Minunata eilltorte a Ini Nils 
Holgersson i BUZEȘTI — 18,3» ; 18.
• Zorba Grecul i BUZEȘTI — 
20,30.
• Samuraiul I FLOHEASCA —
9.15 ; 11,30 13,45 ; 1» ; 18,15 ; î»,45.
• Suflete tari (ambele serii) : 
GIULEȘTI — 13,30 ; 19, DACIA — 
8,45—19,30 în continuare.
e Veșnicul tntlrzlat t BUCEGI —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 8—18,® în continuare ;
18 ; 20,15.
• Piramida Senini Soare i UNI
REA — 15,30 ; 18.
• Lenta în Polonia i UNIREA —
20.30.
• Totul pentru rli t LIRA — 
15,30 ; 18.
• Magazinul do pe strada mare i 
LIRA — 20,30.
• Un dolar găurit i FLACĂRA —
15.30, FERENTARI — 16,30 ; 18.
• Cenușă i FLACĂRA — 18.
• Podul : FERENTARI — 30,3».
• Oscar î COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Să nu ne despărțim : COTHO- 
CENI — 20,30.
• Frumoasele vacanțe : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Planeta maimuțelor t GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,16 ; 20,30.
• Roata vieții î AURORA — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Neînțelesul t POPULAU — 
15,30 ; 18.
• Beata : POPULAR — ÎO.M.
• Prin Kurdlstanul sălbatic i 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
Î» Tarzan, omul-maimuță șl Fiul 
ui Tarzan : TOMIS — 8—14 În 

continuare ; 17 ; 20, FLAMURA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Răpirea fecioarelor șl Răzbuna
rea haiducilor : VITAN —
15,30 ; 19.
• Viva Marla : RAHOVA — 15,30.
• America, America (ambele se
rii) : RAHOVA — 13.
• Testamentul unul pașă : CHIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• A trecut o femele : COSMOS 
— 16 ; 18 ; 20.
• Winnetou (seria a IH-a) : PA
CEA — 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRE- . 
SUL — 15,30 ; 18.
• Tom Jones : PROGRESUL — 
20,30, DRUMUL SĂRII — 18 ! 
17,30 ; 20.

teatre

pian, un 
sau mixt 
și multe 
care ar

sine realizarea unoi 
seri corale — deosebite, 
cu un anume profil. Am 
putea audia de exem
plu rînd pe rînd (dar 
nu sporadic !) un cor de 
femei „a capella". un 
cor mixt cu 
cor bărbătesc 
„a cappella" 
alte variante
realiza o împrospătare 
atît la nivelul inter- 
preților, cît și la nive
lul publicului al cărui 
gust pentru acest gen. 
în treacăt fie zis. ar 
trebui incitat și prin
tr-o grafică publicitară 
mai „acătării".

Unde sînt concertele 
corale cu soliști aleși 
din rîndurile corului 7 
Aceste „ieșiri" pe po
dium desfășurate perio
dic le-ar da interpreți- 
lor o și mai mare si
guranță în confrunta
rea cu publicul (consti
tuind totodată un mod 
3e verificare indivi
duală), precum și mai 
mari satisfacții profe
sionale. S-au spus și ar 
mai fi multe de spus în 

■ această privință, spa
țiul nu ne permite mai 
mult, lucruri valabile și 
pentru celelalte for
mații corale care ar 
putea reînvia tradiția 
de altfel. adînc înrădă
cinată în viata noastră 
muzicală, tradiție care 
de cîtva timp suferă de 
maladia cronică a iner
ției.

Maria SAVU
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Proiectul noului 
statut al corpului

profesoral
(Urmare din pag. I)

• Filarmonica de Stat „George Enescu" 
(sala Ateneului).: Concert simfonic — 20. 
Dirijor : Paul Popescu. Solist: Ștefan 
Ruha.
• Opera Română : Don Juan — 19.30.
• Teatrul de Operetă : Contesa Marltza
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale”
(sala Comedia) : Heîdelbergul de altă
dată — 19,30; (sala Studio) : Topaze
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Uclga» fără 
simbrie — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Dansul inorții — 30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Frumoasă duminică de septem
brie — 19,30 ; (sala Studio) : Femei sin
gure — 19,30.
• Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul Ion Creangă : Năzdrăvăniile 
lui Păcală — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
Don Quijote — 20.
« Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la. Tănase ■— 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei) : Mexico Me
lody — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor (str. Lipscani) ; Cu 
picioarele pe pămînt — 20.

raporturilor unităților de învățămînt 
și personalului didactic cu consiliile 
populare și inspectoratele școlare ju
dețene, cu Ministerul Invățămîntului 
și alte ministere.

— Vreți să relevați cîteva din 
soluțiile noi ce se preconizează 
pentru rezolvarea unor proble
me majore de muncă ți viață 
ale corpului didactic 7

— Consider că, în ansamblul lor, 
marile probleme ale activității didac
tice și sociale, ca și cele de viață 
ale personalului didactic își găsesc, în 
proiect, o soluționare calitativ su
perioară față de reglementările an
terioare, determinată de stadiul ac
tual de dezvoltare economico-socială 
și culturală . a patriei noastre și de 
locul deosebit pe care îl ocupă as
tăzi educatorii în societatea socia
listă. In același timp, proiectul de sta
tut cuprinde un număr de prevederi 
care n-au figurat în legislația școlară 
și se referă la întregul personal didac
tic, din învățămîntul de toate gra
dele.

Cred că merită să fie relevate 
prevederile referitoare Ia ocuparea 
prin concurs a unor catedre vacante 
la unitățile din învățămîntul de cul
tură generală, ceea ce va permite o 
promovare mai judicioasă a cadrelor 
atît în interesul școlii cît și al 
fiecărei persoane în parte. Se stabi
lesc condiții noi, maî exigente, pen
tru promovarea personalului didactic 
în funcțiile de conducere ale uni
tăților de învățămînt sau în munca 
de îndrumare și control.

îmbunătățiri substanțiale sînt pro
puse, de asemenea, în sistemul de 
perfecționare ă personalului didactic. 
Dintre măsurile care se prevăd în 
acest scop, reținem : programarea 
periodică a tuturor cadrelor didacti
ce din învățămîntul general, liceal, 
profesional și tehnic la cursuri de 
documentare și de perfecționare, obți
nerea gradelor pe baza unui sistem 
de inspecții și de verificare a docu
mentării personale în specialitate, 
în viitor șe va acorda o mai mare 
atenție documentării personale a în
vățătorilor și profesorilor.

Totodată se preconizează o seamă 
de măsuri care să reflecte mai bine, 
în retribuția cadrelor didactice, pre
gătirea acestora, calitatea activității 
pe care o desfășoară, gradele didac
tice și titlurile științifice obținute, 
vechimea în muncă etc.

Prevederi importante cuprinde pro
iectul și în capitolele referitoare la

drepturile și îndatoririle personalului 
didactic și al cadrelor de conducere 
din ■ învățămîntul superior. O atenție 
deosebită se dă lărgirii democratis
mului socialist în viața universitară, 
promovării unor forme de muncă 
colectivă prin stabilirea atribuțiilor 
consiliilor profesorale și ale Senate
lor, dezvoltării cercetării științifice și 
valorificării lucrărilor de deosebită 
importanță, educației studenților, in- 
sistîndu-se asupra rolului pe care îl 
are exemplul profesorului, care tre
buie să constituie întotdeauna model 
demn de urmat pentru tineretul stu
dios. Se reglementează, de asemenea, 
modalitățile de promovare a cadre
lor didactice din învățămîntul supe
rior pe baza unor criterii ce au în 
vedere atît nivelul pregătirii profe
sionale, didactice și pedagogice, va
loarea cercetărilor științifice reali
zate, cît și calitățile cetățenești. Sim
plificarea sistemului de acordare a 
gradelor didactice va permite acce
sul larg al tinerilor capabili, talen- 
tați, spre treptele superioare ale ie
rarhiei universitare.

Statutul mai prevede modalitățile 
de acordare a unor distincții și pre
mii, precum și răspunderile discipli
nare și materiale ale cadrelor didac
tice.

— Cum este organizată dez
baterea proiectului de statut ?

— In prezent se desfășoară o amplă 
dezbatere care dă posibilitate tu
turor cadrelor didactice, conduceri
lor instituțiilor de învățămînt și 
inspectoratelor școlare să facă ob
servații și propuneri de îmbunătățire 
a proiectului de statut. Prima etapă 
a dezbaterii a avut loc în perioada 
28 octombrie—6 noiembrie, în consi
liile profesorale ale tuturor unităților 
de învățămînt. A doua etapă a dez
baterilor se desfășoară în perioada 
6—13 noiembrie, în adunările județe- 

,ne ale personalului didactic, la care 
vor participa reprezentanții desem
nați în cadrul consfătuirilor perso
nalului didactic, care au avut loc 
la începutul acestui an școlar. 
Tot în această perioadă vor fi dezba
teri și în instituțiile de învățămînt 
superior. La aceste adunări vor fi 
aleși delegații la Conferința naționa
lă a personalului didactic. Conferința 
națională va încheia dezbaterile a- 
supra proiectului de statut. Prin â- 
doptarea Statului personalului di
dactic din Republica Socialistă Româ
nia se va crea posibilitatea rezol
vării unitare a problemelor com
plexe care privesc pe slujitorii șco
lilor noastre de toate gradele.

tv
10,00 — Curs de limba rusă -(reluarea 

lecției de joi).
10.30 — Curs de limba spaniolă.,
11,00 — TV. pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină"’. Rahitismul carențial 
și vitamino-rezistent (reluare).

11.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru copii. • Taine dezlegate

. „Memoria creierilor electronici**.
• Picolo — desen animat.

18,00 — Drumuri și popasuri. Reportaj 
filmat „Clujul turistic**.

18.20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă (reluarea

lecției de dimineață).
19,00 — La porțile cunoașterii — emisiu

ne pentru tiriețet. „Adă-Kaleh“ — 
o insulă care șe mută.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 —■ Buletinul meteorologic. — Publl- 

. citate. ...
20,00 — Actualitatea în agricultură.
20.20 — Studioul muzical.
20.30 — Dialog despre cultură : „Condiția

civică a scriitorului"
21,10 — Reflector.
21,25 — Film artistic': „Cine va deschi

de ușa** — o producție a studioului 
cinematografic „București**.

Î3,OO — Telejurnalul de noapte.

La aniversarea 

Institutului 

de mine din Petroseni
PETROȘENI. — (co

respondentul „Scîn- 
i teii"). Ieri după-amia- 

zâ Ia Institutul de 
mine din Petroșani a 
avut loc o adunare 
festivă prilejuită de 
împlinirea a 20 de 
ani de la înființarea 
acestei instituții de 
învățămînt. superior. 
La adunare au luat 
parte cadre didacti
ce, oameni de știință 
și cultură, foști și ac
tuali studenți ai in
stitutului. A partici

pat tov. ioachim 
Moga, prim-secretar 
al Comitetului jude
țean de partid, pre
ședintele Consiliului 
popular județean pro
vizoriu Hunedoara.

In încheierea adu
nării, într-o atmosfe
ră de puternic .entu
ziasm, cadrele di
dactice și studen
ții institutului au a- 
dresat o telegramă 
C.C. al -. P.C.R., to- 
varășulul., Nicolae 
Ceaușescu personal,

în care întregul co
lectiv al institutului 
își exprimă adeziu
nea deplină față de 
politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare a par
tidului, dragostea 
nețărmurită față de 
patria noastră socia
listă.

Cu același prilej a 
fost inaugurată o ex
poziție documentară 
privind activitatea 
Institutului și s-a or
ganizat o sesiune ști
ințifică.

(Urmare din pag. I)

reflecție despre om obligă la a mi
lita pentru ca omul să devină, cum 
ar fi spus Hegel, „identic cu noțiu
nea sa", „identic cu sine". Umanis
mul nu poate să însemne altceva de
cît a lupta pentru om — pe un plan 
ori altul: practic, educativ, politic 
— a acționa. Umanismul marxist 
ae definește, tocmai de aceea, drept 
un umanism angajat.

Termenul de angajare presupune, 
concomitent, acceptarea și refuzul a- 
numitor date ale realului; accepta
rea și dezvoltarea a ceea ce afirmă 
umanul, refuzul a ceea ce afectează 
umanul îngrădește posibilitățile o- 
mului de a se manifesta în folosul 
gocietățîi ca ființă liberă și creatoare, 
«gală în drepturi cu semenii săi.

Există diferite grade ale angajării. 
Prin tot ce întreprindem, noi ne do
vedim astăzi „angajați" față de noi 
înșine, față de ceilalți, față de lume. 
Umanismul celorlalte societăți era 
„angajat" numai teoretic. Fără îndo
ială, nu o asemenea angajare avea 
în vedere Marx, preconizînd necesi
tatea unui umanism real, „angajat", ci 
o angajare — dacă expresia nu ar 
suna tautologic — aș zice, „militan
tă", o angajare „pasionată", activă.

Recunoscîndu-se angajată astfel, 
în slujba omului și a umanului, lite
ratura își asumă unele obligații noi, 
ce îi asigură o fizionomie aparte, o 
ținută aparte, un rost aparte. Recu
noscîndu-se angajată astfel, litera
tura apare ca incompatibilă cu ideea 
„indiferenței" față de condiția omu
lui, față de destinul său istoric. Re
cunoscîndu-se angajată astfel, litera
tura își propune să depășească sim
plul experiment, încercarea facilă de 
a vedea pînă unde și cum funcțio
nează fenomenul uman. Recunoscîn- 
du-se angajată astfel, opera literară 
se vrea „prezentă eficientă", „mili
tantă".

Experimentul facil presupune deta
șare, la rece, de uman, investigare 
a diverselor zone și a diverselor re
sorturi ale umanului cu scopul de 
a vedea cum „funcționează". Efectul 
a ceea ce se întreprinde astfel prea 
puțin interesează. „Facem experien

țe. Cine ara curiozitatea să priveas
că «în laboratorul» nostru, nu are 
decît". Așa poate fi explicat divorțul 
dintre literatura experimentului fa
cil și publicul cititor. Mișcările ar
tistice de „avangardă", declarat „ex- 
perimentaliste", merg pînă la a-și 
„programa" nonmilitantismul. Dar 
opusul unei literaturi „experimen
tale", fără efect în conștiința publică, 
este neapărat una neexperimentală 7 
Implică, oare, fatal, angajarea 
militantă refuzul experimentului 7

mi se pare caracteristic pentru o a- 
numită direcție a literaturii creată 
azi în Occident. Este de la 
sine înțeles că literatura so
cietății noastre socialiste nu se poate 
mulțumi cu ideea unui umanism vag, 
ineficient. Conștientă de propria sa 
forță, ea vizează astăzi gradul de 
„angajare" maximă în slujba omului.

Ce presupune această „ambiție" 7 
Presupune înțelegere dialectică, din 
perspectiva unui mod lucid de a 
scruta istoria, a situației omului în

muncii, cultul patriotismului, sînt 
elemente intrînd obligatoriu în com
poziția momentului afirmativ din ca
drul umanismului socialist. Ele for
mează acea plasmă fascinantă ce asi
gură nesecata forță de atracție a ope
relor mari. Concepția umanistă, fun
damentată pe baze reale și militînd 
consecvent pentru transformarea 
lumii în consens cu mersul istoriei, 
pune un deosebit accent pe momen
tul afirmației. Acest moment solicită 
participarea constructivă complexă a

socialiste, ca fiind un tip indiferent 
față de condiția sa în lume, indife
rent față de sensul existentei sale 
în univers.

Literatura devine, așadar, terenul 
pe care se desfășoară continuu dia
logul dintre eu și tu, — cum arăta 
odată Martin Buber ; între eu și tu cel 
de azi și eu și tu cel de ieri sau de 
mîine, între eu și tu în devenirea 
noastră istorică. Umanismul ei priveș
te înțelegerea generală a vieții în 
societatea noastră prezentă. Afir-

Sensurile umanismului 
socialist în literatură

Adevărul este că, în ultimă 
instanță, fiecare operă literară re
prezintă, în felul ei, un „experi
ment", o „experiență". însuși carac
terul de unicat — originalitatea 
operei literare — obligă la o 
asemenea înțelegere a scrisului. 
Unicitatea face ca „prezența artistică" 
să apară ca experiență nouă. Deși 
stînd sub semnul originalității, deși 
compuse din „prezențe unice", expe
riențele „avangardismului progra
mat" diferă de experiența artistică 
autentică prin faptul că ele privesc 
experimentarea ideii de om, în cu
tare ipostază a ei, nu a omului în
suși. Rămîne, de bunăseamă, o in
tenție artistică să dovedești faptul 
că și dincolo de logic, dincolo de 
conștiință, pot fi întîlnite „straturi de 
umanitate". Dar, prin aceasta, scrii
torul nu a făcut nimic sau aproape 
nimic practic pentru om. Un aseme
nea umanism, diluat și contemplativ.

societatea contemporană, Nu putem 
vorbi despre situația actuală a omu
lui făcînd abstracție de factorii pozi
tivi și negativi ce îl condiționează, fă-' 
cînd abstracție de realitățile sociale 
și naționale existente. „A afirma" 
sau „a nega" înseamnă, pentru noi, a 
afirma umanul și a nega inumanul, 
în anumite condiții sociale, înseam
nă, pentru noi, a milita realmente 
pentru om. Umanismul real nu poate 
fi decît antideclarativist. Forța lui e 
implicată în operă, iar nu asociată.

In absența momentului afirmației 
nici un fel de umanism nu poate fi 
conceput. Cu atît mai mult e nece
sar să înțelegem rolul afirmației în 
cadrul umanismului marxist. Promo
varea valorilor etice, cultul efortu
lui creator, în slujba societății, a 
omului, al spiritului de inițiativă, 
sentimentul responsabilității socia
liste, promovarea a ceea ce numim 
virtute, dragoste de adevăr, cultul

scriitorului, solicită întreaga sa inte
ligență, întregul său talent.

Se înțelege că literatura umanis
mului real se afirmă și ca hotărît 
protestatară împotriva inumanului. 
Inuman se traduce, fără îndoială, 
înainte de orice, prin nedreptate. 
Inuman se mai traduce prin mărgi
nire, suficiență, exclusivism, prin tot 
ceea ce menține- sau generează „asi
metria socială", prin simplism, prin 
fals, prin abateri de la normal, prin 
tot ceea ce contravine mersului îna
inte al societății noastre socialiste. 
Afirmîndu-se în spiritul umanismului 
real, literatura ajunge în situația de 
a se defini permanent protestatară 
împotriva inumanului ; nu numai a 
celui exterior, dar și a inumanului 
interior, a propriilor noastre limite 
și prejudecăți, a tarelor morale 
moștenite de la vechea orînduire. 
Orice s-ar zice, noi nu putem înțe
lege omul, constructor al societății

mînd umanul, în timp și spațiu, li
teraturii îi este imposibil să nu se 
afirme și național.

Sîntem cu toții ds acord asupra 
unor nuanțe, asupra unor sensuri 
în plus sau în minus, pe care terme
nul de uman le comportă de Ia popor 
la popor. Avem, bunăoară, în limba 
română cuvîntul tradițional de ome
nie, sintetizînd accepțiunile specifice 
umanului la dimensiunile civiliza
ției românești. S-a scris mult și se 
mai scrie despre conținutul concep
tului de „omenie românească". Prin
tre semnificațiile acestui cuvînt 
pare a figura dialogul între eu și tu, 
între eu și lume, ca și aceea de ega
litate. „Am fost tratat omenește", 
adică am fost tratat de la egal la 
egal. O altă semnificație pâre a fi 
aceea de sinceritate ; „fii om și re
cunoaște !“ îndeamnă privește „sta
rea de lucruri" așa cum este și ai 
curajul de a o înfrunta. Neomenia

se definește prin lipsa de sinceritate, 
prin infatuare, prin dispreț față de 
ceilalți. Sînt, desigur, și numeroase 
alte „semnificații" ale cuvîntului o- 
menîe.

. Fiindcă, în cadrul unor dezbateri 
ce au loc șe insistă mai mult pe 
ceea ce literatura umanismului socia
list își propune să nege, sînt nece
sare unele precizări.

Negația umanismului socialist pre
supune depășirea „stătu quo-ului" 
prin înțelegerea lui, prin înțelegerea 
„imposibilității" lui, negația uma
nistă presupune afirmarea prezentu
lui pe un plan superior. Din acest 
punct de vedere, termenii conserva
tor și inuman devin echiva
lenți. Negația umanistă în so
cialism implică, întotdeauna, spiritul 
critic, afirmația diferențiată. Nega
ția umanistă implică luciditatea. Ne
gația neumanistă implică spiritul ni
hilist. Negația umanistă presupune, 
pe lîngă momentul negării, și pe cel 
al conservării elementelor viabile. 
Negația neumanistă presupune infir
marea totală a. obiectului. Prima im
plică . progresul, pe linia realizării 
umanului; a doua, implică aventura 
în realizarea umanului.

Atari precizări se dovedesc nece
sare, cu atît mai mult cu cit pro
blema umanismului preocupă astăzi 
deopotrivă filozofii, oamenii de ști
ință și artiștii. în această preocupare 
se întîlnesc. spiritele cele mai - lu
minate ale societății contemporane.

Pe planul artei și al literaturii, 
umanismul constituie terenul pe 
care se întîlnesc, în aspirația lor 
spre superior, scriitorii și artiștii de 
cele mai diferite orientări, de cele 
mai diferite tendințe. Totuși, în ca
drul acestor preocupări umaniste 
generale, ale epocii contemporane, 
trebuie să deosebim diferite moda
lități de a concepe omul, de a mi
lita pentru om, de a „pleda" pen
tru om. Umanismul marxist se de
limitează, în tentativele sale, de u- 
manismul existențialist, personalist, 
sau catolic, prin efortul nu numai 
de a pleda, dar și de a „milita" 
pentru progresul societății și al o- 
mului.

Problema umanismului socialist în 
artă și literatură, ca și în alte do
menii de. activitate, creează un sis
tem de reflecții organic și original 
privind soarta și rostul omului in 
lume, așa cum apar ele în lumina 
concepției marxiste și a realităților 
naționale de la noi. In acest sens, 
cred că putem vorbi despre nece
sitatea unui efort de fundamentare 

,a filozofiei umanismului socialist 
bazate pe concepția generală mar
xistă despre lume. Ar fi normal ca 
tocmai în această direcție, a desci
frării sensului adevăratelor proble
me ce preocupă viața literară și 
deopotrivă publicul larg, să insiste 
mai mult ciitica literară, căutînd să 
le încadreze în ansamblul aspirații
lor poporului nostru, în ansamblul 
gîndirii noastre socialiste. O jude
cată obiectivă, sinceră și argumen
tată a cărților în lumina acestor 
criterii superioare, umanist socialis
te, rămîne un deziderat esențial. Sno
bismul, infatuarea și aceeași tenta
ție a experimentului facil animă, nu 
o dată, spiritul critic al recenzen- 
tilor și cronicarilor, al comentarii
lor literare apărute în „revistele 
de specialitate". Sînt ignorate, în 
felul acesta, numeroase cărți valo
roase, sînt nedreptățite uneori ta
lente autentice, e trecută cu vede
rea însăși realitatea de dragul unor 

> „mode". Critica' literară devine de 
neconceput în absența pasiunii de a 
descifra adevăratul sens a ceea ce 
se petrece la orizontul literaturii 
noastre și de a imprima creației 
sensul umanismului socialist. Critica 
literară pierde interesul din partea 
marelui public atunci cînd nu ține 
seama de ceea ce îi interesează pe 
Oameni.

Problema umanismului real, mili
tant privește atît literatura, cît și 
critica literară.

Cultura românească socialistă, 
moștenitoare a unor bogate tradiții 
de omenie, a unei civilizații mile
nare, a devenit astăzi, prin politica 
Partidului Comunist Român, terenul 
cel mai propice de cultivare și afir
mare reală a umanului în toate 
domeniile și pe toate planurile.
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Cronica zilei In Editura Politică

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, a tri
mis o telegramă ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mâ- 
nescu, prin care mulțumește pen
tru felicitările transmise cu pri
lejul zilei naționale a Iranului.

★
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu, 
a primit joi dimineața pe direc
torul general adjunct al Institu

tului Federal de Planificare Eco
nomică al R.S.F. Iugoslavia, Vla
dimir Loncear.

La convorbirea care a avut loc 
au participat Mauriciu Novac, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Iakșa Petrici.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind cola
borarea economică actuală și de 
perspectivă dintre România și Iu
goslavia.

(Agerpres)

Lucrările Congresului 

national de farmacie

Manifestări consacrate

celei de-a 51-a aniversări a Marii

Revoluții Socialiste din Octombrie

viața internațională
50 DE ANI DE LA REDOBÎNDIREA

A POLONIEIINDEPENDENȚEI DE STAT

Joi s-au deschis, în aula Uni
versității din București, lucrările 
Congresului național de farmacie, 
care reunește academicieni și alți 
oameni de știință, profesori uni
versitari, cadre medicale din cli- 
nicile și unitățile de specialitate 
din țară De asemenea, iau parte 
peste 60 de personalități ale vieții 
medicale internaționale din 15 țări 
ale lumii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Gh. Ciogolea, pre
ședintele Comitetului de organiza
re a congresului. Prof. M. Voi- 
culescu, adjunct al ministrului să
nătății, prof. N. Nestorescu, pre
ședintele Uniunii Societăților de 
Științe Medicale din România, și 
prof. T. Steiger, vicepreședinte al

Federației internaționale farmaceu
tice, au rostit apoi cuvîntări de 
salut.

Timp de trei zile, participanții 
vor dezbate probleme actuale din 
domeniile sintezei și extracției de 
medicamente, controlului calității 
medicamentelor, tehnologiei far
maceutice, precum și aspecte le
gate de valorificarea superioară a 
plantelor medicinale. Dezbaterile pe 
marginea rapoartelor principale și 
a comunicărilor pe care le vor sus
ține oamenii de știință români și 
străini vor fi completate cu dis
cuții la o masă rotundă pe tema 
„Macromoleculele în tehnica far
maceutică".

(Agerpres)

Volumul, apărut sub egida 
Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., se încadrează 
in seria de documente publi
cate privind istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră. 
El cuprinde documente și ma
teriale care reflectă activitatea 
Partidului social-democrat din 
România și a secțiilor sale, a 
Consiliului general al sindicate
lor, a Uniunii tineretului socia
list, în general a organizațiilor 
politice și profesionale ale clasei 
muncitoare în contextul econo
mic, politic și social din pe
rioada cuprinsă între anii 1910 
și 1915.

Cu prilejul celei de-a 51-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și institu
ții, oameni de știință, artă și cultu
ră și studenți din orașul Iași au 
participat joi după-amiază în aula 
Bibliotecii centrale universitare la 
expunerea conf. univ. Liviu Coptil, 
de la Universitatea „Al. I. Cuza“, 
care a vorbit despre semnificația 
acestui eveniment. A fost prezen
tat apoi filmul „Misiune extraor
dinară", o producție a studiourilor 
sovietice. La Clubul artelor de la 
Casa tineretului a fost organizată 
o seară de poezie pe tema „Poeți 
ai revoluției". La această manifes
tare și-au dat concursul membri ai 
filialei locale a Uniunii scriitori
lor și actori ai Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri".

în cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, în 
sala de festivități a Casei de cul
tură din Sighișoara a avut loc o 
seară literară, pe tema: „Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
in literatura sovietică".

★

O manifestare similară a fost or
ganizată la Casa orășenească de 
cultură din Marghita. Despre o- 
glindirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie în creația 
literară sovietică a vremii și în li
teratura universală, a vorbit profe
soara Agneta Terdic.

Seri literare, concerte, conferin
țe, consacrate acestui eveniment, 
au fost organizate și la casele de 
cultură din Aleșd și Oradea.

(Agerpres)

vremea

LOCURI DL POPAS PE TRASEE TURISTICE GORIENE
Frumusețea locu

rilor subcarpatice 
gorjene, vestigiile 
monumentale ale 
m'’-nicipiului Tîrgu 
Jiu. atrag an de an 
tot mai mulți turiști 
din țară și străini. 
Deservirea acestora 
este asigurată și de 
unitățile de alimen
tație publică — res
taurante și bufete — 
ale Uniunii județene 
a cooperației de con
sum Gorj. Pe traseul 
Țînțăreni—Tg. Jiu 
sînt deschise bufetul’’ 
din centrul comunei 
Țînțăreni care oferă 
preparate calde și 
reci, minuturi, grătar 
special cu mici, fri
gărui, băuturi alese | 
bufetul Izvoarele —

după numele locali
tății și a fîntînii cu 
7 izvoare — situat la 
poalele dealului, cu 
locuri de parcare a 
autovehiculelor pe 
ambele părți ale șo
selei și unde se pot 
servi diferite prepa
rate calde, grătar, 
băuturi, precum și 
specialitatea bucăta
rului— „tocăniță ol
tenească" ( restauran
tul „Peșteana Jiu" 
amplasat în localita
tea cu același nume | 
bufetul „Bîlteni" cu 
grădină de vară | 
restaurantul „Rovi- 
nari" | unitățile de 
alimentație publică 
din Capa Dealului, 
Plopșoru, Moi etc., 
care oferă preparate

de bufet, minuturi și 
băuturi.

Pe traseul Tg. 
Jiu—Apa Neagră, tu
riștii pot beneficia 
de serviciile unități
lor de alimentație 
publică din Bîrsești. 
Sănătești, Peștișani, 
Apa Neagră, Tisma- 
na. îndeosebi unită
țile din Tismana 
Gară și Tismana sat 
oferă agreabile locuri 
de popas și recreare, 
cu pui la frigare, gră
tar, băuturi alese.

, Și' traseul Tg. 
Jiu—Novaci—Baia de 
Fier—Polovraci dis
pune, între altele, de 
restaurantul Baia de 
Fier și unitatea de 
alimentație publică 
din Novaci.

Volumul cuprinde serialul cu 
același profil a cărui publicare 
a început în 1964. Apare sub 
egida Institutului de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., cuprinde 
5 colecții de ziare (studii și an
tologie).

FESTIVITĂȚILE DE LA LUBLIN
LUBLIN 7. Corespondentuli

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmi
te: La 7 noiembrie s-au împlinit 
50 de ani de la redobîndirea inde
pendenței de stat a Poloniei. Cu 
acest prilej, la Lublin, orașul unde 
în urmă cu 50 de ani a fost for
mat primul guvern polonez, a avut 
loc o festivitate la care au partici-

i î

conducători de partid și de

cuvîntarea rostită la festivi- 
premierul J. Cyrankiewicz a

pat W. Gomulka, M. Spychalski și 
alți 
stat.

în
tat.e,
evocat pe larg momentele cele mai 
importante și condițiile care au 
dus la acest eveniment.

Prefabricate de beton 

la Turda
întreprinderea de prefabri

cate de beton din Turda, uti
lată cu agregate de mare lan- 
dament și dispunînd de cadre 
tehnice și muncitori cu o 
bună calificare profesională, 
produce și livrează o gamă 
largă de materiale cu diverse 
întrebuințări. între acestea se 
numără plăcile, chesoanele și 
panele pentru acoperișul unor 
construcții.

Cei interesați își pot procu
ra de la această întreprindere, 
pe bază de repartiție, fîșii cu 
goluri pentru planșee, panouri, 
bare, stîlpi electrici precom- 
primați, tuburi de presiune

pentru alimentări cu apă și 
diverse alte elemente prefa
bricate. Unitățile agricole cul
tivatoare de viță de vie își 
pot procura de aici spalieri 
pentru susținerea viței,

în catalogul de produse al 
întreprinderii vor mai figura 
în anul 1969 și tuburi pentru 
canalizare, care se vor pro
duce în mod curent

Informații suplimentare în 
legătură cu produsele între
prinderii din Turda pot fi 
obținute la serviciul desface
re, telefon 1600, 1601 și 1060, 
interior 128.

(Urmare din pag. I)

punct de vedere juridic. Cît pri
vește textul Constituției, el vorbeș
te numai de mandatul Marii Adu
nări Naționale și de mandatul con
siliilor populare. In lumina textului 
constituțional actual, însă, am pro
pune să fie evitat cuvîntul mandat 
sau să fie înlocuit cu acela de „îm
puternicire" dată de cetățenii din cir
cumscripția electorală.

Cît privește comisiile permanente, 
stabilirea numărului acestora și a- 
legerea lor apare în aceeași formă 
în trei texte diferite ale proiectu
lui : în art. .17 alin, final, în art. 22 
lit. b și în art. 27 unde este de alt
fel sediul materiei. Am propune deci 
suprimarea actualului text de la art. 
22 lit. b pentru următoarele consi
derente : comisiile permanente sînt 
organisme interne ale consiliului 
popular și nu organe de stat dis
tincte Prin urmare, atît stabilirea 
numărului acestor comisii, cît și 
componenta lor numerică și alege
rea deputaților în aceste comisii, sînt 
o chestiune de ordin organizatoric 
intern, care nu se înfăptuiește prin 
exercitarea unei atribuții. Constitu
ția din 1965 nu a reținut stabilirea 
și alegerea comisiilor permanente ca 
o atribuție nici a Marii Adunări Na
ționale și nici a consiliilor popu
lare, cl a prevăzut acest lucru, așa 
cum este și firesc, în partea privi
toare la organizarea acestor organe. 
Iată de ce, întemeiați pe textele 
constituționale, am propune supri
marea textului de la art. 22 lit. b.

Din proiect ar rezulta că prin co
misiile permanente, deputății parti-

Ieri tn țară t Vremea a-a men
ținut umedă cu cerul variabil mal 
mult acoperit. Au continuat să 
cadă ploi temporare șl burniță 
tn Oltenia șl vestul Munteniei șl 
cu caracter local tn celelalte re
giuni. In zona muntoasă s-a sem
nalat lapovlță șl ninsoare. Vîntul 
a prezentat Intensificări în Dobro- 
gea șl Cîmpla Dunării predoml- 
nînd din sectorul estic. Tempera
tura a înregistrat o scădere în res
tul țării. Valorile înregistrate la 
ora 14 oscilau între 5 grade la 
Avrămenl șl 18 grade la Slghet, 
Bala Mare, Dej șl Sovata. In

București î Vremea s-a menținut 
umedă cu cerul mal mult aco
perit. A plouat temporar. Vîntul 
a suflat potrivit din est cu Inten
sificări temporare. Temperatura 
maximă a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
B, 10 și 11 noiembrie. In țară : 
Vreme în general umedă cu cerul 
mal mult acoperit. Vor cădea ploi 
temporare. La munte și în zona 
deluroasă lapovlță șl ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit predoml- 
nînd din sectorul estic. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 2 șl 
plus 8 grade Iar maximele între 
6 șl 15 grade. Ceață locală dimi
neața și seara. In București i 
Vreme în general umedă cu cerul 
mal mult acoperit. Vor cădea ploi 
temporare. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă dimineața.

SPORT

Lucrarea reprezintă o cule
gere a tuturor comunicărilor 
prezentate la sesiunea organi
zată de Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheor
ghiu", Institutul de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Acade
mia R.S.R. cu ocazia împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx.

Tematica comunicărilor este 
foarte diversă, autorii eviden
țiind contribuția lui Marx în 
constituirea, dezvoltarea sau re- 
voluționarea unor discipline de 
științe sociale, precum și în ela
borarea principiilor și legilor ge
nerale ale revoluției și construc
ției socialiste.

Comunicările întrunite în vo
lum reflectă totodată actuali
tatea marxism-lehinismului, a- 
portul gînditorilor marxiști con
temporani la dezvoltarea lui 
creatoare.

• Peste 100 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro meciul internațional 
de fotbal dintre echipa Braziliei și 
o selecționată mondială — F.I.F.A. 
Fotbaliștii brazilieni au obținut vic
toria cu 2—1 (1—1). Scorul a fost des
chis în minutul 4 de Rivelino. Brazi
lienii au atacat în trombă după acest 
gol, însă Iașin — la post — a salvat 
echipa, apărînd cîteva mingii dificile. 
In minutul 33 selecționata mondială 
a egalat prin Albert. în minutul 89 
brazilienii au reușit să înscrie punc
tul victoriei prin Tostao.

Arbitrul italian Diego di Leo, aju
tat la tușe de Barreto (Uruguay) și 
Szolt (Ungaria), a condus următoare
le formații : Brazilia : Picasso, Carlos 
Alberto (Moreira), Jurandir, Dias, 
Everaldo, Gerson, Rivelino, Natal 
(Borges), Jairzinho (Tostao), Pele, 
Paulo Cesar.

Selecționata mondială — F.I.F.A. : 
Iașin (Mazurkiewicz), Novac, Sester- 
nov, Schultz, Marzollnl, Beckenbauer, 
Sues (Perfumo), Amancio (Metreveli), 
Albert (Rocha), Overath, Djaicl (Far- 
kaș).
• Continuîndu-șl turneul tn 

țara noastră, echipa braziliană de 
fotbal Bonsucceso din Rio de Ja
neiro a susținut ieri un meci la Ba
cău în compania formației locale Di
namo. Ca în orice meci lipsit de 
miză, cele două formații au prac
ticat un joc frumos, cu faze palpitan
te la ambele porți, care au plăcut 
celor cîteva mii de spectatori veniți 
pe stadionul din valea Bistriței. Au 
învins gazdele cu scorul de 2—1 prin 
golurile înscrise de Ruglubei șl 
Dembrovski, respectiv Asmir.

• în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, la Strasbourg 
s-a disputat meciul dintre reprezen
tativele Franței și Norvegiei. Spre 
surprinderea generală, norvegienii 
au obținut victoria cu 1—0 (0—0). în 
cadrul aceleiași competiții, la Glas
gow, echipa Scoției a învins cu scorul 
de 2—1 (1—1) echipa Austriei.

• în primul tur al „Cupei orașelor 
tîrguri" la fotbal, Ujpest Budapesta 
a învins cu 2—1 (1—0) pe Aris Sa
lonic. La Waregem, echipa Waregem 
(Belgia) a învins cu 1—0 pe Legia 
Varșovia.

• Echipa de șah a României a în
vins cu 3—1 echipa Danemarcei, în 
cadrul Olimpiadei de la Lugano. 
Gheorghiu a remizat cu Larsen. Cu 
același rezultat s-a terminat partida 
dintre Ciocîltea și Claussen. Drimer 
a cîștigat la Petersen, iar Ungureanu 
la Noerby.

« Pe pista velodromului din Mon
tevideo au continuat campionatele 
mondiale de ciclism rezervate amato-

rilor. Proba de viteză a revenit ita
lianului Luigi Borghetti, care a cîști
gat două din cele trei manșe dispu
tate în compania danezului Niels 
Fredborg.

• „Cursa de 6 zile", care s-a des
fășurat pe velodromul din Frank
furt pe Main, s-a încheiat cu victo
ria perechii Rudi Altig (R. F. a Ger
maniei) — Patrick Sercu (Belgia), 
care a totalizat 357 puncte. In de
cursul celor 146 de ore au fost 
parcurși 2 218,855 km. Pe locul doi 
s-a clasat, la un tur, perechea 
Schultze (R. F. a Germaniei) — Post 
(Olanda).

• Astăzi după-amiază va avea loc 
în sala sporturilor de la Floreasca 
dubla întîlnire internațională de 
handbal dintre echipele de juniori și 
junioare ale României și R.D. Ger
mane. Jocurile .încep la ora 18.

• Ieri în sala Floreasca a avut loc 
întîlnirea internațională feminină de 
handbal dintre echipele României și 
R.F. a Germaniei. Oaspetele au ob
ținut victoria cu scorul de 12—11 
(7—6). Revanșa va avea loc sîmbătă 
la Cluj.

• Au început campionatele Inter
naționale de tenis de masă ale Iugo
slaviei care au loc la Belgrad. Echi
pa masculină a Iugoslaviei a învins 
cu 3—1 echipa României. în primul 
tur al probei de simplu feminin Ma
ria Alexandru (România) a învins-o 
cu 3—0 pe Milocevici (Iugoslavia).

SOFIA 7 (Agerpres). — Zilele a- 
cestea a avut loc la Sofia cea de-a 
42-a ședință a Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru construcțiile de 
mașini. La ședință au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară și U.R.S.S.

în conformitate cu acordul din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iu
goslavia, la ședința Comisiei 
participat reprezentanți ai R.S.F. Iu
goslavia.

Comisia a examinat șl a adoptat 
recomandări pentru îndeplinirea 
sarcinilor asupra cărora a convenit 
Comitetul Executiv al C.A.E.R., la 
cea de-a 35-a și cea de-a 36-a șe
dință a sa.

Comisia a discutat și a adoptat 
planul de activitate al Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru construc
țiile de mașini pe anul 1969, pre
cum și raportul care urmează să 
fie prezentat Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. cu privire la activita
tea desfășurată și la activitatea vii
toare a comisiei.

Comisia a adoptat propuneri de 
recomandări cu privire la livrările 
reciproce de rulmenți intre țările

MSinilE DE MAȘINI » I
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iu
goslavia pe anul 1969. Au fost exa
minate și adoptate recomandări pri
vind standardizarea vagoanelor de 
marfă speciale și cu descărcarea au
tomată, precum și cerințele de ex
ploatare tehnică față de instalațiile 
de tracțiune prin remorcare pentru 
materialul rulant al transportului 
auto. La ședință au fost adoptate, 
de asemenea, recomandări 
toare la condițiile tehnice 
pentru recepția și metodele 
perimentare a cazanelor cu 
cerințele tehnice generale față de 
liniile tehnologice complexe șl uti
lajul pentru producerea sticlei da 
construcție, recomandări pentru ti
pizarea instalațiilor 
cerea apei potabile 
lor de răcirea apei 
maritime, precum 
pentru standardizarea normelor de 
precizie la principalele tipuri do 
strunguri pentru așchierea metale
lor, locurilor de fixare a instru
mentului pe automatele termoplas- 
tice, codurilor de programare și o 
serie de alte probleme.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

au
referi- 
unice 

de ex- 
aburl.

pentru produ
și a instalații- 
pentru navele 

și recomandări

Evoluția conflictului

UMUAHIA 7 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat difuzat la 
Umuahia, forțele biafreze au res
pins joi o ofensivă de trei zile 
lansată de trupele guvernului fe
deral în sectoarele Owerri și A- 
hoada. Comunicatul menționează 
că unitățile militare ale provinciei 
orientale au atacat o regiune tmde 
s-a semnalat concentrarea unor 
importante forțe federale, provo- 
cînd inamicului pierderi grele în 
oameni. Sînt trecute însă sub tăcere 
pierderile înregistrate de trupele 
biafreze. Agenția U.P.I. relatează, 
referitor la activitatea militară în 
diverse sectoare, că în regiunile

Okigwe, Awka și Afikpo au loo 
lupte înverșunate între unități mi
litare biafreze și federale.

Un purtător de cuvînt al auto
rităților de Ia Umuahia a declarat 
că în ultimele trei luni aviația mi
litară federală a efectuat 99 de 
raiduri de bombardament asupra 
pozițiilor biafreze. In timpul a- 
cestor acțiuni, aproximativ 2100 
persoane civile au fost ucise, iar 
alte 3 000 rănite. Știrile proveni
te din Umuahia califică daunele 
materiale provocate în timpul a- 
cestor bombardamente ca fiind 
foarte mari.

Agendă economică
Falimentul companiei

B.E.JI.

cipă la îndeplinirea atribuțiilor con
siliilor populare. De asemenea, s-ar 
părea că aceste comisii exercită a- 
tribuții ale consiliului popular, ceea 
ce ni se pare a fi în contradicție, 
atît cu dispozițiile care prevăd că 
sesiunea este forma în care consi
liul popular exercită democratic pu
terea de stat pe plan local, cît și cu 
cele care prevăd sarcinile comisil-

populare, în exercitarea atribuțiilor 
lor adoptă, cu respectarea legii, ho- 
tărîri. Față de un asemenea text 
foarte clar și foarte exact, ni se 
pare că precizarea de la art. 22 alin. 
I după care consiliile populare ho
tărăsc, potrivit legii, în toate pro
blemele de stat cu caracter local, ar 
fl de prisos. Aceasta cu atît mal 
mult cu cît la dispozițiile generale

Claritatea 
conceptului juridic
lor permanente. Or, este știut că 
deputății, în ansamblu, alcătuiesc 
consiliul popular și deci în sesiune 
exercită, cu procedura prevăzută de 
lege, atribuțiile consiliului popular, 
adoptînd în acest scop hotărîri co
respunzătoare. Pentru aceste consi
derente, am propune ca textul art. 
27 alin. II să fie suprimat sau să fie 
reformulat în felul următor : prin 
comisiile permanente deputății con
tribuie la îndeplinirea de către con
siliul popular a atribuțiilor sale.

în dispozițiile generale ale pro
iectului, se prevede că consiliile

se prevede că consiliile populare re
zolvă problemele de interes local în 
concordantă cu interesele generale 
ale țării, care sînt exprimate în 
lege. Dacă un consiliu popular ar 
adopta o hotărîre potrivnică legii, 
art. 9 prevede dreptul de anulare 
a unui astfel de act de către or
ganul ierarhic superior. Menținerea 
precizării „potrivit legii", la art. 22 
ar putea sugera o limitare a însuși 
principiului stabilit de art. 6 și a- 
iiume acela în temeiul căruia con
siliile populare, în exercitarea pu

terii de stat pe plan local, dispun 
de o largă autonomie.

O ultimă propunere se referă la 
formularea unor atribuții, și anume 
la aceea de „adoptă hotărîri". Fap
tul că actele consiliilor populare 
poartă denumirea de hotărîri, aces
tea fiind forma juridică prin care se 
exercită toate atribuțiile consiliului 
popular, conduce la concluzia că a- 
doptarea hotărîrii este o operație de 
ordin funcțional, prevăzută ca ata
re de dispozițiile privitoare la func
ționarea consiliilor populare. Or, a- 
doptarea de hotărîri nu poate fi în 
același timp și atribuție. Pentru a- 
ceste considerente, am propune ca 
la art. 22 lit. j, k, n, p și la art. 
25 lit. a. formularea de „adoptă ho
tărîri"... să fie înlocuită cu aceea de 
„hotărăsc...". Acest termen nefiind 
echivoc, sugerează mult mal bine 
ideea de acțiune.

Sîntem deplin convinși că dezba
terea publică va contribui la îm
bunătățirea proiectului și prin a- 
doptarea legii de către Marea Adu
nare Națională se va da cadrul le
gal pentru ridicarea la un nivel su
perior a activității consiliilor popu
lare, activitate care trebuie să se în
scrie în coordonatele majore ale a- 
sigurării dezvoltării economice, so- 
cial-culturale și edilitar-gospodărești 
a unităților administrativ-teritoriale 
în care sînt alese, ale apărării pro
prietății socialiste, asigurării legali
tății și ordinii de drept, garantă
rii exercitării depline a drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor și a- 
tragerii într-o măsură tot mai largă 
a acestora la rezolvarea probleme
lor de stat și obștești.

Pixuri

și stilouri
Fabrica „Flamura Roșie" din 

Sibiu produce mai multe ti
puri de pixuri și creioane me
canice cu destinații diferite. 
Dintre acestea menționăm cre
ionul mecanic „Tehnician", cu 
armături metalice cromate, 
creionul cu pastă „Flaro-bi- 
color" (albastru și roșu), sti
lourile „Super" și „Școlar", cu 
mecanism cu piston și peniță 
cu vîrf de iridiu, „Pionier", cu 
mecanism cu pipetă. Ele se 
pretează la orice manieră de 
scris.

LUNA
PREPARATELOR
CULINARE

Tradiționala „Lună a pre
paratelor culinare", în plină 
desfășurare, constituie un 
prilej de afirmare a talentu
lui și priceperii bucătarilor șl 
cofetarilor.

în toate unitățile alimenta
ției publice bucătarii prezintă 
„specialitatea unității", și 
„specialitatea zilei" în condiții 
îmbietoare.

Sînt oferite consumatorilor 
preparate specifice bucătăriei 
românești, în special cele ca
racteristice sezonului de 
toamnă și iarnă.

Se pot procura din unități
le specializate semipreparate 
de tip „Gospodina". Există, de 
asemenea, posibilitatea de a se 
livra diverse produse și la 
domiciliu.

LONDRA 7 (Agerpres). 
Una din marile companii 
transporturi aeriene din Anglia, 
British Eagle Airlines (B.E.Aj, a 
anunțat că începînd de vineri își 
încetează activitatea, iar cei 2 200 
de salariați vor fi puși în dispo
nibilitate începînd din această zi. 
Compania a dat publicității o de
clarație în care se arată că efor
turile de refinanțare a firmei au 
eșuat, iar compania nu este în 
măsură să suporte noi pierderi. 
Devalorizarea lirei sterline, pre
cum șl declinul general al trans
porturilor, se spune în declarație, 
au contribuit la subminarea fi
nanciară a companiei B.E.A.

do

„Les Echos": Cercurile 
de afaceri japoneze 

și fîfrica
PARIS 7 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul francez 
„Les Echos", cercurile de afa
ceri japoneze manifestă în ul
timul timp un interes deosebit 
față de colaborarea economică 
cu țările africane, mai ales în 
domeniul industriei piscicole.

în cadrul recentelor tratative, 
care au avut loc la Tokio, între 
reprezentanții cercurilor intere-
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sate din Japonia 
s-a ajuns la un 
asistenței tehnice 
paniile japoneze 
companiilor de __
Mauritania. La rîndul său, gu
vernul Mauritaniei a permis pes
cadoarelor japoneze să opereze 
în apele teritoriale mauritane.

Același ziar menționează că o 
firmă japoneză a obținut con- 
simțămîntul guvernului din Ga
bon de a construi un complex 
pentru prelucrarea peștelui.

Pe de altă parte, marile com
panii metalurgice japoneze ma
nifestă un interes sporit față de 
materiile prime existente în ță
rile africane, dorind să participe 
direct la prelucrarea resurselor 
minerale din aceste țări. Printre 
statele africane vizate se află 
Volta Superioară, Congo (Kins
hasa), Gabon, unde au sosit de
legații japoneze în vederea unor 
tratative.

și Mauritania, 
acord asupra 

pe care com- 
o vor acorda 
pescuit din

Numărul șomerilor 
în S.U.A.

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
Potrivit unui raport, dat pu
blicității miercuri la Washington 
de cătro Ministerul Muncii, nu
mărul șomerilor din Statele U- 
nite s-a ridicat în luna octom
brie la 3,6 la sută din forța de 
muncă a țării, respectiv 2,5 mi
lioane persoane.
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Al 50-lea Pavilion automobilistic international, deschis recent la To
rino (Italia)



viața internaționala
iNTÎLNIREA REPREZENTANȚILOR

FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE 
Șl Al ALIANȚEI FORȚELOR NAȚIONALE, 

DEMOCRATICE Șl PAȘNICE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A., citînd agenția de presă 
Eliberarea, anunță că delegații re- 
prezentînd Frontul Național de 
Eliberare și Alianța forțelor națio
nale, democratice și pașnice din 
Vietnamul de sud s-au întîlnit în
tre 3 și 5 noiembrie pentru a pro
ceda la un schimb de păreri pri
vind actualul stadiu al luptei de 
eliberare a poporului sud-vietna- 
mez. Delegațiile au fost conduse 
de Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., și Trinh 
Dinh Thao, președintele C.C. al A- 
lianței forțelor . naționale, demo
cratice și pașnice.

în cursul discuțiilor, se relevă 
într-un comunicat dat publicității 
Ia încheierea reuniunii, au fost 
trecute în revistă succesele repur
tate în lupta împotriva trupelor a- 
merlcano-saigoneze. Forțele patrio
tice, se arată în comunicat, au 
dejucat strategia așa-numitului 
„război special", utilizată de S.U.A., 
care, încâlcind acordurile de la Ge
neva din 1954, intenționează să 
transforme Vietnamul de sud în- 
tr-o colonie și bază americană, 
în fața luptei hotărîte a poporului 
vietnamez, ca și a atitudinii ferme

ULTIMELE REZULTATE 
ALE ALEGERILOR 
PREZIDENȚIALE DIN S. U. A.

® RICHARD NIXON: 302 MANDATE 
® HUBERT HUMPHREY: 191 MANDATE

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Numele celui de-al 37-lea președin
te al Statelor Unite — republicanul 
Richard Nixon — a devenit cunos
cut miercuri seara, înainte de nu
mărarea tuturor voturilor exprimate 
în scrutinul de la 5 noiembrie. Nu
mărarea restului sufragiilor — fără 
vreo influență practică asupra rezul
tatului anunțat miercuri seara — 
continuă și cifrele sosite joi prezin
tă următoarea situație: Richard Ni
xon totalizează 30 446 028 voturi, 
ceea ce reprezintă 302 mandate în 
colegiul electoral, față de 270 nece
sare ocupării fotoliului prezidențial. 
Hubert. Humphrey, care a apărat, fără 
succes, culorile democrate, 30 122 715 
voturi și 191 mandate, iar candida
tul independent 9 186 703 voturi și 45

agențiile de presă transmit:
Admiterea Guineei Ecua

toriale în Organizația Na
țiunilor Unite a fost recomandată 
de Consiliul de Securitate al O.N.U., 
în unanimitate, Adunării Generale.

în cadrul dezbaterilor ce
lei de a IlI-a sesiuni a Co
misiei U.N.C.T.fl.D. Pentru P^- 
dusele de bază asupra proiectului 
unui acord general privind princi
piile, directivăe și procedurile rela
tive la înțelegerile internaționale pe 
produse, delegatul român, Ion Pah, 
a arătat că România sprijină elabo
rarea unui astfel de acord care ai 
facilita negocierile internaționale pri
vind diferite produse.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de to
varășul Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului din Republica So
cialistă România, și-a încheiat vizita 
în Algeria.

Guvernul nigerian a in
stituit un embargo asuPra ex- 
porturilor de țiței efectuate de firma 
franceză Erap, pe motivul că această 
firmă ar fi exportat anumite cantități 
de țiței sub prețul stabilit de gu
vernul algerian. Măsuri similare au 
fost adoptate recent și împotriva altor 
firme petroliere străine care operează 
în capitala algeriană.

Guvernul britanic a facut 
cunoscute schimbările pe care inten
ționează să le aducă legii electorale. 
Principala modificare constă în redu

a forțelor progresiste mondiale, in
clusiv cele din S.U.A., guvernul a- 
merican a fost nevoit să pună ca
păt în mod necondiționat bombar
damentelor asupra întregului teri
toriu al R. D. Vietnam.

Cele două delegații au subliniat 
că țelul actualei lupte duse de 
poporul vietnamez este reunificarea 
pașnică definitivă a țării, obținerea 
independenței, păcii, neutralității 
și prosperității întregului popor 
vietnamez. Pentru realizarea aces
tui obiectiv este necesar ca cele 
două organizații să-și intensifice 
eforturile desfășurate în direcția 
mobilizării tuturor forțelor patrio
tice în lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru răsturnarea ad
ministrației marionete de la Saigon 
și crearea unei coaliții guverna
mentale larg democratice.

Documentul relevă pe de altă 
parte sprijinul deplin pe care dele
gația Alianței forțelor naționale, 
democratice șl pașnice îl acordă 
programului în cinci puncte al 
F.N.E. de soluționare a problemei 
vietnameze, precum și hotărîrii 
conducerii acestuia de a trimite o 
delegație la convorbirile de pace de 
la Paris.

de mandate. Nu este cunoscută pen
tru moment apartenența a 12 man
date din colegiul electoral. Prin ale
gerea lui Nixon ca președinte și Ag
new ca vicepreședinte, republicanii 
revin la Casa Albă pentru prima 
oară din 1960.

Rezultatele definitive ale alegerilor 
parțiale pentru postul de guverna
tor arată că repartizarea celor 21 
posturi de guvernatori este exact in
versă față de situația existentă îna
inte de scrutin : republicanii au cîști- 
gat în 13 state, democrații în opt 
state și au pierdut în cinci. După 
instalarea noilor guvernatori, din 50 
de state americane, 31 vor fi con
duse de republicani, iar 19 de de- 
mocrati.

cerea vîrstei persoanelor cu drept de 
vot, de la 21 la 18 ani.

Expoziția de fotografii 
„Peisaje și tipuri din Româ
nia", frhnisă de I.R.R.C.S., a fost 
deschisă în orașul ghanez Kumashi.

Poliția japonezaa arestat 450 
studenți din cei 1600 care au par
ticipat la o demonstrație pe străzile 
principale ale capitalei japoneze. Stu
denții se îndreptau spre reședința 
premierului Sato, scandînd lozinci 
care cereau retrocedarea Okinawei 
către Japonia.

Cu prilejul apariției în 
Editura Seghers a unei cu
legeri de poeme de Aurel 
BarOnga, intitulată „Lunile săptă
mânii", Constantin Flitan, ambasado
rul României la Paris, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei. Au
participat Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Jacques Lessaigne, 
președintele Asociației Internaționale 
a Criticilor de Artă, Yves Gandon, 
președintele Pen-Clubului internațio
nal, Pierre Seghers, directorul edi
torilor Seghers, Gerard Mozrges, 
consilierul literar al O.R.T.F., pre
cum și scriitorii Claude Mauriac, An
dre Wiirmser și alții.

S-a încheiat Congresul 
Uniunii creștin-democrate 
din R. F. a Germaniei. Par- 
ticipanții au adoptat noul program 
de acțiune politică în care sînt pre

Sesiunea 
O. N. U.
Dezbateri în Comitetele 
de lucru

NEW YORK 7. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te ; In cadrul preocupărilor mani
festate de participanții la lucrările 
celei de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. față de probleme
le lichidării colonialismului și rasis
mului, o pondere deosebită revine 
dezbaterilor din Comitetul pentru te
ritoriile sub tutelă și neautonome, 
concentrate în aceste zile asupra si
tuației din teritoriile aflate sub ad
ministrația portugheză.

Luînd cuvîntul în acest comitet, 
reprezentantul României, Mircea 
Predescu, a subliniat că „delegația 
română consideră, ca și alte delega
ții care au luat cuvîntul în aceste 
dezbateri, că este de datoria Organi
zației Națiunilor Unite să facă tot po
sibilul pentru asigurarea accesului 
la independență, în cel mai scurt 
timp, al teritoriilor de sub adminis
trație portugheză, ca de altfel al tu
turor teritoriilor rămase încă sub 
dominația colonială". Referindu-se la 
situația critică din teritoriile de sub 
administrația portugheză, vorbitorul 
a subliniat că trezește îngrijorare 
agravarea represiunii coloniale și in
tensificarea operațiunilor militare în
treprinse împotriva populațiilor afri
cane. Numai în zona septentrională 
a Mozambicului, forțele militare por
tugheze, adoptînd tactica „pămîntu- 
lui pîrjolit", au forțat mai mult de 
400 000 de persoane să-și părăsească 
satele.

★
Delegația României a prezentat 

în Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al A- 
dunării Generale a O.N.U. un 
proiect de rezoluție privind „Coope
rarea internațională în vederea fo
losirii computerilor și tehnicilor de 
calcul în folosul dezvoltării" la care 
s-au alăturat, în calitate de coautori, 
și -alte state din diferite zone geo
grafice ale globului.

Elaborat din inițiativa delegației 
României, proiectul de rezoluție sub
liniază importanța esențială a co
operării internaționale în domeniile 
științei și tehnologiei pentru accele
rarea progresului și micșorarea de
calajului dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările avansate din 
punct de vedere economic.

In timpul demonstrofiei de protest organizate de studenții vest-berlinezi 
și membrii organizației „Opoziția extraparlamentară" împotriva măsurilor 
de sancționare a avocatului Horst Mahler, apărătorul unor studenți jude
cați de curînd în Berlinul occidental, au avut loc ciocniri violente între po

liție și participanții la demonstrație

cizate punctele de vedere ale U.C.D. 
în diverse probleme interne și ex
terne. între altele, programul se pro
nunță pentru menținerea N.A.T.O. și 
lărgirea Pieței comune prin admiterea 
Marii Britanii și a altor țări. In timpul 
dezbaterilor s-a manifestat o puter
nică tendință potrivnică reînnoirii 
„marii coaliții" cu partidul social-de
mocrat după alegerile din 1969.

Curtea Supremă din Free
town va iudeca Pe ?aPte dintre prin

MISIUNEA LUI THOMSON
LA SALISBURY

Joi au fost reluate 
la Salisbury negocierile 
dintre George Thom
son, ministru britanic 
fără portofoliu, și șeful 
regimului rhodesian, Ian 
Smith. Aceste nego
cieri au fost precedate 
de o vizită de infor
mare —■ pe care trimi
sul premierului englez 
a efectuat-o în terito
riile Matopos și Low- 
feld, unde se află re
zervații ale populației 
de culoare — și de o 
întîlnire cu doi din li

derii africani întemni
țați, Joshua Nkomo și 
reverendul Ndabaningi 
Sithole. Thomson s-a 
întîlnit separat cu fie
care dintre cei doi li
deri africani. După cum 
anunță agenția France 
Presse, întrevederile 
s-au desfășurat la baza 
aeriană New Sarum, si
tuată într-o suburbie a 
orașului Salisbury, care 
a fost aleasă ca loc de 
întîlnire de către dele
gația britanică. în tim
pul întîlnirilor, Nkomo

VIZITA LA BUDAPESTA 
A TOVARĂȘULUI 

PAUL NICULESCU-MIZIL
BUDAPESTA 7. — Corespon

dentul Agerpres, Alex. Pinten, 
transmite: Joi dimineața a sosit 
la Budapesta tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
face o vizită de prietenie în R. P. 
Ungară.

Ministrul de externe 
al României în Uruguay
Corneliu Mănescu primit de președintele Areco

MONTEVIDEO 7. — Trimisul 
special Agerpres, I. Ionescu, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a sosit într-o 
vizită oficială în Uruguay, la invi
tația guvernului acestei țări.

Pe aeroportul din Montevideo, el 
a fost întîmpinat de ministrul re
lațiilor externe al țării gazdă, Ve- 
nancio Flores, și de alte persoane 
oficiale. Un grup de copii de la 
școala ce poartă numele țării noas
tre au oferit ministrului de externe 
român flori și i-au urat bun venit.

Corneliu Mănesou a fost primit 
de președintele Republicii Uruguay, 
Jorge Pacheco Areco. A fost de față 
Victor Florescu, ambasadorul ță
rii noastre la Montevideo. Minis
trul de externe român a transmis 
președintelui un mesaj de sa
lut din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind, Jorge Pa
checo Areco a transmis la rîndul 
său un salut președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România și urări de prosperitate 
poporului român.

Tn cursul convorbirii cordiale 
care a avut loc, au fost trecute în

cipalii organizatori ai loviturii de stat 
militare ce a avut loc în statul Sierra 
Leone, în martie 1967, fiind acuzați 
de trădare.

Valul de căldurăce s a abă- 
tut asupra regiunilor de coastă ale 
Braziliei a provocat moartea prin des
hidratare a 57 de copii în trei orașe : 
Rio de Janeiro, Sao Paolo și Belo Ho
rizonte, au anunțat serviciile medicale 
braziliene.

și Sithole au fost în
științați despre conți
nutul propunerilor fă
cute de premierul bri
tanic Harold Wilson și 
de Ian Smith în timpul 
convorbirilor avute la 
bordul navei „Fearless". 
De asemenea, le-a fost 
înmînată o copie a do
cumentului de pe 
„Fearless", rugîndu-i 
să-l studieze cu aten
ție înainte de a lua o 
poziție în legătură cu 
conținutul lui — a a- 
nunțat un purtător de 
cuvînt britanic.

La sosire, în gara Keleti, au 
fost de față Aczel Gyorgy, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Ovari Mi
klos, șeful secției cultură, știință 
și învățămînt a C.C. al P.M.S.U.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Ion Avram, însărcinat cu afaceri 
ad-interim 'al Republicii Socialiste 
Româpia la Budapesta, membri ai 
ambasadei.

revistă relațiile care se dezvoltă în 
mod favorabil între cele două țări, 
președintele exprimîndu-și convin
gerea că între Uruguay și România 
se pot dezvolta schimburi și mai 
rodnice în cele mai diferite do
menii de activitate. Au fost discu
tate, de asemenea, unele probleme 
internaționale. Președintele Areco 
a subliniat, printre altele, că Uru- 
guayul, la fel ca și România, este 
un stat profund atașat principi
ilor Cartei O.N.U. și năzuiește spre 
instaurarea unui climat de pace și 
înțelegere între popoare.

Miniștrii de externe ai României 
și Uruguayului au început convor
birile privind relațiile bilaterale 
și unele probleme internaționale 
care interesează cele două părți. 
Corneliu Mănescu a avut o între
vedere cu ministrul Uruguayan al 
culturii, Garcia Capurro, în cursul 
căreia au fost discutate problemele 
în legătură cu posibilitatea înche
ierii unui acord cultural.

Venancio Flores a oferit un 
prînz în cinstea oaspetelui român, 
în cursul căruia cei doi miniștri au 
toastat pentru strângerea prieteniei 
dintre cele două popoare.

EVENIMENTELE DIN 
ORIENTUL APROPIAT
• O DECLARAȚIE A AGEN

ȚIEI TASS
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Agen

ția TASS a dat publicității o decla
rație în care arată că „situația din 
Orientul Apropiat a devenit din nou 
încordată". Condamnînd acțiunile mi
litare ale Israelului, declarația relevă 
că „acestea au loc într-un moment 
cînd în Organizația Națiunilor Unite 
și în afara ei se depun eforturi în in
teresul reglementării pașnice cît mai 
rapide a problemelor Orientului Apro
piat". De asemenea, se subliniază că 
„este de datoria tuturor statelor iubi
toare de pace să preîntîmpine o nouă 
explozie periculoasă în această re
giune".

• ADUNAREA NAȚIONALA A 
R.A.U. VA FI DIZOLVATA

CAIRO 7 (Agerpres). — La Cairo
• avut loc o nouă ședință a Comi
tetului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe sub președinția lui Gamal Ab
del Nasser

La primul punct al ordinii de zi, 
președintele Nasser a prezentat un 
raport în care s-a referit la situa
ția politică și militară din O-

Demisia Iui Mitterrand
PARIS 7. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite 1 
„Părăsesc președinția Federației 
Stîngii, dar nu abandonez lupta po
litică" — în acești termeni a anun
țat joi Franțois Mitterrand demisia 
sa din funcția de președinte al Fe
derației Stîngii Democratice și So
cialiste. Comunicînd hotărîrea sa 
ziariștilor, Franțois Mitterrand a 
lansat totodată un apel pentru for
marea unui nou partid socialist în 
Franța.. El a apreciat că trebuie 
continuată lupta pentru strîngerea 
laolaltă a democraților și socialiști
lor, pentru unirea stîngii.

Hotărîrea lui Franțois Mitterrand 
aduce o consacrare definitivă dece
sului federației, care nu a putut su

Michel Defere despre politica externă a Franței
PARIS 7 (Agerpres). — Vorbind 

în cadrul dezbaterii în Adunarea Na
țională franceză, Michel Debre, mi
nistrul de externe, a definit cîteva 
din coordonatele principale ale po
liticii externe a Franței. El și-a 
exprimat părerea că încetarea 
bombardamentelor asupra Viet
namului de nord permite ca 
problema vietnameză să porneas
că pe calea spre o soluție 
rezonabilă. Vorbitorul a remarcat însă 
că orientarea negocierilor nu este 
încă pe deplin clară, subliniind că, 
în opinia Franței, obiectivul final 
trebuie să fie recunoașterea dreptu
lui popoarelor de a dispune de ele 
însele. Ministrul francez a scos în

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU PODINA

Astăzi a avut loc Ia Moscova 
parada militară și demonstrația oa
menilor muncii, organizate cu pri
lejul celei de-a 51-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

...Piața Roșie e îmbrăcată în hai
ne de sărbătoare. Peste tot flutură 
steaguri, pe clădirea magazinului 
„GUM“ se află un mare portret al 
lui Lenin. In tribune au luat loc 
Leonid Brej nev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi și alți conducători 
ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, 
comandanți militari, oaspeți din di
ferite țări, muncitori și colhoznici, 
oameni de știință și de artă, mem
bri ai corpului diplomatic acreditat! 
la Moscova. Au fost de față dele
gația A.R.L.U.S., condusă de Gheor- 
ghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
Simion Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele CENTROCOOP, 
delegația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
Iosif Anderco, secretar al U.G.S.R.

începe parada militară a trupelor 
garnizoanei Moscova. După ce pri
mește raportul comandantului pa ra
zii — general colonel E. Ivanovskî,. 
mareșalul A. Greciko, ministrul a- 
părării al U.R.S.S., trece în revistă 
unitățile aliniate în piață, salutîn- 
du-le cu prilejul celei de-a 51-a a- 
niversări a revoluției, apoi urcă la 
tribuna mauzoleului pentru a rosti 
o scurtă cuvîntare.

Se intonează imnul de stat al 
U.R.S.S., răsună salve de salut ale 
artileriei. Parada este deschisă de 
un grup de tineri toboșari urmați de 
cursanții academiilor militare : ai 
academiei „Frunze", academiei de 
tancuri, celei de aviație, ai școlii su
perioare de navigație submarină și 
ai altor școli militare. Prin piață 
trec într-o aliniere perfectă unități 
de grăniceri, de desant aerian, 
infanterie marină. în transpor
toare blindate defilează ostași 
din divizia „Taman", apoi trec 
trupe aeropurtate, tancuri grele ale 
diviziei „Cantemir", piese de artile
rie de diferite calibre, „Katiușe" de 
cîteva ori mai puternice decît cele 
din anii Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei. Conform tradiției, 

rientul Mijlociu în contextul ulti
melor incidente arabo—israeliene.

Comitetul Central a aprobat apoi 
în unanimitate rezoluția Comitetului 
Executiv al Uniunii Socialiste Arabe 
în virtutea căreia președintele Nasser 
va promulga un decret constituțio
nal privind dizolvarea Adunării Na
ționale în luna noiembrie și organi
zarea unor noi alegeri în ianuarie 
1969.

• MESAJUL REGELUI HUS
SEIN AL IORDANIEI A- 

DRESAT PREȘEDINTELUI 
NASSER

AMMAN 7 (Agerpres). — Răspun- 
zînd unui mesaj al președintelui 
R.A.U., Nasser, în legătură cu na
tura recentelor incidente dintre tru 
pele iordaniene și membri ai or
ganizației palestiniene „Falangele 
Victoriei", regele Hussein al Iorda
niei arată că în prezent situația la 
Amman este normală. Acțiunea ar
matei a fost dictată de nevoia de a 
se asigura securitatea cetățenilor, de 
a fi menținută ordinea și de a fi res
pectată legea. In cursul incidentelor, 
29 de persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 100 au fost rănite.

praviețui eșecului suferit în alege
rile legislative din iunie 1968.

In felul acesta, o nouă fază a 
evoluției stîngii franceze necomu- 
niste este începută, interesul obser
vatorilor îndreptîndu-se acum asu
pra negocierilor ce urinează să se 
desfășoare între diverse formații 
care au aparținut pînă acum Fede
rației Stîngii Democratice și Socia
liste în vederea eventualei lor uni
ficări într-un singur partid. Aceste 
negocieri vor avea loc între Parti
dul Socialist S.F.I.O. și Convenția 
Cluburilor, deoarece Partidul Radi
cal, care a făcut parte din compo
nența Federației Stîngii, a refuzat 
formal să ia parte la formarea nou
lui partid.

evidență dorința țării sale de a con
tinua eforturile în direcția destin
derii situației internaționale.

Cu privire la Piața comună, De
bre a apreciat că ea rămîne în unele 
privințe „o mare aventură". Chiar 
dacă Franța a respins tendințele spre 
organisme suprastatale, a spus mi
nistrul, ea nu este răspunzătoare de 
dificultățile actuale din C.E.E. Gu
vernul francez consideră că nu sînt 
încă create condițiile pentru adera
rea Angliei la C.E.E. în intervenția 
sa, ministrul a abordat și alte pro
bleme, între care războiul din Nige
ria, reafirmînd poziția Franței în fa
voarea Biafrei. 

parada militară se încheie prin defi
larea unităților de rachete de dife
rite mărimi și destinații. Printre ele 
— rachete cu rază medie de acțiune 
și rachete intercontinentale cu rampe 
de lansare mobile, avînd o mare ca
pacitate de manevră. Parada militară 
a fost încheiată de rachetele inter
continentale cu trei trepte, care fo
losesc noi tipuri de combustibil de 
înaltă eficiență, și de cele mai pu
ternice rachete strategice.

Urmează apoi parada sportivilor. 
Mii de tineri inundă piața. Printre ei 
înaintează care alegorice evocînd Re
voluția din Octombrie, prietenia po
poarelor sovietice, solidaritatea in
ternațională a oamenilor muncii de 
pe întreg globul.

în piață intră coloanele oamenilor 
muncii. Ei poartă steaguri, panouri 
pe care sînt înscrise realizările obți
nute în cinstea aniversării lui Oc
tombrie și a centenarului nașterii lui 
Lenin, portrete ale conducătorilor de 
partid și de stat. Prin fața tribune
lor trec muncitorii de la „Dinamo", 
„Serp i molot", „Boreț", „Triohgor- 
na", aî multor altor uzine și fabrici 
din capitala sovietică. Ei raportează 
despre îndeplinirea înainte de ter
men a planurilor de producție, des
pre sute de mașini, milioane de me
tri de țesături date peste plan. Trec 
constructorii Moscovei. Ei au realizat 
de la începutul anului 94 de mii de 
apartamente noi, numeroase școli, 
spitale, magazine.

Fluviul de oameni s-a scurs prin 
Piața Roșie ore în șir. Zecile de mii 
de moscoviți și-au exprimat hotărî- 
rea de a păși mereu înainte pe dru
mul deschis de Octombrie, de a ob
ține noi înfăptuiri în construcția co
munistă.

★

Guvernul sovietic a oferit joi în 
Palatul Congreselor din Kremlin o 
recepție la care au participat, condu
cătorii partidului și guvernului, ma
reșali și ofițeri superiori, oa«j5i de 
știință și cultură, reprezentanți ai 
vieții publice, invitați de peste hotare. 
L. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a rostit o scurtă cuvîh- 
tare.

Moscova, 7 noiembrie

Decernarea premiilor de stat 
ale U.R.S.S. pe anul ® 
pentru lucrări in domeniul 

literaturii, artei, 
stiiutei si tehnicii 
’ ’ 1 7

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Comi
tetul Central al P.C.U.S. șl Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. (tu de
cernat la 6 noiembrie prer.,!:,ilfi die 
stat ale U.R.S.S. pe anul 1968.-^r'ru 
lucrări in domeniul literaturii, artei, 
științei și tehnicii.

Printre cei 17 premiați în dome
niul literaturii și artei se numără 
compozitorul Dmitri Șostakovici, pen
tru poemul „Execuția lui Stepan 
Razin", pentru bas, cor și orchestră 
(pe versuri de Evgheni Evtușenko), 
și regizorul Mark Donskoi, pentru fil
mul „Inimă de marnă".

Zece premii de stat au fost de
cernate unui grup de oameni de 
știință și specialiști pentru tycrări 
în domeniul fizicii atomice, fizicii 
particulelor elementare, matematicii, 
radioastronomiei, biologiei, medicinei, 
economiei, chimiei. Printre aceștia 
se numără un grup de oameni de 
știință și specialiști care au creat un 
nou tip de reactor destinat folosi
rii energiei atomice în scopuri paș
nice.

In domeniul tehnicii au fost pre
miate 12 lucrări. Printre laureați se 
numără creatorii sistemului de te
leviziune „Orbita", care, împreună 
cu satelitul artificial al Pămîntului 
„Molnia-1“, permite vizionarea re
gulată a programelor de televizi
une din Moscova în Siberia, Asia 
Centrală și Extremul Orient, spe
cialiștii care au creat seria de auto
camioane cu capacitate între 27 și 
65 de tone, un grup de specialiști 
în domeniul ciberneticii din Kiev 
și unii specialiști în domeniul auto
matizării în industria carboniferă.

Comunicat cu privire 
la întîlnirea dintre 

delegațiile P.C.U.S. 
si P. C. Francez

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Comitetul Central al P.C.U.S. a a- 
vut loc între 4 și 5 noiembrie o în
tîlnire a delegațiilor P.C.U.S. și 
P. C. Francez.

Din partea P.C.U.S. au fost pre
zenți L. I. Brejnev, A. P. Kirilen
ko, M. A. Suslov, B. N. Ponomariov.

Din partea P. C. Francez au fost 
prezenți Waldeck Rochet, J. Duclos, 
R. Guyot, G. Marchais, J. Kanapa.

După întîlnire a fost dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că în cursul convorbirilor a avut 
loc un larg schimb de păreri în 
problemele situației internaționale, 
ale luptei împotriva imperialismu
lui, în problemele actuale ale miș
cării comuniste internaționale și în 
alte probleme de interes comun.
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