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SUB SEMNUL UNITĂȚII 
MORAL-POLITICE A PO
PORULUI MUNCITOR, AL 
FRĂȚIEI DINTRE OAME
NII MUNCII ROMÂNI Șl 
Al NAȚIONALITĂȚILOR 
CONLOCUITOARE. Adu
nări de constituire a con
siliilor oamenilor mun
cii din rândurile naîio- 
nalitâților conlocuitoare

Inmînarea unor distincții
romani

la Jocurile Olimpice din lexic

patriei noastre

în întreprinderi din județul Brașov 

Stocurile supranormative 
dispar într-un trimestru 

și... reapar in altul
anchetă economică

Organizații
la

de masă, obștești și profesionale aderă 
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE

plenare a C.C. al P.C.R.,< Hotărîrile recentei
> măsurile preconizate de partid pentru întărirea
< unității politice a poporului au stîrnit un pu-
> ternic ecou în rîndurile opiniei publice, au fost
< primite cu deosebită satisfacție de masele largi 
y de la orașe și sate, înscriindu-se ca un moment 
^'important în procesul continuu și multilateral

a de dezvoltare a democrației socialiste, de con- I solidare a coeziunii națiunii noastre socialiste.
Bazate pe o profundă analiză științifică a 

proceselor și transformărilor fundamentale care 
au avut loc în structura societății noastre, în 
cei aproape 25 de ani de la eliberarea țării, prin
cipiile și soluțiile organizatorice care și-au 
găsit cristalizare în expunerea prezentată la 
plenară de tovarășul Nicolae Ceaușescu reflectă 
o dată mai mult spiritul creator în care parti
dul nostru rezolvă, în lumina învățăturii 
marxist-leniniste și în funcție de condițiile 
concrete și particularitățile României, proble
mele puse în etapa actuală de mersul înainte 
al construirii socialismului în țara noastră.

în cadrul măsurilor preconizate de plenara 
C.C. al P.C.R., o însemnătate primordială are 
constituirea Frontului Unității Socialiste, factor 
însemnat de întărire continuă a unității poporu

lui, a tuturor oafrienilor muncii, indiferent de na
ționalitate, de organizare a participării și mai 

active la viața politică, sub conducerea partidu
lui, a tuturor categoriilor de cetățeni, a organi

zațiilor de masă și obștești din țara noastră. 
Frontul Unității Socialiste va contribui la întă
rirea muncii unite a clasei muncitoare, țărăni- 

mii, intelectualității, a frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, la pro
movarea intereselor comune politice, econo
mice și sociale ale tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, la mobilizarea acestora la 
activitatea' de elaborare și realizare a progra
mului de desăvîrșire. a societății socialiste.

Zilele acestea se desfășoară ședințe ale con
ducerilor unor organizații obștești și uniuni

Vineri dimineața a avut loc la 
Consiliul de Stat solemnitatea de
cernării unor ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Nicolae Ceaușescu
piada din Mexic. In același timp, 
considerăm că acest succes trebuie 
să însemne pentru toți sportivii, 
pentru conducerea mișcării sportive 
din țara noastră noi obligații pen
tru continua ridicare a măiestriei 
sportive. Peste 4 ani va trebui să 
trimitem un lot reprezentativ al 
sportivilor români la Miinchen ; am 
dori ca de pe acum să înceapă pre
gătirile pentru această întrecere. 
La Miinchen nu se va mai pune 
problema altitudinii, a „înălțimii" 
din punctul de vedere al lipsei de 
oxigen — de care vorbeau tova
rășii — ci numai problema înăl
țimii pregătirii sportive. Pentru a 
putea reprezenta cu cinste poporul 
nostru, pentru a putea participa 
la întreceri cu rezultate cît mai 
bune, antrenorii, conducerea spor
tului trebuie să asigure pregătirea 
permanentă, an de an, lună de lună, 
a sportivilor. Numai astfel vom 
putea obține la Olimpiada de Ia 
Miinchen și mai multe medalii — 
inclusiv de aur — decît am obți
nut în Mexic. Noi sîntem convinși 
că tineretul român poate dobîndi 
și în domeniul sportului rezultate 
superioare.

Doresc să exprim încă o dată 
sportivilor noștri urările conducerii 
de partid și de stat de a obține 
performanțe tot mai mari, de a fî 
la înălțimea realizărilor poporului 
român, în construcția societății noi, 
socialiste. Vă doresc mult succes,

Vă rog, tovarăși, să-mi dați voie 
să vă felicit în numele conducerii 
partidului și statului pentru re
zultatele pe care le-ați obținut în 
marea întrecere sportivă din Mexic. 
Totodată, doresc să vă exprim calde 
felicitări pentru distincțiile pe care 
le-ați primit acum și care consti
tuie o apreciere deosebită a perfor
manțelor dobîndite la Olimpiadă, 
precum șl a întregii activități spor
tive pe care ați desfășurat-o pînă 
acum.

Putem spune că rezultatele ob
ținute de sportivii români în re
centa întrecere sportivă mondială 
sînt bune. Eforturile dv. au 
fost urmărite cu atenție de poporul 
nostru. Faptul că prima medalie 
a fost cucerită de o sportivă este 
încă o dovadă că femeile, care re
prezintă peste 50 la sută din popu
lația României, sînt capabile, și în 
domeniul sportului, ca și în alte 
domenii, să fie din toate punctele 
de vedere pe picior de egalitate cu 
bărbații, să aducă o contribuție 
prețioasă la dezvoltarea societății 
noastre socialiste. De aceea, doresc 
în mod deosebit să exprim felici
tări primei medaliate române în 
Mexic ; exemplul ei a constituit un 
îndemn pentru ceilalți sportivi ca 
să lupte pentru a cuceri locuri cît 
mai bune în cea mai mare compe
tiție sportivă internațională.

Sîntem mulțumiți de rezultatele 
obținute, de faptul că sportivii ro-

Conducerea de partid și de stat a 
atras în repetate rînduri atenția a- 
supra necesității lichidării fenome
nului suprastocării de valori mate
riale în întreprinderi și prevenirii 
formării altor stocuri supranorma- 
tive. Această sarcină continuă să-și 
păstreze pe deplin actualitatea și so
luționarea ei depinde, deopotrivă, de 
întreprinderi și forurile de re
sort din ministere. Ce practici și 
ce factori mai frînează înlăturarea 
fenomenelor de imobilizare de fon
duri materiale și bănești ale statului 
în stocuri supranormative, aducerea 
lor în circuitul economic normal? Am 
urmărit răspuns la această între
bare în investigațiile pe care le-am 
făcut în cîteva unități economice din 
județul Brașov.

Din situația întocmită recent de 
sucursala județeană Brașov a Băn
cii Naționale rezultă că majorita
tea întreprinderilor de pe raza jude
țului se preocupă de lichidarea 
stocurilor supranormative existente, 
în prima jumătate a anului a fost in
tegrată în circuitul producției cea 
mai mare parte din stocurile supra
normative aflate la 1 ianuarie în 
întreprinderi și organizații economice 
și a căror valoare se ridica la 94 
milioane lei. O activitate satisfăcă
toare în acest sens s-a desfășurat 

. la.L?7,ina.dei>3UiQcamipanek.Eabițlea4de>.. cablttri și radiatoare, întreprinderea 
de unelte și scule, uzina „Colorom" 
Codlea și altele. Dar aceeași situa
ție arată că. un trimestru mai tîrziu, 
stocurile supranormative au ajuns 
la peste 61 milioane lei.

Notîndu-ne aprecierea unor inter
locutori că stocurile declarate de 
anumite întreprinderi trebuie accep
tate cu rezervă, deoarece ele sînt 
mult diminuate față de cele exis
tente. am căutat să vedem care este 
adevărata stare de lucruri. O situație 
destul de - contradictorie am întîlnit 
chiar la Uzina de autocamioane- 
Brașov, pe care am amintit-o mai sus 
printre întreprinderile cu rezultate 
bune în primul semestru. Din relată
rile tovarășilor de la serviciul 
aprovizionare rezultă că față de 
anul trecut stocurile au scăzut 
considerabil. Dobînzile penalizatoare 
pentru credite restante plătite de 
uzină infirmă însă acest lucru, fiind 
aproximativ egale cu cele plătite în 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent. Din datele pe care le de
ține banca rezultă că în primul 
semestru stocurile ar fi scăzut aici 
de la 27,5 milioane la 3.5 milioane 
lei. într-un referat al comitetului de 
partid din uzină, prezentat în fața

activului cu cîteva luni în urmă, se 
arăta însă că „pe cele 5 luni ale anu
lui uzina înregistrează un stoc supra- 
normativ de 21 milioane lei". Care 
să fie realitatea ?

Solicitîndu-i părerea, tov. Victor 
Ștefan, contabilul-șef al uzinei, acesta 
ne-a declarat destul de categoric : 
„Să știți că n-avem deloc stocuri 
supranormative. Tot anul am mers 
bine". Sincer vorbind, ne-a surprins 
neplăcut această tendință de lăudă
roșenie, de denaturare a stării de 
lucruri existente în uzină. îi prezen
tăm contabilului-șef cîteva cifre ex
trase din situația înaintată de uzină 
sucursalei Băncii Naționale nu mai 
departe decît în luna septembrie, pe 
care el însuși și-a pus semnătura. 
Din situație se desprinde că, la data 
respectivă, în întreprindere existau 
stocuri supranormative în valoare 
de circa 7 milioane lei.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

profesionale care, dînd glas voinței maselor 
largi, adoptă hotărîri de aderare la Frontul Uni
tății Socialiste și desemnează reprezentanții 
organizațiilor și uniunilor respective în Consi
liul Național al Frontului Unității Socialiste. 
Participanții la aceste adunări, desfășurate într-o 
atmosferă de elan patriotic și înaltă răspundere 
politică și cetățenească, subliniază în cuvîntul 
lor însemnătatea deosebită pe care o are 
constituirea Frontului Unității Socialiste în 
viața politică a țării, semnificația creării sale 
în ansamblul măsurilor luate în ultimii ani 
de partidul nostru, pentru perfecționarea 
relațiilor socialiste, a formelor și metodelor 
de organizare și conducere, pentru lărgirea 
democrației 
actuale de dezvoltare, a societății românești. 
Vorbitorii ~ . ' " ' „
Frontului Unității Socialiste ca organism politic > 
permanent, cu caracter reprezentativ, din care 
vor face parte Partidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare a societății noastre 
socialiste — și principalele organizații de masă, 
obștești și profesionale, va determina intensifi
carea participării organizațiilor de masă și 
obștești la conducerea vieții politice și de stat, 
va permite consultarea amplă a maselor popu
lare în vederea adoptării celor mai eficiente 
soluții pentru mersul nostru înainte, partici
parea tot mai largă și activă a tuturor catego
riilor de cetățeni la opera de construcție socia
listă, la înfăptuirea politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român. Vorbitorii au ex
primat atașamentul profund față de politica 
partidului și hotărîrea organizațiilor obștești și 
profesionale din care fac parte de a contribui 
activ la acțiunile inițiate de Frontul Unității 
Socialiste, sub conducerea partidului, pentru 
propășirea patriei și triumful socialismului în 
România.

Publicăm in pag. a IlI-a relatări de la ședințele 
conducerilor unor 
profesionale.

socialiste, corespunzător etapei

au subliniat faptul că activitatea

organizații de masă, obștești și

Recentele erupții 
solare-fenomene

neobișnuite?
Recent au fost observate două pu

ternice erupții solare. în legătură 
cu aceste fenomene, am solicitat-o 
pe dr. EMILIA ȚIFREA, șefa ser
viciului solar de la Observatorul as
tronomic din București, să răspundă 
la cîteva întrebări privind activita
tea solară.

— Care au fost aspectele ca
racteristice ale recentelor erup
ții solare și în ce măsură pot fi 
ele considerate „excepționale" ?

— Centrul astronomic din Bouldar 
(Colorado, S.U.A.) a înregistrat două 
erupții solare foarte intense, una 
dintre ele acoperind o suprafață de 
20 de ori mai mare decît aceea a 
Pămîntului. Fiind vorba de erupții 
protonice, adică de erupții care pro
duc raze cosmice, ele au avut as
pectul unor filamente paralele, foar
te strălucitoare, cu o „viață“ de a- 
proximativ două ore. Ele au apă
rut în cromosferă (atmosfera de hi
drogen a Soarelui), deasupra unui 
grup de pete solare. Cu toate di
mensiunile lor impresionante, aces
te fenomene nu au caracter excep
țional, ci se înscriu în limitele fi
rești ale activității solare.

După cum se știe, prin activita
tea solară înțelegem toate fenome
nele care au Ioc la suprafața și at
mosfera acestui astru : petele din fo- 
tosferă, erupțiile din stratul superior 
— cromosferă — perturbațiile din at
mosfera lui înaltă — coroana. Pe
tele solare sînt regiuni întunecate 
(cu temperaturi mai scăzute) pe su
prafața Soarelui, pe care le putem 
vedea chiar și cu luneta cea mai 
simplă. Numărul și mărimea petelor 
solare nu sint fixe, ci variază în pe
rioade de aproximativ 11 ani. De 
altfel, întreaga activitate solară se

înscrie în trei ritmuri periodice : un 
ciclu de 11 ani, cunoscut de multă 
vreme, și alte două — de 80 și res
pectiv 400 de ani — a căror existență 
a fost recent stabilită. Bazîndu-se 
pe faptul că în 1968 punctele active 
ale celor trei cicluri ar coincide, u- 
nii astrofizicieni se așteptau la o e- 
fervescență solară excepțională și la 
fenomene de o amploare deosebită, 
presupunere care nu s-a confirmat.

Potrivit teoriilor celor mai recente, 
erupțiile s-ar datora cîmpurilor mag
netice, care ar forma un fel de „tu
buri" sub suprafața Soarelui. Cînd 
liniile de forță ale cîmpurilor mag
netice din aceste tuburi se extind și 
cîmpurile magnetice solare se am
plifică, apar pe Soare regiunile active 
în care se manifestă petele și erup
țiile. Unii cercetători sînt de părere 
că datorită cîmpurilor magnetice s-ar 
ajunge la o concentrare foarte pu
ternică a materiei solare — cu tem
peraturi de ordinul sutelor de mii 
de grade — și că în aceste regiuni, 
cu suprafață comparativ destul de 
redusă, ar fi posibil să se producă 
explozii nucleare, ceea ce ar explica 
enorma cantitate de energie degajată 
de erupțiile cromosferice.

— Care sînt efectele activi
tății solare asupra spațiului cos
mic ?

— Soarele emite două feluri de 
radiații : electromagnetice și corpus- 
culare, ambele continue. Radiația 
corpusculară poartă numele de vînt 
solar și este formată din particule 
încărcate electric, care se împrăștie 
în spațiul cosmic cu o viteză de a-

Lucian SACHELARIE

(Continuare în pag. a IV-a)
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mâni au cucerit 15 medalii la Olim- tovarăși!

în timpul solemnității de la Consiliul de Stat
(Foto : Gh. Vințilă)

Responsabilitatea seriitorului
Ghemuit asupra albului 

hîrtiei, scriitorul se chinuie 
ca în cuvinte să potriveas
că și să așeze idei și sen
timente. Muncă grea, du
reroasă, ca orice naștere, 
în luptă cu neființa, cu 
necunoscutul. Din pana 
lui, apare o lume care ar 
putea fi; un univers nou 
în care omul se acceptă, 
sau se reneagă, dar nu 
trece indiferent și nu sca
pă influențelor lui.

O dată plecată de pe 
masa de lucru a scriito
rului, foaia înnegrită cu 
semnele gîndurilor și sen
timentelor lui începe o 
viață a ei, pătrunde ne
poftită în conștiința oa
menilor și acolo sapă în 
adîncuri stirnind sau cal- 
mînd furtuni, îndemnînd la 
acțiune sau paralizînd ; 
chemînd spre înălțimi sau 
spre abisuri ; și nimeni nu 
o mai poate aduce înapoi, 
nimeni nu o mai poate 
stăpîni.

In orele de zbucium sau 
de liniște, de plăcere sau 
durere, cititorul se poate 
întreba, pe bună dreptate, 
cine este acela care îi tul
bură mintea și sufletul și 
cu ce drept ? Ce vrea de 
la el ? Ce îi cere, spre ce 
îl împinge ?

Dialogul este angajat fă
ră posibilitate de evadare. 
Răspunsul îl dă opera li
terară. De aici, chinul res
ponsabilității scriitorului, 
al conștiinței că nemono- 
logînd, ci dialogînd con
tinuu, trebuie să faci față 
întrebărilor ce ți se pun, 
cerințelor societății.

Orice s-a spus și s-ar 
mai spune, nici un argu
ment temeinic nu se poate 
aduce pentru a susține că 
scriitorul este un izolat. 
Prin esența muncii lui, el

George MACOVESCU

este un om al forum-ului. 
Considerînd că arta se a- 
dresează celei mai puțin 
nobile părți a sufletului o- 
menesc și că, deci, este 
dăunătoare unei societăți 
organizate, Platon i-a izgo
nit pe creatori din cetate. 
Numai că — „prieten îmi 
este Platon, însă mai prie
ten îmi este adevărul" — 
oamenii de artă nu s-au 
lăsat izgoniți și nu au ple
cat, ci din contră, în toa
te cetățile, din antichitate 
și pînă astăzi, și-au făcut 
simțită prezența nu numai 
la ospățul muzelor, dar și 
la res publica, la treburile 
publice.

Și dacă lucrurile au stat 
astfel în societatea lui Pla
ton. cu atît mai abitir în 
societatea noastră socialis
tă. Aici, responsabilitatea 
scriitorului este incomensu
rabil mai mare. Părăsind 
o orînduire veche, con
cepții, comportări și obice
iuri milenare, în noua so
cietate omul caută ceva 
nou, se caută pe sine, se 
vrea mai elevat, mai în
depărtat de instinctele an
cestrale, mai evoluat. Pro
cesul nu este simplu și nici 
nu merge de la sine. 
Schimbarea rapidă a ba
zei nu aduce în mod auto
mat și schimbarea conști
inței dar constituie o pre
misă importantă. In acest 
domeniu transformările 
sînt complicate, necesită 
timp mai lung și interven
ția a multor factori. Or, 
arta este unul din factorii 
de seamă. Capacitatea ei

de pătrundere și de acțio
nare in conștiința oame
nilor este deosebit de ma
re și efectele sînt mai ime
diate decît ale altor fac
tori.

Socialismului nu îi este, 
nu îi poate fi indiferent 
cum se formează și cum e- 
voluează universul spiritual 
al omului. Socialism cu oa
meni înapoiați, lipsiți de 
cunoștințe, cu un univers 
spiritual rudimentar, cu o 
psihologie primitivă nu se 
poate construi. Oricît de 
juste ar fi principiile, ele 
rămîn legi abstracte dacă 
nu sînt aplicate în viață 
de oameni înaintați, cu o- 
rizontul larg, cu o con
știință evoluată, socialistă. 
Aici scriitorul poate in
terveni, iar în societatea 
noastră are datoria să in
tervină, datorie față de so
cietate, față de semeni, față 
de el însuși. Umanismul so
cialist cere și impune a- 
ceastă atitudine.

S-ar putea spune că pri
vind astfel lucrurile, scrii
torul ar deveni un moralist, 
a cărei operă n-ar trece li
mitele unui didacticism 
mediocru. Desigur că dacă 
astfel s-ar concepe rolul 
scriitorului în societate, a- 
tunci ar fi condamnat la 
sterilitate, iar opera lui la 
pieire. Un trecut — de care 
ne separă buni ani — a 
arătat că ar putea exista 
și o asemenea concepție. 
Ea aparține, însă, trecutu
lui, deoarece partidul și 
îndeosebi de la Congresul

al IX-lea și prin numeroa
sele îndrumări ale secreta
rului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat concepția noastră 
marxistă în acest domeniu. 
Pentru a contribui la for
marea spirituală a omului 
din societatea socialistă, li
teratura nu trebuie să se 
transforme în manual de 
morală sau de soluții pen
tru problemele practice ale 
vieții, ci prin mijloacele ei 
specifice, prin valorile ei 
artistice, cît mai variate, 
cît mai noi, cît mai contem
porane cu procesele pro
funde care se petrec azi 
pretutindeni și în toate do
meniile, să lumineze și să 
înalțe conștiința construc
torilor socialismului. Nu 
există problemă inaborda
bilă pentru literatură, 
după cum nu este interzis 
nici un stil, nici un mijloc 
de expresie artistică. Parti
dul ne cere însă un lucru: 
să contribuim la dezvolta
rea societății în care trăim, 
făurind opere de pe pozi
țiile înaintate ale materia
lismului dialectic și istoric, 
concepția despre, lume a 
proletariatului. Este o ce
rere elementară. Societatea 
aceasta socialistă este a 
noastră, a tuturor. S-a năs
cut din chinurile și dure
rile milenare ale poporului 
român așezat în arcul Car- 
paților și la gurile Dună
rii, din obida, nădejdea și 
lupta celor ce au fost și a 
celor ce sînt. Vrem acum 
să facem să înflorească pă
mântul nostru. Vrem să 
trăim în pace, pentru a ne 
zidi o țară nouă, socialistă, 
comunistă. Iar noi, scriito
rii, cîntînd această țară, 
România socialistă, vrem 
s-o și slujim.

PLECAREA DELEGAȚIEI P. C. DIN JAPONIA
Delegația Partidului Comunist 

din Japonia, condusă de tovarășul 
Satomi Hakamada, membru al Pre
zidiului și Secretariatului C.C. al 
P.C.J., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în țara noas
tră, a părăsit vineri Capitala.

Din delegație au făcut parte to
varășii Koichiro Ueda, membru su
pleant al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., directorul revistei teoretice 
și politice „Zenei", Hidesato Nu- 
mata, membru al Comisiei Centrale 
de control financiar, și Shunichi 
Nishizawa, redactor-șef al revistei 
„Documente internaționale".

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor-șef 
al revistei „Lupta de clasă", Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Telegrame
Excelenței Sale

Domnului GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și popu
lației care a avut de suferit de pe urma inundațiilor catastrofale din 
nordul Italiei, profunde condoleanțe și exprim sentimentele noastre de 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
SAMDECH NORODOM SIANUK

Șeful Statului Cambodgia
PHNOM-PENH

Cea de-a 15-a aniversare a proclamării independenței Cambodgiel 
îmi prilejuiește plăcerea de a vă adresa, în numele poporului român și 
al meu personal, călduroase felicitări și cele mai sincere urări de fericire 
și prosperitate poporului khmer.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie existente între 
țările noastre se vor întări continuu în interesul ambelor noastre popoare 
și al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
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ADUNĂRI DE CONSTITUIRE A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
DIN RÎNDURILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE

IN JUDEJUL 
HARGHITA

în sala Casei de cultură din 
Miercurea Ciuc a avut loc ieri adu
narea de constituire a Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Harghita, care 
a reunit 500 de reprezentanți din 
orașele șl satele județului.

Tovarășul Simon Andrei, secretar 
al comitetului județean de partid, a 
arătat în cuvîntul său că în județul 
Harghita oamenii muncii maghiari 
trăiesc și lucrează în bună înțelegere 
alături de oamenii muncii români în 
toate sectoarele de activitate, în 
uzine și fabrici, pe ogoare și în in
stituții, înfăptuind mărețul program 
de construcție socialistă elaborat de 
P.C.R.

Emeric Molnâr, președintele C.A.P. 
Tușnad, și-a exprimat adeziunea de
plină față de hotărîrile plenarei C.C. 
al P.C.R., față de măsurile adoptate 
pentru constituirea consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară. In cuvîntul lor Iljes Al
bert, directorul liceului din Gheor- 
ghieni. Ileana Pethii, profesoară la 
liceul din Miercurea Ciuc, Andrâs 
Zoltân, muncitor la I.M.A., Iănoș 
Pil, directorul muzeului din Miercu
rea Ciuc, au subliniat că egalitatea 
în drepturi a tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate, reprezintă 
una din cele mai mari realizări ale 
tării noastre, un triumf al ideilor 
umanismului socialist. Herman Gus
tav, secretar al Comitetului munici
pal de partid Odorheiul Secuiesc, 
Andrei Papp, director adjunct al li
ceului „Dr. Petru Groza", Băla Fiilăp, 
directorul școlii generale nr. 1, și 
Bajko Barabăș, medic din Miercurea 
Ciuc, au relevat marea lor satisfac
ție pentru posibilitățile nelimitate 
create de P.C.R. și statul nostru so
cialist afirmării în viața economică, 
politică, culturală a oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară.

Din partea comisiei centrale de or
ganizare a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară a luat 
cuvîntul tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Central al 
P.C.R.

A fost constituit apoi Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Harghita, avînd 
ca președinte pe prof. Emeric Antal. 
Adunarea a desemnat reprezentanții 
locali în Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România.

Intr-un entuziasm general, partici- 
panții la adunare au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „Expri
măm, In numele tuturor cetă
țenilor de naționalitate maghia
ră din acest județ, adeziunea 
noastră fermă și deplină față de po
litica internă și externă a partidului. 
Sîntem ferm convinși că măsurile 
elaborate de plenara C.C. al P.C.R. 
din 24—26 octombrie vor marca un 
moment de mare însemnătate în dez
voltarea luptei unite a întregului nos
tru popor pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste și crearea condi
țiilor pentru înaintarea scumpei noas
tre patrii, România socialistă, spre 
comunism, pentru întărirea unității 
de nezdruncinat a întregului popor”.

Costin COSTINEL

In judejul
MUREȘ

în Palatul culturii din Tg. Mureș a 
avut loc la 8 noiembrie constituirea 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul 
Mureș.

In cuvîntul său, tov. Nicolae Vereș, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., președintele consiliu
lui popular provizoriu județean, a 
arătat că înfăptuirea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului a asigurat 
cimentarea prieteniei frățești dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare. Ca o reflectare a politicii 
partidului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor județelor țării, peisajul in
dustrial al județului Mureș cunoaște 
schimbări înnoitoare. Numai în ulti
mii 5 ani, pentru dezvoltarea econo
mică și social-culturală a județului 
au fost investite 7,7 miliarde lei. In 
perioada 19G5—1967 ritmul mediu 
anual de creștere a producției indus
triale s-a ridicat la peste 19 la sută 
— ritm mult superior celui realizat 
pe întreaga țară.

— Datoria noastră cetățenească, 
patriotică, a spus Rend Deziderlu, 
președintele C.A.P. Band, este ca, 
prin eforturi unite pentru dezvolta
rea potențialului economic al județu
lui, să creăm condiții pentru accele
rarea progresului multilateral al țării, 
astfel ca toți cetățenii ei, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, să se bucure din plin de roa
dele civilizației socialiste.

Numeroși vorbitori, dintre care 
scriitorul Hajdu GySzo, Kovâcs 
Gyiirgy, artist al poporului, _ prof. 
Szăsz Iuliu, directorul liceului nr. 2 
din Reghin au arătat că societatea 
socialistă, înfăptuind pentru pri
ma oară comunitatea de inte
rese economice și politice a tuturor 
claselor sociale, oferă fiecărui cetă
țean, indiferent de naționalitate, po
sibilități nelimitate de dezvoltare și 
promovare în toate domeniile vieții 
sociale, asigură oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare posibilitatea de a participa Ia 
rezolvarea treburilor obștești, folosi
rea liberă a limbii materne. Tot
odată, ei și-au. exprimat deplina ade
ziune față de politica internă și ex
ternă a partidului, pusă in slujba 
intereselor fundamentale ale poporu
lui, a înfloririi patriei comune.

A luat, de asemenea, cuvîntul to
varășul Alexandru Kopandi, dele- 

gatul Comisiei centrale de organi
zare a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară. Au fost 
apoi desemnați membrii Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Mureș — pre
ședinte prof. dr. docent Maros Tibc- 
riu, prorector al I.M.F. Tg. Mureș, 
precum și reprezentanții locali în 
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune printre al
tele : „Noi, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din județul Mu
reș, sîntem hotărîți să ne strîngem 
șl mai mult rîndurile în jurul Parti
dului Comunist Român, care a asigu
rat deplina egalitate în drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei, indiferent 
de naționalitate. Toți cei care ne-am 
născut pe meleagurile patriei, indi
ferent de naționalitate, ne construim 
viitorul într-o unitate frățească de 
nezdruncinat cu oamenii muncii ro
mâni, sub înțeleaptă conducere a 
Partidului Comunist Român".

Lorând DEAKI 
corespondentul „Scînteii’

ÎN JUDEȚUL 
BRAȘOV

în sala Palatului culturii din 
Brașov a avut loc adunarea celor 
peste 400 de reprezentanți ai oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană din raza municipiului și jude
țului Brașov, consacrată constituirii 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană.

In cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Pană, prim-secretar al comitetului 
județean al P.C.R., președintele con
siliului popular provizoriu județean, 
a subliniat că prin crearea Frontului 
Unității Socialiste și a consiliilor oa
menilor muncii ale naționalităților 
conlocuitoare, rezultat al unei ana
lize temeinice și multilaterale a pro
ceselor și transformărilor din struc
tura socială a țării de-a lungul ani
lor care au trecut de la eliberare, se 
creează condiții și mai bune pentru 
întărirea unității și frăției oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, pentru dezvol
tarea coeziunii națiunii socialiste ro
mâne.

Borger Gfinther, președintele C.A.P. 
din Hălchiu, a arătat că înființarea 
consiliilor naționalităților conlocui
toare va contribui la dezvoltarea în 
continuare a democrației socialiste în 
țara noastră, la lărgirea cadrului de 
manifestare a drepturilor și libertă
ților politice ale tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate.

După ce și-a exprimat adeziunea 
deplină față de hotărîrile plenarei 
C.C. din octombrie 1968, Eduard Ei- 
senbflrger, redactor șef al revistei 
„Karpaten Rundschau", a spus : 
„Este un adevăr confirmat de viață 
că toți cetățenii patriei noastre, in
diferent de naționalitate, se bucură 
de depline drepturi și posibilități de 
afirmare în orice domeniu. Aceasta 
reprezintă o mare victorie a politicii 
partidului, unul din principalele iz
voare ale forței și trăiniciei orîndui- 
rii noastre. Prin activitatea desfășu
rată în rîndurile Partidului Comu
nist Român, a sindicatelor, a U.T.C., 
a numeroase alte organizații obștești 
și de masă, oameni ai muncii ger
mani, maghiari și de alte naționali
tăți își aduc contribuția, alături de 
oamenii muncii români, la rezolvarea 
problemelor obștești, la conducerea 
statului".

Făcîndu-se ecoul simțămintelor ce
lor circa 40 000 de cetățeni de na
ționalitate germană care trăiesc și 
muncesc alături de populația româ
nă și maghiară în cadrul județului, 
Roland Schmidt, director adjunct la 
liceul nr. 1, scriitorul Georg Scherg, 
poetul Ingmar Brantsch și alții și-au 
exprimat în cuvinte pornite din ini
mă recunoștința pentru drepturile și 
libertățile asigurate în patria noas
tră tuturor cetățenilor ; totodată, ei 
au făcut propuneri prețioase privind 
activitatea Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană.

în încheierea adunării a luat cu
vîntul tov. Anton Breitenhoffer, 
membru al C.C. al P.C.R., delegat al 
Comisiei centrale de organizare a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate germană.

Adunarea reprezentanților a de
semnat Consiliul județean Brașov al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană avînd ca președinte pe tov. 
Eduard Eisenburger, precum și pe 
reprezentanții locali în Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană din Republica Socialistă Ro
mânia.

In telegrama trimisă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se spune 
între altele: „Asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Ceaușescu, că și în viitor 
vom depune toată energia. întreaga 
noastră capacitate, pentru ca, alături 
și în strînsă frăție cu oamenii mun
cii români și cei aparținînd altor na
ționalități, să transpunem în viață 
programul măreț al înfloririi și pro
pășirii scumpei noastre patrii — 
România socialistă".

M. NICOLAE

IU JUDEȚUL 
SATU MARE

Vineri a avut Ioc adunarea de 
constituire a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din județul Satu Mare. T.n adunare 
a participat tov. Ubornyi Mihai, dele

gat al Comisiei centrale de orga
nizare a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din 
România.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ioslf 
Uglar, prim-secretar ai Comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular provizoriu Satu 
Mare, s-a referit la numeroase fap
te care ilustrează pe plan local de
plina egalitate în drepturi a tutu
ror cetățenilor țării. în consiliile 
populare județean, municipal, oră
șenești și comunale din județul Satu 
Mare activează 1 032 de deputați re- 
prezentînd naționalitățile conlocui
toare. O bună parte din efectivul 
organizației județene de partid este 
alcătuit din maghiari, germani și 
cetățeni de alte naționalități. In 
toate organele de partid și de stat, 
organizațiile de masă, în conduce
rile întreprinderilor, în instituții și 
școli este asigurată o reprezentare 
corespunzătoare a naționalităților 
conlocuitoare. în județ există 223 
de unități și școli cu limba de pre
dare maghiară sau germană ; aci 
funcționează o secție a teatrului în 
limba maghiară, cotidianul „Szatmâri 
Hirlap", precum și numeroase formații 
artistice de amatori, care valorifică 
bogățiile folclorului naționalităților 
conlocuitoare.

Mai multi vorbitori, printre care 
Szteklas Vasile, redactor-șef al zia
rului „Szatmâri Hirlap", prof. Bene- 
dek Vladimir, Anzik Adalbert, loc
țiitorul secretarului comitetului co
munal de partid Livada, muncitorul 
Halâsz Zoltân, și-au exprimat senti
mentele de atașament deplin față de 
politica internă și externă a parti
dului nostru.

„Sînt convinsă, privind realitatea 
în care trăim, a spus Vass Marga
reta, muncitoare la întreprinderea 
„Stăruința" Cărei, că cei doi copii ai 
mei au deschise larg toate porțile 
școlilor pentru a învăța și a-și rea
liza un ideal în viață, așa cum îl do
resc".

„Principiul «Divide et impera», 
care caracteriza politica naționalistă 
a claselor exploatatoare, a spus me
dicul Hegediis Lâszlo, a pierdut orice 
posibilitate de manifestare în viața 
noastrăj Prin rezolvarea marxist-le
ninistă a problemei naționale, toți 
cetățenii patriei noastre, indiferent 
de naționalitate, sînt fii egali în 
drepturi și îndatoriri, ai marii familii 
socialiste".

Adunarea a desemnat consiliul ju
dețean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, avînd ca pre
ședinte pe tov. Boroș Mihai, precum 
și reprezentanți în Consiliul oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
din România.

în încheierea adunării a fost adop
tată o telegramă adresată Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din care 
spicuim : „Noi, reprezentanții popu
lației de naționalitate maghiară din 
județul Satu Mare, ne angajăm ca, 
strîns uniți în jurul partidului nostru 
drag, să ne înzecim eforturile pen
tru înfăptuirea mărețelor idealuri 
ale socialismului, pentru prosperita
tea scumpei noastre patrii".

Viorel SALAJEAN

ÎN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD
Vineri, la Bistrița s-au întrunit 

150 de reprezentanți ai muncitori
lor, țăraniloi- și intelectualilor de 
naționalitate germană pentru a con
stitui Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană din județul 
Bistrița-Năsăud.

Tovarășul Adalbert Crișan, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului 
popular județean provizoriu, a rele
vat că politica marxist-leninistă a 
partidului în problema națională, e- 
galitatea deplină în drepturi a tu
turor cetățenilor în viața economi
că, politică și culturală a tării se 
reflectă concludent și în județul 
Bistrița-Năsăud. El a subliniat că 
măsurile elaborate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. creează noi 
posibilități naționalităților conlocui
toare pentru a participa și mai in
tens, alături de întregul popor ro
mân. la viața social-politică a țării, 
pusă în slujba operei de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

învățătoarea Schuster Margareta a 
relevat deplina adeziune a popu
lației germane din județ față de no- 
litica partidului. Medicul Payal 
Francisc, salutînd din toată inima 
hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la crearea consiliilor oame
nilor muncii din rîndurile naționa
lităților conlocuitoare, a subliniat că 
aceasta constituie o nouă expresie 
a politicii marxișt-leniniste în pro
blema națională, promovată consec
vent de P.C.R., a consolidării uni
tății moral-politice a oamenilor 
muncii din tara noastră. Profesoara 
Herman Maria, prof. Scrabei Oscar, 
activist de partid, și Hoost lohan, 
inginer chimist, după ce au subli
niat că toți cetățenii de naționali
tate germană din județ se bucură 
neîngrădit de toate drepturile pe 
care le au cetățenii României, au 
arătat că în prezent li se creează 
și mai largi posibilități pentru a-și 
manifesta prezența în întreaga viață 
a țării, în rezolvarea treburilor ob
ștești, în elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a statu
lui nostru.

în încheiere a luat cuvîntul tov. 
Ilansl Hugo, din partea Comisiei 
centrale de organizare a consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană.

S-a constituit apoi Consiliul ju
dețean al oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județul 
Bistrița-Năsăud. ca președinte «1 a- 
cestuia fiind desemnat ing. Roszler 
Rudolf. Adunarea a desemnat, de a

semenea, reprezentanții locali în 
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană din România.

Participanții au adresat Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
în care se spune printre altele : „Noi, 
muncitorii, țăranii, intelectualii de 
naționalitate germană din județul 
Bistrița-Năsăud purtăm un sentiment 
de profundă recunoștință partidului, 
personal dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua preocupare ce o manifes
tați în întărirea unității, prieteniei 
și frăției poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare. Ne anga
jăm să participăm și mai intens la 
viața politică a țării, la înfăptuirea 
mărețului program de edificare â" 
socialismului pe pămîntul Româ
niei".

*
Tot vineri a avut loc constituirea 

Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul Bis- 
trița-Năsăud.

Tovarășul Adalbert Crișan, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, președintele consiliului popu
lar provizoriu al județului, a făcut 
o expunere cuprinzătoare asupra 
principiilor de organizare și atribu
țiilor Frontului Unității Socialiste și 
consiliilor naționalităților conlocui
toare în lumina hotărîrllor plenarei 
C.C. al P.C.R. din octombrie, subli
niind că socialismul reprezintă nu 
numai baza libertăților și drepturi
lor tuturor cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, dar și baza 
coeziunii de neclintit a întregului 
nostru popor.

— împreună, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, fău
rim viitorul luminos al României so
cialiste, a spus Bartha Andrâs, pre
ședintele C.A.P. din Uriu. în'comu
na noastră, ca pretutindeni în țară, 
oamenii muncii români șl maghiari 
se bucură de drepturi egale. în școa
lă, copiii noștri învață în limba ma
ternă, în organele de conducere ale 
cooperativei agricole, ale organizații
lor de partid și obștești sînt români 
și maghiari. Din 39 de deputați co
munali, 11 sînt maghiari. înfrățiți 
mergem înainte, sub conducerea 
partidului, pentru fericirea noastră, 
a tuturor.

în cuvîntul lor, Nagy Zoltân, ''di
rector adjunct al întreprinderii de 
legume și fructe, Trokszler Vasile, 
instructor la U.J.C.A.P., Portik A- 
dalbert, inspector școlar, Kerekes Ma
ria, profesoară, Andrâs Gheorghe, 
învățător, Halâsz Edmund, inginer la 
I.A.S. Bistrița, și alții și-au exprimat 
recunoștința față de partidul nostru 
care a asigurat drepturi depline 
naționalităților conlocuitoare la învă
țătură, la asistentă medicală, la re
prezentare proporțională în organele 
de partid și de stat.

După desemnarea consiliului jude
țean al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară — președinte prof. 
Lehotz Arpâd — și a reprezentan
ților în Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Ro
mânia, a luat cuvîntul acad. ' Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, din partea Comisiei 
centrale de organizare a consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară.

Adunarea a adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă din care spicuim „Ne 
exprimăm adeziunea deplină față de 
hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. 
din 24—25 octombrie a.c„ hotărîri 
ce se înscriu pe linia dezvoltării con
tinue a democrației socialiste, a în- 

. tăririi unității moral-politice a în
tregului nostru popor".

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

IN JUDEȚUL 
COVASNA

Ieri a avut loc la Sf. Gheorghe a- 
dunarea de constituire a Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Covasna.

In cuvîntul său, tov. Carol Kirâly, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean provizo
riu, membru al Comisiei centrale de 
organizare a consiliilor oameniloi 
muncii de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România, a ilus
trat prin nenumărate fapte convingă
toare justețea politicii partidului nos
tru. subliniind că rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei naționale con
stituie o mare victorie a poporului 
român și a naționalităților conlocui
toare, unul din principalele izvoare 
ale forței și trăiniciei orînduirii noas
tre. Crearea consiliilor naționalități
lor conlocuitoare va fi încă o con
tribuție la întărirea continuă a 
coeziunii națiunii noastre socialiste, 
uriașă forță motrice a progresului 
material și spiritual al României.

— O însemnătate hotărîtoare în re
zolvarea problemei naționale și ga
rantarea exercitării în fapt a dreptu
rilor și libertăților cetățenești — a 
spus ing. Zoltân Kisgyărgy. de la în
treprinderea minieră Căpeni — are 
politica partidului de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării în scopul ridi
cării economice a tuturor județelor 
și localităților. Știm din proprie ex
periență că drept urmare a acestei 
politici zone altădată în înapoiere e- 
conomică cunosc azi un ritm accen
tuat de industrializare. Numai în 
orașul Tg. Secuiesc se află în con
strucție trei întreprinderi noi. O dez
voltare puternică cunosc uzinele tex
tile „Oltul", întreprinderea minieră 
Căpeni, iar pentru construcții de lo
cuințe au fost alocați în acest an 
150 milioane lei.

După ce a vorbit despre dreptu
rile și libertățile de care se bucură 
din plin naționalitățile conlocuitoare, 
artista emerită Ana Dukăsz, direc
toarea teatrului maghiar de stat din 

Sf. Gheorghe, a spus : „Mîine, colec
tivul teatrului nostru va sărbători 20 
de ani de activitate. Este o sărbă
toare a populației maghiare de pe a- 
ceste meleaguri și, totodată, o sărbă
toare a întregii noastre culturi so
cialiste. Acest eveniment are o pro
fundă semnificație : el reflectă fap
tul că, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. creațiile oameni
lor de știință, artă și cultură ma
ghiari, germani, sîrbi, păstrîndu-și 
amprenta specificului național, con
tribuie, alături de cele ale intelectua
lilor români, la îmbogățirea tezauru
lui spiritual al țării noastre".

După ce au luat cuvîntul numeroși 
participant, printre care Piroșka 
Nagy, muncitoare la uzinele textile 
„Oltul", prof. Sândor Peto și Iolan 
Csinta, Sândor Daly, redactor-șef al 
ziarului -„Megyei Tiikor", a fost con
stituit Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din județul 
Covasna, avînd ca președinte pe dr. 
Zoltân Szckcly, directorul muzeului 
județean din Sf. Gheorghe, și au fost 
desemnați reprezentanții locali în 
Consiliul oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din România.

în încheiere, adunarea a adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : „Noi, 
reprezentanții oamenilor muncii ma
ghiari din județul Covasna, vă trans
mitem cele mai profunde mulțumiri 
tovărășești pentru grija nemărginită 
pe care o poartă Comitetul Central 
al partidului nostru și personal dv., 
iubite tovarășe secretar general, întă
ririi unității frățești a poporului ro
mân cu naționalitățile conlocuitoare. 
Sîntem încredințați că înființarea 
consiliilor naționalităților conlocui
toare va marca un pas înainte pe 
drumul dezvoltării democrației so
cialiste, al întăririi unității întregului 
popor în lupta pentru socialism".

N. MOCANU

ÎN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

în sala de spectacole a Casei de 
cultură din Reșița a avut loc adu
narea pentru constituirea Consiliului 
județean al oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județul 
Caraș-Severin.

Tov. Iiie Făsui, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular provizoriu al ju
dețului Caraș-Severin, a relevat în 
cuvîntul său că prin înființarea con
siliilor oamenilor muncii ale națio
nalităților conlocuitoare se asigură 
cadrul organizatoric necesar pentru 
participarea și mai activă a oamenilor 
muncii din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare la întreaga viață so
cială și politică a țării, luîndu-se în 
considerație cu și mai multă sensi
bilitate problemele lor specifice, so
luționarea lor în concordanță cu in
teresele cetățenilor acestor naționa
lități, cu interesele întregului nostru 
popor.

în cadrul adunării, numeroși vor
bitori și-au manifestat adeziunea de
plină față de măsurile stabilite de 
plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 oc
tombrie. Referindu-se la justețea 
politicii naționale marxist-leniniste 
a partidului, ing. Francisc Schneider, 
de la Combinatul siderurgic Reșița, 
a arătat că această politică profund 
democratică a asigurat naționalități
lor conlocuitoare condiții egale de 
muncă și viață, de liberă manifes
tare în treburile țării cu cele ale 
poporului român, dreptul nestinghe
rit de a-și cultiva tradițiile, obiceiu
rile, de a folosi limba maternă.

In cuvîntul lor, Wiliam Fritsch, 
profesor la liceul din Anina, Ion 
Fonda, președintele cooperativei agri
cole de producție din Măureni, Ger
truda Perian, tehniciană la U.C.M.R., 
au arătat că niciodată viața artistică 
și literară, creația științifică nu au 
avut o asemenea amploare în rîndu- 
rlle naționalităților conlocuitoare ca 
astăzi, iar asigurarea învățămîntului 
în limba maternă, paralel cu înles
nirea însușirii limbii române, creea
ză condiții ca tinerii din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare să se 
poată manifesta nestînjenit în toate 
sferele vieții sociale;

Evocînd participarea a numeroși 
oameni ai muncii germani și ma
ghiari, alături de români, la bătă
liile de clasă conduse de partid în 
anii ilegalității, muncitorul pensionar 
Iuliu Focht, membru al P.C.R. din 
1934, a arătat că frăția închegată în 
acele condiții s-a cimentat și s-a 
dezvoltat în perioada care a urmat 
eliberării țării, devenind unul din iz
voarele forței de nezdruncinat a 
orînduirii noastre.

Adunarea a desemnat Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Caraș-Severin, 
avînd ca președinte pe tov. Ion Mal- 
det, precum și pe reprezentanții ju
dețului în Consiliul oamenilor mun
cii de naționalitate germană din Re
publica Socialistă România.

în încheiere a luat cuvîntul prof, 
univ. Petru Lamoth, delegatul Co
misiei centrale de organizare a con
siliilor oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, în încheierea adunării, parti- 
cipanții au trimis, pe adresa C.C. 
al P.C.R., a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care 
se arată printre altele : „Ilustrînd 
pregnant consecvența cu care parti
dul nostru aplică principiul egalității 
în drepturi, ca principiu fundamen
tal al politicii sale în problema na
țională, crearea consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților conlocui
toare se înscrie ca o prezență vie cu 
adînci semnificații în viața socială 
și politică a țării, se afirmă ca un 
puternic instrument al dezvoltării 
democrației socialiste. Constituirea 
sa asigură posibilități superioare ca 
oamenii muncii aparținînd naționa
lității germane să-și manifeste și 

mal activ prezența în rezolvarea 
treburilor obștești, în dezbaterea tu
turor problemelor conducerii statu
lui, în elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui".

★

Tot la Reșița s-au întrunit ieri 
peste 300 de reprezentanți ai oame
nilor muncii în vederea constituirii 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate sîrbă din 
județul Caraș-Severin.

Tovarășul Ilie Făsui, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular pro
vizoriu al județului Caraș-Severin, a 
relevat că măsurile stabilite de ple
nara C.C. al P.C.R. din 24—25 octom
brie reflectă grija deosebită a condu
cerii partidului și statului pentru 
promovarea consecventă a unei poli
tici juste în problema națională, 
concordantă cu cerințele actuale ale 
desăvîrșirii construcției socialiste, ale 
cimentării coeziunii națiunii noastre 
socialiste.

Membrii cooperatori din comuna 
noastră — a spus tovarășul Jiva Sto- 
iadinovici, președintele cooperativei 
agricole de producție din Radimna — 
au primit cu adîncă bucurie măsurile 
stabilite de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. cu privire la constituirea con
siliilor oamenilor muncii din rîndul 
naționalităților conlocuitoare. Avem 
o cooperativă mare, bogată, muncim 
înfrățiți cu românii pentru binele 
nostru, al tuturor. Tovarășul Aurel 
Pavlovici, directorul școlii generale 
din comuna Carasova, a arătat că în 
comuna sa sînt 27 de dascăli, dintre 
care 8 sînt de naționalitate sîrbă. 
Copiii noștri — a spus vorbi
torul — învață la școală pe lingă 
limba română în limba lor maternă. 
Medicul Martin Slovenski, Drago- 
liub Giurcovici de la școala generală 
din Pojejena, Voislav Vranici, pre- . 
ședințele consiliului popular din So- 
col, au relevat că oamenii muncii 
de naționalitate sîrbă, alături de 
întregul popor, sprijină una
nim politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, că alcă
tuirea consiliilor naționalităților con
locuitoare constituie încă o dovadă 
concludentă a modului concret în 
care partidul înțelege să lărgească 
tot mai mult participarea maselor 
lâ conducerea treburilor țării.

A fost constituit Consiliul oameni
lor muncii de naționalitate sîrbă 
din județul Caraș-Severin, de- 
semnînd ca președinte pe tovarășul 
Mihai Peia, directorul școlii gene
rale nr. 6 din Reșița.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm s-a adoptat o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, 
între altele, se spune : „Dînd 
o înaltă apreciere modulul crea
tor în care partidul soluționea
ză problema întăririi unității po
porului nostru prin crearea u- 
nui cadru organizatoric care să 
asigure mobilizarea și mai activă a 
naționalităților conlocuitoare la în
treaga operă de propășire a patriei, 
oamenii muncii de naționalitate
sîrbă din județul Caraș-Seve
rin asigură Comitetul . Central al 
Partidului Comunist Român, pe
dumneavoastră personal, scumpe to
varășe Ceaușescu, că muncind înfră
țiți cu poporul român și cu celelalte 
naționalități care trăiesc pe aceste 
meleaguri își vor aduce o tot mai 
mare contribuție la traducerea în 
viață a politicii marxist-leniniste a 
partidului. Ei vor contribui cu toate 
forțele la ridicarea patriei noastre 
dragi, Republica Socialistă România, 
pe culmile cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației".

Dan POPESCU

IN JUDEȚUL 
HUNEDOARA

La adunarea de constituire a Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din județul Hune
doara. care a avut loc ieri la Deva, 
au luat parte peste 200 de reprezen
tanți ai muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor maghiari din orașele și 
satele județului.

Referindu-se la importanța hotărî- 
rilor recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
în viața politică a țării, tov. Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular nrovizoriu jude
țean, a arătat că înființarea consi
liilor naționalităților conlocuitoare se 
înscrie pe linia preocupărilor parti
dului nostru pentru întărirea conti
nuă a unității moral-politice a po
porului muncitor, a frăției dintre oa
menii muncii români și ai naționa
lităților conlocuitoare, a cimentării 
coeziunii națiunii noastre socialiste. 
Aceste consilii sînt chemate să aducă 
o contribuție importantă la mobili
zarea oamenilor muncii din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare pentru 
înfăptuirea programului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste în patria 
noastră.

Relevînd că în viața politică și so
cială, în economie, administrația 
de stat, în cultură și știință, își aduc 
contribuția activă, alături de români, 
și fiii naționalităților conlocuitoare, 
medicul Nagy Emeric a arătat că a- 
ceasta constituie concretizarea egali
tății în drepturi, a deplinei identi
tăți a intereselor fundamentale și as
pirațiilor tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de naționalitate. Rolul 
consiliilor naționalităților conlocui
toare este de a milita cu perseve
rență pentru întărirea unității fră
țești a poporului român cu naționali
tățile conlocuitoare, pentru intensifi
carea muncii unite consacrate reali
zării țelurilor comune de propășire 
a patriei socialiste.

— Sîntem recunoscători Partidului 
Comunist Român pentru modul înțe
lept în care știe să ne facă pe toți 

oamenii muncii, indiferent de națio
nalitate, părtași la edificarea patriei 
comune, România socialistă — a spus 
muncitorul Varga Andrei de la în
treprinderea de industrie locală din 
orașul Deva. Dovada cea mai eloc
ventă a justeții acestei politici este 
că și în județul Hunedoara, alături 
de români, noi, oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, ne bucurăm 
deopotrivă de toate realizările socia
lismului, participăm activ la rezolva
rea problemelor obștești, la condu
cerea statului".

Numeroși alți participant! la dis
cuții au exprimat hotărîrea fermă a 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Hunedoara de 
a lupta înfrățiți, sub conducerea par
tidului, pentru ridicarea pe noi 
culmi a patriei comune — România 
socialistă.

în cadrul adunării a fost desem
nat consiliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
avînd ca președinte pe profesorul 
Sooș Andrei. Totodată, au fost desem
nați reprezentanții locali în Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm adunarea a trimis o telegra
mă Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : „Alături de oame
nii muncii români, cu care muncim 
cot la cot, oamenii muncii de națio
nalitate maghiară din județul Hune
doara își identifică aspirațiile cu po
litica înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român, cu măsurile adoptate de 
partid pentru perfecționarea condu
cerii întregii vieți sociale și dovedesc 
prin activitatea de zi cu zi că nm '■ 
altă cauză mai nobilă decît aceea <_.<s 
a-și consacra toate forțele operei de 
edificare a patriei comune — Româ
nia socialistă".

Ion MANEA

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ
Vineri a avut loc adunarea de con

stituire a Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din ju
dețul Sălaj.

Luînd cuvîntul, tovarășul Laurean 
Tulai, prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular provizoriu județean, a făcut 
o cuprinzătoare analiză a însemnătă
ții hotărîrilor adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., în cadrul 
acțiunii perseverente desfășurate de 
partid pentru întărirea continuă a 
unității moral-politice a poporului 
muncitor, a frăției dintre oame.Jl 
muncii români și ai naționalități’ior 
conlocuitoare, a coeziunii națlymil 
noastre socialiste.

Asigurarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, pe baza 
rezolvării marxist-leniniste a pro
blemei naționale, a spus Balogh Ale
xandru, profesor la liceul agricol 
din Șimleul Silvaniei, constituie o 
strălucită victorie a politicii parti
dului, unul din izvoarele forței și 
trăiniciei de nezdruncinat a orîndu
irii noastre. Nu încape îndoială că 
pe măsura dezvoltării construcției 
socialiste, a creării condițiilor pen
tru trecerea treptată spre comunism, 
se va desăvîrși unitatea moral-po- 
litică dintre oamenii muncii români 
și ai naționalităților conlocuitoare, 
se va închega în mod indisolubil 
marea familie a patriei socialiste. 
Acestui țel nobil îi vom consacra 
toate eforturile noastre.

Numeroși participant! la adunare, 
printre care Kerekes Erno, directo
rul spitalului din Cehul Silvaniei, 
Silcs Alexandru, director adjunct la 
școala generală nr. 1 din Zalău, Czele 
Nicolae, președintele uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești, Fa- 
zakas Gheorghe, cooperator din co
muna Nușfalău, Negyasi Alexandru, 
activist al consiliului județean al sin
dicatelor, Tunagy Ileana, cooperatoa
re din Zalău, au evocat fapte con
vingătoare reflectînd deplina egali
tate în drepturi a tuturor cetățeni
lor țării, largile posibilități asigurate 
oamenilor muncii din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare de a lua 
parte la conducerea treburilor ob
ștești, accesul neîngrădit al cetățeni
lor. indiferent de naționalitate, la 
viața economică, socială și politică, 
la învățămînt și cultură, în Sălaj 
oameni ai muncii de naționalitate 
maghiară sînt membri în organele de 
partid, de stat și fac parte din 
conducerile organizațiilor de masă. 
Un număr de 48 de unități școlare 
și preșcolare, precum și 52 secții ale 
unor școli își desfășoară activitatea 
în limba maghiară, cu concursul a 
472 cadre didactice.

Participanții la adunare au desem
nat Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul Să
laj, avînd ca președinte pe tov. Fai 
Anton, directorul Direcției județene 
a muncii, precum și reprezentanții 
locali în Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România.

Din partea Comisiei centrale de 
organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară a 
luat cuvîntul tov. Gâlfalv! Zsolt, di
rectorul Teatrului maghiar de stat 
din Tg. Mureș.

în încheierea adunării s-a dat 
citire telegramei adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 
„Vedem în hotărîrea recentei ple
nare a C.C. al P.C.R. cu privire la 
crearea Frontului Unității Socialiste, 
precum și a consiliilor oamenilor 
muncii ai naționalităților conlocui
toare, o nouă dovadă a grijii con
ducerii partidului nostru pentru per
fecționarea continuă a vieții sociale, 
pentru aplicarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste la condițiile 
țării noastre".

Nicolaa VERES



PAGINA 3SC I NT El A •— sîmbătă 9 noiembrie 1968

ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT

INIȚIATIVA
FERMĂ

Plenara Consiliului Central Plenara Comitetului organizatoric
al Uniunii Generale a Sindicatelor al veteranilor din războiul

Vineri a avut loc ședința plenară 
a Consiliului Central al U.G.S.R., 
care a hotărît aderarea Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România la 
Frontul Unității Socialiste.

în cadrul plenarei, tovarășul Gheor
ghe Apostol, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a prezentat o 
expunere.

Crearea Frontului Unității Socia
liste, a consiliilor oamenilor muncii 
ai naționalităților conlocuitoare — 
a spus vorbitorul — se înscrie în an
samblul măsurilor de hotărîtoare în
semnătate elaborate în spiritul crea
tor al hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și al Conferinței Naționale a 
partidului, pentru perfecționarea 
continuă a tuturor domeniilor vieții 
noastre sociale, pentru accelerarea 
mersului înainte al societății româ
nești, pe drumul desăvîrșirii 
Strucției 
condițiilor

După ce 
expunerii 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. în care au fost înfățișate 
cuprinzător temeiurile măsurilor a- 
doptate, vorbitorul a spus :

Constituirea Frontului Unității So
cialiste creează condiții mai bune 
pentru fructificarea integrală a expe
rienței și înțelepciunii poporului, 
pentru exercitarea deplină a dreptu
rilor democratice, promovarea con
secventă a formelor colective de con
ducere și stimulare a răspunderii 
politice și civice a tuturor membrilor 
societății.

Aderînd la Frontul Unității Socia
liste, sindicatele — cele mai largi 
organizații profesionale de masă ale 
clasei muncitoare și ale altor cate
gorii de oameni ai muncii — vor 
avea posibilitatea să contribuie mai 

T activ, în cadrul acestui organism, la 
< viața întregii țări, la elaborarea și 

>■ înfăptuirea politicii partidului, la 
promovarea intereselor comune, eco
nomice și sociale ale poporului.

în continuare, în cadrul plenarei 
au luat cuvîntul tovarășii: Gheorghe 
Borș, Elena Isac, Gheorghe Turcu, 
Ion luhasz, Nicolae Moraru, Ion A- 
lexandru, Ion Cotoț, Vasile Purcaru, 
Vasile Cazan, Vasile Ciriperu, Frich 
Rudolf Ferdinand, Constantin Ra
dulescu, Bazil Eugen Cucu, Constan
tin Donciu, Ion Caița, Alexandru 
Grecu, Mircea Șgrumaîă,'Elena Hac, 
Ion Oprescu, Constantin Tudor. Du-

con- 
socialiste și al pregătirii 
de trecere la comunism, 
a subliniat însemnătatea 

tovarășului Nicolae

mitru Tecuceanu, Vasile Nicolae, 
Nicolae Dornisan, Mircea Georges
cu, Ion Lică, Ștefan Crăciun, Marin 
Cristi, Pavel Nanu, Gheorghe Trif, 
Ciceron Dinu, Roman Pircea, Ion 
Apostu, Virgil Boeru, Gheorghe 
Tuiu, Paraschiv Benescu.

Ei au exprimat adeziunea totală 
a sindicatelor față de măsurile a- 
doptate de plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 24—25 octombrie, hotărîrea ce
lei mai largi organizații de masă 
a clasei muncitoare de a-și aduce 
întreaga sa contribuție la înfăptui
rea sarcinilor de răspundere ce-i 
vor reveni Frontului Unității So
cialiste. Ei au subliniat că Frontul 
Unității Socialiste asigură un cadru 
propice schimbului de păreri și 
conlucrării sistematice, pe plan na
țional și local sub conducerea parti
dului, a tuturor organizațiilor de 
masă și obștești, precum și a con
siliilor oamenilor muncii ai națio
nalităților conlocuitoare, în vederea 
sporirii participării maselor la dez
baterea și rezolvarea principalelor 
probleme ale politicii 
externe a statului.

Vorbitorii au relevat 
revin sindicatelor în calitate de com
ponente active în acest organism, 
necesitatea desfășurării unei și mai 
susținute activități organizatorice și 
politice în rîndurile maselor de sa- 
lariați din întreprinderi, instituții și 
comune, în vederea îndeplinirii 
succes a sarcinilor care stau în 
colectivelor de muncă.

Exprimîndu-și convingerea că __
conducerea politică a partidului, ac
tivitatea Frontului Unității Socialiste 
va stimula puternic munca crea
toare a întregului popor în toate 
compartimentele construcției socia
liste, și dînd expresie aspirațiilor ce
lor aproape 5 milioane de membri 
ai sindicatelor, plenara a adoptat în 
unanimitate hotărîrea de aderare a 
Uniunii Generale a Sindicatelor la 
Frontul Unității Socialiste și a de
semnat reprezentanții sindicatelor în 
Consiliul Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

Plenara U.G.S.R. a dezbătut apoi 
planul de acțiune cu privire la orga
nizarea și desfășurarea adunărilor 
generale și a conferințelor sindicale 
pentru dări de seamă și alegeri din 
1968—1969.

antifascist
într-o ședință plenară, Comitetul 

organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist a hotărît aderarea 
la Frontul Unității Socialiste.

în cuvîntul său, generalul de ar
mată Iacob Teclu, președintele Co
mitetului, a spus : Cei care răspunzînd 
apelului înflăcărat al Partidului Co
munist Român au luptat cu arma 
în mînă pentru eliberarea pa
triei și au contribuit adesea cu 
prețul sîngelui la înfrîngerea fascis
mului, la apărarea independentei și 
suveranității României, la străjuirea 
pămîntului străbun își exprimă 
bucuria și mîndria de a participa 
împreună cu celelalte organizații 
obștești la Frontul Unității Socia
liste.

în felul acesta veteranii războiu
lui antifascist au noi și largi posi
bilități de a-și aduce contribuția la 
închegarea unității de granit a în
tregului nostru popor în jurul Parti
dului Comunist Român, forța poli
tică conducătoare a societății noas
tre, portdrapelul luptei pentru vii
torul luminos al patriei. Asigurăm 
conducerea partidului și statului 
nostru că, însuflețiți de înaltul ideal 
al progresului și păcii, vom aduce 
aportul nostru la realizarea obiecti-' 
velor Frontului Unității Socialiste, 
la dezvoltarea necontenită a demo
crației socialiste în România.

Cei prezenți au desemnat apoi 
reprezentanții Comitetului în Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste.

interne și

sarcinile ce

sub

Ședința Comitetului de conducere
al Uniunii compozitorilor

Dînd expresie voinței tuturor 
compozitorilor și muzicologilor din 
țara noastră. Comitetul de conducere 
al Uniunii compozitorilor, a hotărît 
aderarea uniunii la Frontul Unității 

.Socialiste.
în cuvîntul său, compozitorul. Ion 

Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, a subliniat rolul u- 
niunilor de creație ca organizații pro
fesionale chemate să contribuie, tot 
mai activ, în cadrul Frontului Uni
tății Socialiste, la întărirea coeziunii 
moral-politice a poporului în jurul 
Partidului Comunist Român, la creș
terea continuă a prestigiului multila
teral al tării noastre.

în actuala etapă de dezvoltare po
litică, socială, economică a țării 
noastre — a spus vorbitorul — în 
care unitatea de interese, de aspirații 
este deplină, tuturor cetățenilor le 
revine marea răspundere de a lua 
parte cît mai activă la viața obșteas
că, de a spori și apăra tot ceea ce 
am cîștigat pînă acum. Intelectuali
tatea, uniunile de creație se bucu
ră astăzi de o înaltă apreciere din 
partea partidului, a întregului popor, 
rolul lor a crescut mult în societa
tea noastră socialistă.

Compozitorii Matei Socor, Romeo 
Ghircoiașiu, Laurențiu Profeta, Ion 
Chirescu, artist al poporului, Du
mitru Eremia, muzicologii Vasile To- 
mescu și Octavian Lazăr Cosma au

subliniat în cuvîntul lor răspunderea 
ce revine tuturor muzicienilor de a 
crea opere de înaltă valoare artis
tică, opere care să oglindească no
bilele aspirații ale poporului, să-1 
însuflețească în înfăptuirea năzuin
țelor sale spre o viață mereu mai 
bună și mai frumoasă. într-o cola
borare eficientă, creatoare, muzicie
nii trebuie să-și dedice întreaga lor 
putere de muncă propășirii continue 
a societății noastre socialiste, țel că
ruia, sub conducerea partidului își 
va consacra activitatea Frontul U- 
nității Socialiste. Vorbitorii au salutat 
cu căldură crearea acestui organism 
care se înscrie ca un moment nou în 
dezvoltarea democratismului societă
ții noastre, ca un important pas în e- 
voluția întregii vieți politice, econo
mice, sociale și culturale a țării. 
Prin noblețea principiilor ce îl inspi
ră, prin înaltul umanism care stă 
la baza constituirii sale, este desti
nat să cimenteze și mai mult unita
tea poporului în jurul partidului, să 
asigure intensificarea participării 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii la viața politică și de stat, 
la procesul de perfecționare a so
cietății noastre socialiste.

în cadrul ședinței au fost desem
nați reprezentanții Uniunii com
pozitorilor în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Ședința Comitetului de conducere
al Uniunii Artiștilor Plastici
ședința Comitetului de condu- 
al Uniunii Artiștilor Plastici, 
a avut loc vineri la sediul 

hotărît

în 
cere 
care .................
uniunii, artiștii plastici au 
aderarea uniunii lor Ia Frontul Uni
tății Socialiste.

Exprimîndu-și 
crearea acestui 
nește un act de 
tanță în vastul proces de dezvoltare 
a democrației socialiste în țara noas
tră, sculptorul Ovidiu Maitec, vice
președinte al Uniunii Artiștilor Plas
tici, a spus, printre altele: în spiri
tul hotărîrii Congresului al 
al partidului, al Conferinței 
nale, al plenarelor C.C. al 
a fost creat Frontul Unității 
liste, în care, printr-o largă 
cipare, vor fi dezbătute probleme 
majore care preocupă pe cetățenii 
patriei noastre. Această hotărîre, ex
presie a unei largi democrații, a 
1'ost posibilă datorită evoluției so
cietății noastre, ridicării ei pe o treap
tă istorică superioară. Consultarea 
întregului popor este de altfel o 
modalitate devenită curentă în ac
tivitatea Partidului Comunist Român 
și de aceea noul organism, înscri- 
indu-se pe linia acelorași măsuri, 
se bucură de adeziunea noastră de
plină. Prestigiul artei plastice româ- 

' nești, rezultatele obținute pînă acum 
în acest domeniu obligă pe creato
rii noștri ca. prin reprezentanții lor 
în acest for, să participe activ,. cu 
toată conștiința răspunderii, la via
ța țării sub îndrumarea partidului.

Aceleași simțăminte de totală a- 
probare a noii măsuri privind con
stituirea Frontului Unității Socialis
te au exprimat în luările de cuvînt

convingerea că prin 
organism se împli- 
o deosebită irnpor-

IX-lea 
națio- 

P.C.R., 
Socia- 
parti-

pictorul Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, sculpto
rul Peter Iacobi, pictorul Ion Săliș- 
teanu. artistul poporului Vida Geza, 
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, pictorul Gheorghe Iacob, 
criticul de artă Anatol Mîndres- 
cu, artistul poporului Corneliu 
Baba, pictorul Zoltan Kovacs, sculp
torul Patriciu Mateescu, secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici.

în continuarea ședinței a fost a- 
probată în unanimitate o declarație 
de adeziune a Uniunii Artiștilor 
Plastici la Frontul Unității Socia
liste. Artiștii plastici, participanți 
activi la vastul efort constructiv in 
care este angajată România contem
porană — se spune în declarație — 
știu foarte bine că în această par
ticipare la viața și la evenimentele 
epocii noastre stă însăși chezășia în
făptuirii unei arte autentice, pă
trunse de spiritul înalt al umanis
mului, în măsură să contribuie la 
zămislirea unui om nou. Ne expri
măm ferm voința de a consacra toa
te puterile noastre în slujba_ progra
mului trasat de Partidul 
Român, a cărui esență 
reliefată de secretarul 
Comitetului Central. 
Nicolae Ceaușescu.

Alături de celelalte uniuni de crea
tori, de organizațiile de masă și ob
ștești, Uniunea Artiștilor Plastici va 
milita, în cadrul Frontului Unității 
Socialiste, pentru înflorirea culturii 
naționale, pentru progresul națiunii 
noastre socialiste.

în unanimitate, participanți! au de
semnat reprezentanții Uniunii Artiș
tilor Plastici în Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Comunist 
a fost clar 
general al 

tovarășul

Ședința Comitetului foștilor
deținuți antifasciști

Central al Partidului Comu- 
Român, tovarășul Nicolae 

președintele Comitetului, a 
Noi, foștii deținuți anti- 
ne reafirmăm atașamen- 
nezdruncinat față de con- 

partidului și statului nostru, 
cu tovarășul Nicolae

Comitetul foștilor deținuți antifas
ciști a hotărît aderarea la Frontul 
Unității Socialiste..

Subliniind semnificația măsurilor 
adoptate de recenta plenară a Comi
tetului 
nist 
Guină, 
spus : 
fasciști, 
tul de 
ducerea
în frunte 
Ceaușescu. Asigurăm încă o dată Co
mitetul Central al partidului că, 
fiind credincioși idealurilor pentru 
care am luptat în anii grei ai ilega
lității, vom susține cu toată energia 
inițiativele și acțiunile întreprinse de

partidul nostru. Prezența în cadrul 
acestui larg organism democratic, 
care înmănunchează, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, toate 
forțele poporului român și ale națio
nalităților conlocuitoare, ne dă posi
bilitatea să ridicăm activitatea noas
tră obștească la un nivel și mai înalt, 
să contribuim într-o măsură mai 
mare la înfăptuirea politicii parti
dului, să sporim aportul nostru la 
munca desfășurată de partid pentru 
educarea maselor muncitoare, cu 
deosebire a tinerei generații, în spi
ritul patriotismului socialist, al inter
naționalismului, al devotamentului 
pentru orînduirea noastră socialistă.

Au fost desemnați apoi reprezen
tanții Comitetului în Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

Ședința Comitetului executiv
al Uniunii societăților

de științe medicale

Nu de mult am citit în 
pagina economică a „Scîn- 
teii“ două articole privind 
activitatea fermelor și în
treprinderilor agricole, ale 
căror idei mi-au reținut în 
mod deosebit atenția. Au
torii s-au referit la unele 
aspecte din activitatea în
treprinderilor agricole de 
stat din care fac parte, as
pecte care trebuie rezolva
te. Se cere, 
a fi dezvoltat mai mult 
ceea ce este 
în activitatea fermelor și 
întreprinderilor agricole de 
stat, ca urmare a introdu
cerii formelor noi de pla
nificare și organizare a 
producției și a muncii, care 
au dat posibilitate să se 
muncească mai productiv 
și cu eficiență sporită.

în mod deosebit, prin 
noua formă de organizare 
a agriculturii de stat s-a 
stimulat inițiativa șefilor de 
fermă, care au nu numai 
autonomie în ce privește 
organizarea producției, ci 
și putința de a descoperi 
noi rezerve și căi de spo
rire a producției și crește
re a beneficiilor. Bineîn
țeles, acest lucru se rea
lizează în concordanță cu 
interesele generale ale în
treprinderii, ceea ce face 
ca activitatea șefului de 
fermă să fie legată nemij
locit de cea a conducerii 
întreprinderii. Experiența 
noastră a dovedit ce mare 
importanță prezintă pe de 
o parte încurajarea iniția
tivei șefilor de fermă, cît 
și colaborarea strînsă a a- 
cestora cu conducerea în
treprinderii și cu sectoare
le de deservire.

în întreprinderea noastră 
mijloacele de producție au 
fost repartizate pe ferme, 
iar pentru realizarea sar
cinilor de plan s-au stabi
lit plafoane de cheltuieli 
pe hectar și pe total. în 
afară de acestea s-au in
dicat, pe elemente, sala
riile, valoarea materialelor 
și serviciile executate la 
terți. Urmărirea lor se fa
ce lunar pentru ca șefii 
de ferme să se încadreze 
în aceste limite. Acolo 
unde se constată depășiri, 
se analizează cauzele și 
împreună cu șeful de fer
mă respectiv se stabilesc 
măsuri. Poate fi numită a- 
ceasta o încălcare a auto-

totodată,
pozitiv

nomiei șefului de fermă ? 
Nicidecum Atît el cît și 
conducerea întreprinderii 

. urmăresc, în fond, același 
scop : sporirea producției, 
reducerea prețului de cost 
al produselor și, pe această 
cale, 
ilor.

în
resc _____ ____
tunci cînd este bine înțe
leasă, autonomia acordată 
șefului de fermă fructi
fică, asigurînd bunul mers 
al fermei și implicit al 
întreprinderii. Ferma nr. 
11 condusă de Vasile Ți
gănuș a avut prevăzute 
în acest an beneficii în 
valoare de 25 000 lei și

creșterea benefici-

cele ce urmează do- 
să subliniez că a-

strîns toate fructele căzu
te și le-a depozitat pentru 
borhot. Tov. Vasile Țigă
nuș, ca și alți șefi de fer
mă, știe că oricît de 
bun specialist ai fi, oricîtă 
producție ai obține, nu 
poți să fii apreciat co
respunzător dacă depă
șești cheltuielile, deoarece 

fel eficienta e- 
conomică este redusă. Și 

inițiativele lui 
îmbine aceste 

esențiale :

în acest
de aceea 
caută să 
două aspecte 
producție și rentabilitate.

Preocuparea pentru efici
ența economică ridicată a 
producției se constată și la 
ferma nr. 4 condusă de 
Constantin Scrieciu, care

tribuna experienței înaintate

Curealizează 300 000 lei. 
toate că în condițiile de 
secetă din acest an 
trebuit să se facă cheltu
ieli mari cu udatul pomi
lor, la care s-au adăugat 
și unele pierderi de fructe 
din cauza furtunii, se 
realizează planul de pro
ducție la fructe și nu se 
depășește prețul lor de 
cost. Avînd alocate fon
durile necesare, fermierul 
a avut libertatea să apli
ce tehnologia corespunză
toare care să ducă la ob
ținerea unei producții ma
xime. în acest scop, a luat 
măsuri de aplicare rațională 
a tăierilor și mai ales a tra
tamentelor, care să asigu
re o producție mare de 
fructe și de bună calita
te. însă a urmărit, în a- 
celași 
să fie 
pentru 
tuielile 
ales după seceta prelungită 
din vară problema reducerii 
cheltuielilor de producție 
s-a pus cu multă tărie. Și 
aci s-a văzut cel mai bine 
modul cum acționează și 
fructifică inițiativa șefului 
de fermă. Agrotehnica a- 
plicată a permis ca 80 la 
sută din fructe să fie în
cadrate Ja calitatea extra, 
iar restul la întîia și a 
doua. Pentru a obține be
neficii suplimentare, a

au

timp, ca fondurile 
cheltuite rațional 

a nu depăși chel- 
de producție. Mai

Comitetul executiv al Uniunii so
cietăților de științe medicale din 
Republica Socialistă România a ho- 
tărît să adere la Frontul Unității So
cialiste.

La ședința ce a avut loc cu acest 
prilej, prof. dr. Nicolae Nestorescu, 
membru corespondent al Academiei, 
președintele Uniunii societăților de 
științe medicale, a subliniat în cu
vîntul său importanța hotărîrilor 
recentei plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la unele măsuri organi
zatorice pentru întărirea continuă a 
unității moral-politice a poporului 
muncitor, a frăției dintre oamenii 
muncii români și ai naționalităților 
conlocuitoare, a coeziunii națiunii 
noastre socialiste.

Salutînd cu căldură participarea 
Uniunii societăților de științe medi
cale la Frontul Unității Socialiste, 
vorbitorul a exprimat atașamentul 
de neclintit al celor peste 80 000 de 
membri ai Uniunii față de politica 
profund științifică a partidului, do
rința tuturor de a munci fără pre
get pentru îndeplinirea misiunii lor 
de înaltă răspundere socială. S-a sub
liniat că în fata tuturor lucrătorilor 
din domeniul sanitar stau sarcini 
noi, deosebit de importante, potrivit 
liniilor directoare ale activității în 
domeniul sănătății publice, aprobate 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R.

Uniunea societăților de științe me
dicale a desemnat pe reprezentanții 
săi pentru a face parte din Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Ședința Comitetului de conducere
al Asociației oamenilor de știință

în cadrul unei ședințe care a a- 
vut loc vineri seara Comitetul de 
conducere al Asociației oamenilor de 
știință din Republica 
România a hotărît în 
tate aderarea asociației 
tul Unității Socialiste. Luînd cuvîn
tul, academicienii Athanase Joja, 
președintele Asociației oamenilor 
de știință, Remus Răduleț, Pe
tre Constantinescu-Iași, Ștefan Mil- 
cu, Nicolae Teodorescu și prof. dr. 
Corneliu Penescu, membru cores
pondent al Academiei, au subliniat 
că Frontul Unității Socialiste con
stituie o nouă și importantă etapă 
în procesul de perfecționare a de
mocrației socialiste, a întregii vieți 
sociale â țării.

Prin crearea acestui organism larg 
reprezentativ și oamenilor de știință 
li se creează noi posibilități de a 
participa și mai intens la întreaga . 
viață politică și socială a țării. în 
felul acesta se adaugă o nouă verigă

Socialistă 
unanimi- 
la- Fron-

la măsurile luate pînă acum de partid 
și guvern de mai bună organizare a 
activității științifice pentru coordo
narea efortului creator al intelectua
lității. După cum se știe, partidul și 
guvernul acordă o mare atenție ști
inței, rolului ei în dezvoltarea for
țelor de producție și în progresul 
general al tării. Oamenii de știință 
sînt hotărîți să sporească eforturile 
în rezolvarea problemelor pe care 
le ridică opera complexă de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră.

Comitetul a desemnat apoi pe re
prezentanții Asociației oamenilor de 
știință în Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste.

în continuare, la punctul doi al 
ordinii de zi, prof. dr. Corneliu Pe- 
nescu, membru corespondent al A- 
cademiei, secretar general al Asocia
ției oamenilor de știință, a expus 
planul de activitate al acesteia pe 
anul 1969.

Ședința Comitetului de conducere
al Uniunii Arhitecților

La Casa arhitectului din Capitală a 
avut loc vineri seara ședința Comite
tului de conducere al Uniunii Arhi- 
tecților în cadrul căreia s-a hotărît 
aderarea ac.estei organizații la Fron
tul Unității Socialiste.

Luînd cuvîntul, prof. arh. Damian 
Ascanio, vicepreședinte al Uniunii 
Arhitecților, a subliniat importanța 
deosebită pe care o are crearea Fron
tului Unității Socialiste în perfecțio
narea vieții politice a țării. Vorbito
rul a arătat că. alături de alte cate
gorii de oameni' ai muncii, membrii 
acestei uniuni sînt chemați să con
tribuie la activitatea acestui larg or
ganism politic, care înmănunchează 
toate organizațiile de masă și obștești, 
întregul nostru popor. Ei văd în a- 
ceasta sublinierea importanței pe care 
o are în dezvoltarea societății noastre 
activitatea arhitectural-urbanistică, 
factor important în construcția econo
mică și culturală, în ridicarea nivelu
lui de viață al poporului. în încheiere, 
el a arătat că arhitecții români se 
angajează ca prin activitatea lor de 
zi cu zi, prin reprezentanții lor - în 
conducerea Frontului Unității So
cialiste, să facă totul și pe mai de-

parte pentru îndeplinirea sarcinilor 
lor, pentru întărirea și pe această 
cale a patriei noastre independente 
— România socialistă.

Au luat apoi cuvîntul prof. Horia 
Maieu, arhitectul șef a) 
București, Ludovic David, 
al Uniunii Arhitecților, 
Ernest Szigeti, Constantin 
Henrieta Delavrancea, Eusebiu La- 
tiș, Ion Tabacu, Elena Voinescu, Ti- 
beriu Niga. membri ai Comitetului 
de conducere al uniunii, care și-au 
exprimat adeziunea lor tota’ă la 
Frontul Unității Socialiste, în cadrul 
căreia se creează un vast cîmp de 
activitate politică și socială pentru 
toți .................... '
nuă 
tuie 
tru 
și mai multă abnegație pentru tra
ducerea în viață a politicii înțe
lepte a partidului nostru.

Comitetul a desemnat apoi pe re
prezentanții Uniunii 
Consiliul Național al 
tații Socialiste.

orașului 
secretar 

arhitecții
Enache,

cetățenii țării. Lărgirea conti- 
a democrației socialiste consti- 
un stimulent si un imbold pen- 
toți arhitecții de a munci cu

Arhitecților în 
Frontului Uni-

(Agerpres)

de o lucrare de proporții 
mai mari, fermierul a co
laborat cu conducerea în
treprinderii. Pornind de la 
considerentul că pentru 
cele 160 ha de vie erau ne
cesare 1920 tone de apă în 
vederea preparării soluției 
de stropit, iar cu transpor
tul, prepararea, manipu
larea ei și stropitul propriu- 
zis se făceau mari cheltu
ieli, s-a executat o instalație 
centralizată de alimentare 
cu soluție. Valoarea in
vestiției de 350 000 lei se 
recuperează în mai puțin 
de doi ani. Dacă în 1967 
stropitul viei respective se 
executa cu 120 oameni, a- 
nul acesta s-a lucrat numai 
cu 20. Prin aplicarea acestei 
inovații se elimină definitiv 
riscul pierderilor de pro
ducție determinate de ne- 
efectuarea la timp a tra
tamentelor. în cadrul fer
melor, în colaborare cu în
treprinderea au fost făcute 
diferite adaptări de mașini 
în scopul extinderii meca
nizării lucrărilor.

Multe lucruri s-ar pu
tea spune despre activi
tatea desfășurată în ce
lelalte ferme,
peste tot se constată iniția
tive valoroase pentru creș
terea producției. Relațiile 
statornicite între șefii de 
fermă și conducerea între
prinderii, relații care sînt de 
asemenea natură îneît per
mit dezvoltarea inițiativei 
acestora. îi ajută să-și or
ganizeze munca în așa fel 
ca să se obțină o eficiență 
ridicată a activității de pro
ducție. De altfel, această 
colaborare se reflectă în 
rezultatele obținute în acest 
an în activitatea de pro
ducție și financiară. Cu 
toate condițiile climatice 
nefavorabile din acest an 
planul de producție se rea
lizează. S-au obținut peste 
12 000 tone struguri și circa 
300 tone fructe. Beneficiile 
previzibile se ridică la 
19 milioane lei. Desigur, 
există încă rezerve de creș
tere a producției si a be
neficiilor. Dezvoltînd ini
țiativele șefilor de fermă 
și ale celorlalți lucrători 
din cadrul întreprinderii, 
ele vor putea fi puse tot 
mai bine în valoare.

Stanică DUMBRAVĂ

își încheie bilanțul cu un 
beneficiu de 1 725 009 lei. 
Ferma are 194 ha cu vie și 
21 ha teren arabil. Și aci, 
fiind stabilit de la început 
fondul de salarii, s-a putut 
organiza procesul de pro
ducție și munca, ținîndu-se 
seama de specificul fermei 
pentru a se obține o efici
ență economică ridicată. 
Unele lucrări de stropiri 
s-au executat diferențiat, 
ceea ce a contribuit la rea
lizarea de economii la ma
teriale în valoare de 120 000 
lei. De asemenea, șeful de 
fermă s-a îngrijit de asigu
rarea muncitorilor pe care 
i-a plătit în acord și regie. 
Aceasta le-a dat posibilita
tea să cîștige în raport cu 
calificarea și volumul lu
crărilor executate. Așa 
se face că la această 
fermă conducătorul ei a 
rezolvat foarte bine pro
blema asigurării forței de 
muncă și totodată execu
tarea Ia timp a lucrărilor.

Perfecționarea procesului 
de producție și a muncii, 
datorită inițiativelor șefului 
de fermă se poate vedea cel 
mai bine din realizările ob
ținute la ferma nr. 8 con
dusă de tov. Florin Dă- 
escu. Aici s-a inițiat șl 
executat un sistem care . ____ ._________
permite mecanizarea lu- director al întreprinderii 
crărilor de stropit la vița 
de vie. întrucît era vorba

întrucît

agricole de stat Cotești, 
judeful Vrancea

STOCURILE SUPRANORMATIVE
(Urmare din pag. I)

„Da, — cifra este reală ! — ne 
spune dînsul, încercînd să o dreagă. 
Dar să vedeți, aici nil este vorba de 
stocuri supranormative, 
zări, ci de stocurile 
lentă".

Este greu de crezut
crom-cupru, plăci cupru și crom, ma
teriale electrotehnice sau cantități 
însemnate de electrozi speciali și alte 
materiale, dintre care unele se gă
sesc în uzină de cîțiva ani și ur
mează să fie utilizate peste alți 
cîțiva ani. nu înseamnă imobilizări. 
Și apoi, nu de florile mărului a plă
tit uzina în primele trei trimestre 
dobînzi penalizatoare în valoare de 
circa o jumătate milion lei. în pri
vința cauzelor care au favorizat for
marea stocurilor supranormative, 
fără mișcare și cu mișcare lentă, iată 
și părerea comitetului de partid al 
uzinei, cuprinsă în referatul amin
tit : „Stocurile sînt rezultatul lipsei 
grave de colaborare dintre serviciile 
aprovizionării și pregătirea fabri
cației. a lipsei de răspundere în în
tocmirea planului de aprovizionare". 
Deficiențele semnalate au adus 
daune uzinei cît și economiei națjo- 
nale și prin faptul că, pentru a dimi
nua stocurile generate de o aprovi
zionare defectuoasă, cantități impor
tante de materiale au fost casate 
și declasate. Un exemplu : la 1 ianua
rie 1967 s-au casat din acest motiv 
50 000 bucăți din reperul balama-piu- 
liță înaltă. Cu toate acestea, comanda 
nu a fost sistată. în uzină au sosit 
alte 32 000 bucăți care, bineînțeles, 
au fost și ele casate. Și ca o culme 
a lipsei de răspundere, în primul tri
mestru din acest an uzina se apro
vizionează cu alte 40 000 asemenea 
piese.

Situații similare se întîlnesc și la 
alte întreprinderi. Referindu-se la 
cauzele care au dus la formarea 
stocurilor supranormative, tov. Mi
hai Popeangă, director adjunct al 
sucursalei județene a Băncii Națio
nale, ne-a spus :

— Evident, cauzele suprastocării 
sînt multiple. Aș aminti tendința de 
„agoniseală" a unor întreprinderi, 
stabilirea necesarului pe baza unor 
norme de consum învechite, nefun
damentate, sau pur și simplu neres- 
pectarea normelor de consum, ca și 
actualele carențe ale sistemului de 
contractare. Am să mă refer mai pe 
larg la una din aceste cauze. Este 
vorba de necorelarea permanentă 
dintre normativele-zile, aprobate prin 
lucrările de planificare financiară, și 
modul în care se face contractarea și 
se desfășoară efectiv aprovizionarea 
și îndeplinirea planului de producție. 
Puține întreprinderi pot ține seama 
în timpul contractării și aprovizio
nării de normativele-zile aprobate 
prin planificarea financiară. în a- 
celași timp, desele modificări sur
venite în planul de producție, sau în 
realizarea acestuia fac să se piardă 
actualitatea 
Dificultățile 
operativă a 
modificările
ductie sînt determinate și de actuala 
metodologie de calculare a necesa
rului de mijloace circulante, care 
este greoaie, complicată. De aceea, 
se impune găsirea unor metode de

de imobili- 
cu mișcare

că bare din

normativelor financiare, 
ce intervin în corelarea 
planurilor financiare cu 
aduse planurilor de pro-

calcul mai simple, dar mai eficiente, 
legate de realitățile producției.

Iată cîteva exemple. Ca urmare a 
modificărilor survenite în planul de 
producție. Ia fabrica de șuruburi 
zac fără utilizare zeci de tone de 
oțeluri și bare trase ; la uzina „Rul
mentul" — 5,1 tone laminate nefe
roase, la Fabrica de stofe Brașov — 
fire de lînă în valoare de circa 1 mi
lion lei. Același efect l-a avut dota
rea unor întreprinderi cu noi utilaje 
și mașini necerute de necesitățile 
concrete ale producției. Să luăm ca
zul Direcției regionale C. F. R. Cu 
toate că o serie de locomotive 
cu abur, ca și unica locomotivă 
L.D.E. Schultzer au fost redistri
buite altor direcții regionale (fiind 
înlocuite cu locomotive Diesel 
electrice și electrice), piesele de 
schimb aferente au rămas însă 
pe loc.

— în ultima vreme — ne spune 
tov. Gheorghe Șandru, contabil șef 
al Direcției regionale C.F.R. Brașov 
— noi am adunat toate aceste piese, 
în valoare de circa 6.7 milioane lei. 
și le-am pus la dispoziția departa
mentului nostru pentru redistribuire. 
Numai că tovarășii din departament 
se hotărăsc foarte greu să se depla
seze pînă la Brașov pentru a lua o 
hotărîre în acest sens.

O mare răspundere pentru crea
rea și perpetuarea stocurilor supra
normative existente în anumite în
treprinderi din județ revine și foru
rilor tutelare, care au repartizat fără 
discernămînt anumite materii prime 
și materiale, în mare parte din im
port. Să luăm cazul I.I.L. „Mobila"- 
Ghimbav. In primul semestru, între
prinderii i-au fost repartizați 16 500 
m p furnir mahon din import, fără 
a avea în planul de producție pe 
1968 vreun produs la care să folo
sească acest material. întreprinderea 
a refuzat să-l primească, dar la ar
bitraj „a pierdut", plătind penalizări. 
La scurt timp, i se repartizează 
pentru trimestrul III alți 22 000 m p 
furnir. Cu toate că nu a utilizat un 
singur m p din întreaga cantitate, 
forul tutelar îi mai „asigură" o nouă 
repartiție și pentru trimestrul IV 
1968. Nu cunoaștem considerentele 
care au determinat forul tutelar să 
„încarce" întreprinderea din Ghim- 
bav cu cantitatea respectivă de fur
nir, care și așa are o situație finan
ciară precară. Dar. oricum, „îngheța
rea" unor însemnate fonduri bănești 
în materiale, care nu sînt necesare 
realizării planului de producție, nu 
este un act de chibzuință gospodă
rească și cazul se impune să 
facă obiectul unei examinări exi
gente din partea organelor în drept.

într-o situație asemănătoare se 
află și Filatura de lînă din Ghimbav. 
Tam-nesam, întreprinderea se tre
zește cu o repartiție pe trimestrul 
III de 100 tone melană în valoare de 
peste 11 milioane lei. Deși nu a con
sumat în cursul trimestrului respec
tiv un singur gram, iată că nu de 
mult ea primește o nouă repartiție, 
tot de 100 tone melană. Este adevă
rat că, între timp, o parte din mela- 
na primită a fost introdusă în fa
bricație. Dar cantitatea primită este 
mai mare față de capacitatea fila
turii pe acest an cu 100 de tone. Iată 
cum organele de resort din minis
terul tutelar obligă întreprinderea 
să „înghită" materii prime care nu

îi sînt necesare, contribuind la men
ținerea anomaljei suprastocării.

Dar importante valori materiale se 
găsesc imobilizate și sub forma stocu
rilor supranormative de produse fi
nite. Concludentă în acest sens este 
situația de la Fabrica de tricotaje 
Brașov. Aici, pe lingă cantități apre
ciabile de semifabricate (fire), zac în 
magazie stocuri de produse finite 
din lînă,- melană. PNA în valoare de 
1 125 000 lei. Sînt produse fără des
facere asigurată, dar mai ales neco
respunzătoare calitativ, în care s-a 
înmagazinat o însemnată cantitate de 
materiale și manoperă. Ceea ce de
notă 
ție al 
resort 
Ușoare

că comitetul 
fabricii și 

din
nu

de direc- 
forurile de 

Industriei 
preocu- 

finalitatea
Ministerul 

_T___  __ manifestă
parea cuvenită pentru 
economică, pentru ca tot ceea ce se 
produce să fie fără cusur, să intre 
în rețeaua comerțului. O situație si
milară poate fi întîlnită și la 
F.A.T. Codlea. Aici, valoarea stocuri
lor de produse finite se ridica nu 
de mult la aproape 2 500 000 lei. De 
bună seamă, acestea nu sînt singu
rele exemple. La sfîrșitul primului 
semestru, valoarea stocurilor supra
normative de produse finite se ri
dica, pe ansamblul industriei, jude
țene, la circa 20 milioane lei.

— Cert este — ne spune tov. loan 
Goga, adjunct al comisiei econo
mice a Comitetului județean de 
partid Brașov — că existenta stocuri
lor supranormative afectează sim
țitor interesele economiei naționale, 
cît și situația financiară a întreprin
derilor. Pe lîngă faptul că stau blo
cate. că sînt scoase din circuitul e- 
conomic însemnate cantități de ma
terii, materiale, produse finite, stocu
rile supranormative încetinesc viteza 
de rotație a mijloacelor circulante ; 
în plus, întreprinderile sînt nevoite 
să plătească ' importante sume sub 
forma dobînzilor pentru credite res
tante. care le încarcă în mod nejus
tificat prețul de cost al produselor. 
Numai în 9 luni din ■ acest an s-au 
plătit asemenea dobînzi penalizatoare 
de circa 3 milioane lei. Nu mai vor
bim că imobilizările în stocuri de 
produse finite din unele întreprin
deri diminuează rezultatele bune ob
ținute pe ansamblul județului la in
dicatorul producției marfă vîndută 
și încasată.

Investigațiile noastre au scos în 
evidență practici și cauze, îndeosebi 
de ordin subiectiv, care determină 
crearea și perpetuarea stocurilor su
pranormative. Ceea ce înseamnă că 
mai sînt multe de făcut pentru ca fe
nomenul dăunător al suprastocărilor 
să dispară cu totul din practica eco
nomică a întreprinderilor. Este de 
la sine înțeles că, o dată cu măsurile 
care trebuie luate în întreprinderi 
pentru stabilirea, pe bază de norme 
de consum realiste, a necesităților de 
materii prime și materiale, este nece
sară o intervenție hotărîtă din par
tea ministerelor de resort pentru a 
accelera readucerea în circuitul eco
nomic a valorilor materiale supra- 
stocate. pentru a se preveni actele 
care ar putea perpetua imobilizarea 
fondurilor statului. O asemenea in
tervenție este impusă de interesele 
majore ale economiei naționale, de 
însăși cerința sporirii pe toate 
căile a eficientei activității econo
mice — sarcină centrală pusă da 
partid în etapa actuală.
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PROIECTUL DE DIPLOMĂ
WMia

IMPRIMEUL DE ARTĂ

sinteză a cunoștințelor
studenților

N-au trecut decît numai cîteva 
uni de la încheierea ultimei sesiuni 

examenului de stat și cadrele di- 
'actice sînt unanime în aprecierea 
ă noua formulă organizatorică — 
•rin care elaborarea și susținerea 
ucrării au fost instituite drept unică 
robă de verificare — este net 
uperioară celei precedente. în pri- 
aul rînd, ea s-a dovedit a fi un in- 
trument mult mai exact de cunoaș- 
ere și apreciere a fiecărui absolvent, 
-a observat însă și un fenomen ne- 
orit. Lucrările nu atestă întotdeauna 
livelul de pregătire generală obli- 
atoriu unui absolvent al învățămîn- 
jlui superior.
într-un raport al comisiei exa

menului de stat de la Faculta- 
ea de agricultură din Cluj, în- 
ocmit la data de 27 septembrie 1968, 
e menționează că la majoritatea 
(intre cei 120 de studenți, pro- 
actul de diplomă cuprinde o par- 
e introductivă, în proporție de 
0 la sută, uneori fără o legătură or- 
anică cu tema cercetată, și doar 
bia ceva mai mult de un sfert se 
eferă la fondul problemei studiate. 
Iar chiar și în acest perimetru re
laș se întîlnesc greșeli de calcul, 
>ate obținute prin observații și mă- 
urători eronate, raționamente incon- 
■istente. Asemenea constatări impun 
•oncluzia că studenții sesizează mai 
reu elementele esențiale, substanța 
.roblemei investigate, că fluxul de 
nformații și date cu care vin în con- 
act le paralizează uneori spiritul de

Iată și un alt fapt. Dintre cei 
>67 de absolvenți ai Institutului de 
•onstrucții din București, prezentați 
a sesiunea din acest an a examenu- 
ui de stat, au fost declarați reușiți 
■12. în proiectele de diplomă ale mul- 
ora dintre ei, dispozițiile construc- 
;ive. calculele de rezistentă, calculele 
•tatistice sînt, în general, corect e- 
:ectuate ; le lipsesc însă nersnec- 
iva finalizatoare, răspunsurile date 
ntrebărilor concrete: cum trebuie 
'ăcută organizarea execuției ? pe ce 
.ăi 7 care sînt soluțiile optime 7 Lu- 
•ru esențial, dacă avem în vedere 
:ă viitorul specialist nu se poate 
imita Ia calculul unei construcții, 

.•i trebuie să imagineze și modul* ei 
le execuție, alegînd și recomandînd 
•arianta cea mai bună. încercîn- 
iu-se o explicație a acestei stări de 
ucruri se apreciază că studenții nu 
d-au însușit pe deplin deprinderea 
le a situa temele investigate într-un 
msamblu mai larg, de a le analizș 
nultilateral. inclusiv din punct de 
redere economic.

La Facultatea de științe economice 
lin Cluj, din 115 candidați. 49 au ob- 
inut la susținerea lucrării de diplo- 
nă notele 9 și 10. Luîndu-se însă ca 
tunet de referință nu atît natura 
emelor abordate, cît aria șl com- 
lexitatea problemelor economice 
■xistente în viața cotidiană, s-a vă- 
:ut curînd că aproape 20 la sută 
.intre subiectele lucrărilor sînt mi- 
tore, fără o prea mare importanță 
•ractică, iar din totalul studenților 
'in anul V doar jumătate au cu ade
vărat deprinderea de a investiga și 
tudia probleme ale economiei con- 
:rete.
Căror cauze se datoresc asemenea 

eficiente și. îndeosebi, ce căi există 
>entru remedierea lor 7 Preocupați 
ndeaproape de asemenea întrebări, 
>rofesorii și studenții fac adeseori 
ipel la faptul că, în general, docu- 
nentarea și elaborarea lucrării de 
liplomă nu au la bază o suficient 
ie strînsă legătură cu problemele 
oncrete. fundamentale ale domeniu- 
ui respectiv. în sprijinul acestei 
oncluzii este suficient să amintim 
ă în momentul de față, de pildă, 
loar un număr redus dintre viitorii 
nginerl constructori merg, cel mai 
idesea în funcție de inițiativa con- 
lucătorului lor științific, să se do- 
(umenteze pe șantierele de construc- 
ii, adică în zona de unde provin 
emele pe care ei le abordează sau 
mde pot fi întîlnite lucrări similare, 
ntelegem ușor că acest exemplu nu 
ste singular, dacă avem în vedere 
ă multe dintre temele studenților 
conomiști se circumscriu unor as
pecte mărunte ca importantă 
irectă, că subiectelor devenite 
••adiționale prin frecventa 
are se repetă de la an 
n viitorii agronomi le
und prin lucrări care arareori se 
bat de la metoda simplei înregis-

trări de fapte brute. „Subscriem 
principiului că proiectul de diplomă 
trebuie să fie o încununare a forma
ției tehnico-științifice dobîndite în 
institut, o sinteză a pregătirii stu
dentului — ne spunea conf. dr. Con
stantin Pamfil, de la Institutul agro
nomic din Cluj. Uneori însă fixarea 
tematicii, a cadrului general și a o- 
rientării proiectului se face fără 
a se ține prea mult seama de prin- ’ 
cipiul menționat. Și atunci, fie că se 
dă spre tratare un subiect foarte 
larg, a cărui vastă bibliografie ani
hilează orice tendință din partea stu
dentului de a-și fixa un punct de 
vedere personal, născut în primul 
rînd din observațiile sale concrete

ancheta
pedagogică

este for- 
fi tratată 

lucrarea 
absolven- 
sistemati-

de pe teren, fie că tema 
mulată astfel încît poate 
exclusiv în bibliotecă — 
nu-i va da posibilitatea 
tului să-și cristalizeze și
zeze o imagine de ansamblu asupra 
problemelor întîlnite și abordate de 
el însuși pe parcursul celor 5 ani de 
studiu. După părerea mea, dacă ac
tivitatea de conducere a unui proiect 
studențesc de diplomă s-ar introduce 
în norma didactică, responsabilitatea 
profesorilor și studenților ar crește, 
iar o dată cu ea ar spori și valoarea 
științifică și pedagogică reală a a- 
cestor lucrări11.

— Cred că aici se cere o precizare 
— intervine prof. ing. Radu Prișcu, 
rectorul Institutului de construcții. 
Responsabilitatea profesorală nu 
poate fi înțeleasă în afara unei strîn- 
se conlucrări între catedre, între mem
brii corpului profesoral. Or. în mo
mentul de fată o asemenea conlu
crare se realizează mai puțin și 
de aici provin multe dintre neajun
surile proiectelor studențești de di
plomă. O temă de proiect, cum s-a 
mai spus, trebuie să fie o sinteză. 
Abordarea ei se cere deci efectuată 
din mai multe unghiuri și cu mij
loacele specifice mai multor disci
pline. Dacă un conducător științific 
se limitează la cunoștințele sale — 
și cam astfel se întîmplă de obicei — 
în cel mai bun caz proiectul va trata 
bine o latură a problemei, dar o 
serie de elemente componente rămîn 
fără acoperire. Dacă însă sînt antre
nați și alți specialiști, cu implicații 
în temă, lucrarea 
pectivă mai largă 
rarea proiectelor 
care identificăm
al activității universitare 
un caracter mai unitar și sistematic. 
Iată de ce consider că această an
trenare ar trebui să meargă pînă 
în faza finală — controlul și semna
rea planșelor care alcătuiesc pro
iectul.

dobîndește o pers- 
și, totodată, elabo- 
de diplomă — în 
un aspect esențial 

capătă

Nu e mai puțin adevărat că și cea 
mai atentă și mai largă îndrumare 
acordată studentului în etapa pre
gătirii proiectului său de diplomă 
riscă să nu poată fi fructificată atîta 
vreme cît achizițiile sale cultural- 
științifice dobîndite pe parcursul a- 
nilor anteriori sînt lacunare. Și, 
din păcate, de aici provin multe 
dintre deficientele semnalate la în
ceputul anchetei noastre. Să reținem 
doar faptul că slaba cunoaștere a 
limbilor străine diminuează ex
trem de mult posibilitățile de docu
mentare științifică, de cunoaștere „la 
zi" a evoluției unei discipline. Să 
adăugăm, de asemenea, faptul frec
vent semnalat, că studenții sînt prea 
puțin deprinși să consulte o biblio
grafie variată, să caute și să con
frunte mai multe puncte de vedere 
asupra problemei abordate.

O altă cauză esențială a unor 
lucrări și proiecte de diplomă ce
nușii, fără valențe de personalitate, 
elaborate doar dintr-o obligație pro
fesională este lipsa unui stimul moral'. 
Dintre propunerile formulate ca re
mediu, ne-a reținut îndeosebi atenția 
cea expusă de conf. dr. Aurel 
Negucioiu, decanul Facultății de ști
ințe economice din Cluj : „Pentru 
ca elaborarea lucrărilor de diplomă 
ale studenților să depășească pers
pectiva restrînsă a «trecerii unui 
examen», fie el cel mai important, 
aș supune discuției ideea încheierii 
de contracte științifice între catedre
le care îndrumă unele din aceste lu
crări și diferite instituții economice, 
în felul acesta nu numai că tematica 
subiectului tratat ar fi mai legată 
de realitate, dar cele mai bune 
idei și soluții elaborate de stu
denți și-ar găsi aplicarea în 
practică".

Dar în elaborarea lucrării de di
plomă. dr. docent Ștefan Bîrsănes- 
cu, membru corespondent al Acade
miei, profesor la Universitatea din 
Iași, distinge și o importantă pro
blemă de psihologie universitară. 
Lumea de azi este o lume în acce
lerație. Ea trăiește o viață într-un 
ritm foarte rapid. Volumul de cu
noștințe a crescut ca un munte u- 
riaș. 
între 
prin 
idei 
de trecere de la simpla conversație 
cu colegii la organizarea ideilor în
tr-un sistem. O punte care, pentru 
a fi aruncată, solicită un climat de 
viață profund spiritualizat în cu
prinsul căruia modelul profesoral se 
poate afirma nu prin lecții de mora
lă. etică, nu printr-un control rigid, 
mecanic, ci printr-o prezență mobili
zatoare, un fel de „memento" la gîn- 
dire, la o existentă demnă, frumoa
să. Vechiul aforism după care pro
fesorii mari sînt acei care sădesc în 
mintea studenților lor proiecte de lu
crări mari își revendică astfel actua
litatea sub semnul nevoii de finali
tate, de plenitudine, specifică timpu
lui nostru.

Nu găsim 
sensul ultim

Aurel

De aici nevoia de comunicare 
oameni. Lucrarea de diplomă 

întreaga ei ținută de stil și de 
poate fi considerată o punte

o Anna Karenina (ambele serii) : 
PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,15.
• Hombre : REPUBLICA - 9 ;
11.30 ; 14 ; 18,15 ; 18,45 ; 21,15, FES
TIVAL — 8,30 : 11 ; 13,30 16 ;
18.30 ; 21.
• Heidi : 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 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Lustragiul : EXCELSIOR
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ■, 16 ;
20.30. MIORIȚA - 9,30 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prințesa : CENTRAL —
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
a Ultimul voievod : LUMINA —
8.45— 15,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Operațiunea San Gennaro : DOI
NA — 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
MOȘILOR — 15.30 ; 18.
a Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : MOȘILOR — 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Week-end cu Anna : UNION —
15.30 ; 20,30, la ora 18 — desene 
animate.
a Un dans din Munții Codrului — 
Vechi monumente românești din 
Transilvania — Cutia cu do, re, 
ml — Soarele negru Floarea 
uitată — Valul — Orizont științific 
nr. 9/1968 : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
a Căderea Imperiului roman : 
GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30. 
a Duelul lung : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30 ; 18 ; 20.30. 
a Minunata călătorie a lui Nils 
Holgersson : BUZEȘTI — 15.30 ; 18. 
a Zorba grecul : BUZEȘTI —
20.30.
a Samuraiul : FLOREASCA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.45.
a Suflete tari (ambele serii) : GIU- 
LEȘTI - 15,30 ; 19, DACIA —
8.45— 19,30 În continuare.
O Veșnicul întîrziat : BUCEGI — 
9 ; 11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—15.45 în continuare : 
18 : 20,15.
a Piramida Zeului Soare : UNI
REA - 15.30 ; 18.
a I.enln în Polonia : UNIREA —
20.30.
a Totul pentru rîs : LIRA — 15,30 ; 
18.
a Magazinul de pe strada mare : 
LIRA — 20.30.
a Un dolar găurit : FLACĂRA
— 15,30, FERENTARI — 15,30 ; 18. 
a Cenușă : FLACĂRA — 18.
O Podul : FERENTARI — 20,30.
a Oscar : COTROCENI — 15,30 : 18. 
a Să nu ne despărțim : COTRO
CENI — 20,30.
a Frumoasele vacanțe : VIITORUL
— 15,30 ; 18 : 20,30.
a Planeta maimuțelor : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
a Roata vieții : AURORA — 8.45 :
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
« Neînțelesul : POPULAR — 15,30 : 
18.
a Beata : POPULAR — 20,30.
a Prin Kurdistanul sălbatic : 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
a Tarzan, omul-malmuță șl Fiul 
lui Tarzan : TOMIS — 8—14 în 
continuare ; 17 ; 20. FLAMURA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
a America, America (ambele se
rii) : RAHOVA — 18.

între ceea
cere

în chiar această idee 
al lucrării de diplomă 7
Mihai 1ORDANESCU

cu 
la 

răs-

■ Programul I
17,30 — Pentru cel mici. „Lanterna ma
gică". 18,00 — Stadion — actualitate spor
tivă. 18,30 — Mult e dulce șl frumoasă — 
emisiune de limbă română, e Noutăți 
editoriale lingvistice : Dicționarul Emi- 
nescu : © Valoarea pronunției : pronunția

■ scenică ; • Poșta redacției. Participă la 
emisiune : Lidla Sfîrlea, Romulus Vul- 
pescu, Sandina Stan, Horea Popescu, Dan

„ Duțescu șl acad. Al. Graur. 19,00 — Pen-
tru tineretul școlar : „Prinț șl cerșetor" (I). Balet după romanul Iul Mark 

li Twain, adaptare pentru televiziune. Spectacol realizat de Opera Română. 
1111 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. 
|jl| 20,00 — Tele-enciclopedia. 21,00 — Un oraș mal puțin cunoscut — Bălan. 
Ill Reportaj realizat de Ștefan Dlmltriu. 21,10 — Film serial „Răzbunătorii". 
jID 22,00 — „Cîntecul... la rampă". Emisiune muzicală în interpretarea actorilor 
IID Vasllica Tastaman, Cornelia Zorlescu. Dumitru Rucăreanu, Sebastian Rado- 
Il|j viei și alții. Acompaniază orchestra Gherase Puică. Prezintă Mihai Fotlno. 
M 22,40 — Parada vedetelor. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,15 — închiderea 
Iu] emisiunii.
Jlj] Programul II
Ul 20,00 — Telex TV. 20,05 — Teleclnemateca umorului. 20,30 — Orchestre de 

muzică ușoară. 20,50 — Recitalul de sîmbătă seara. » Balerina Elena Dacian.
M o Baritonul Emil Rotundu de la Opera din Timișoara. 21,30 — Bis... pe 18 
'!/ mm. Sumbersibile. 21,50 — Roman-foileton : „Forsyte Saga" (IX). 22,40 — In- 

chlderea emisiunii.

nil

— 9; 
VOL- 
18,15 ; 
11,45 ;

lnterlor. 
care ar 
cît mai 

intrucît soluțio-

e- 
în 
o 

a-

,q. Filarmonica de Stat „George 
Enescu" >(sala Ateneului) : .Concert 
simfonic — ' 20. Dirijor Paul Po
pescu. Solist : Ștefan Ruha.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 19,30 ; (sala Studio) : 
Castlliana — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă
gureanu) : Livada cu vișini — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Me
lodie varșovlană — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19,30 ; (sala 
Studio) : Viziuni flamande — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un ba
lansoar — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanțli necunoscuțl — 9,30 : Regele 
Cerb — 18.30.
f> Teatrul evreiesc de stat: Zece 
rați am fost — 20.

0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Hedda Gabler — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala„ ______  ...________ . . din
Calea Victoriei) : Aventurile lui 

str. 
■ 17.

Plum-Plum — 17 ; (sala din I 
Academiei) : A fugit un tren —
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei) : Mexico Melody — 19,30.
4 Teatrul muzical din Brașov (la 
Sala Palatului) : Voievodul țiga
nilor — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor (str. Lip
scani) : Prometeiada — 20.

ee

Preocupare esențială a 
secolului nostru, construc
țiile industriale și de lo
cuințe, cu elemente tipi
zate. repetate, pun pro
bleme de domeniul deco
rației pe care secolele dina
inte nu le-au gîndit. Ora
șul modern, dominat de 
construcții uriașe, multi- 
etajate, impune soluționări 
plastice din ce în ce mai 
ingenioase. Implicațiile 
problemei, depășind sfera 
aprecierilor estetice, tre
zesc interesul justificat al 
tuturor celor ce încearcă 
să armonizeze aspectele 
complexe și deseori contra
dictorii ale civilizației mo
derne.

Problema, aceeași în 
sentă, se pune diferit 
datele ei materiale. De 
stringentă actualitate în
cest context este proble
ma imprimeului de artă, 
care devine din ce în ce 
mai mult o necesitate acut 
resimțită. Reunind o dublă 
funcție, utilitară și este
tică, îmblnînd imaginația 
și ingeniozitatea, impri- 
meul de artă, imprimeul 
conceput atît ca pa
nou decorativ menit să în
locuiască tapiseria, cît și 
ca produs industrial, rea
lizat în serii mari, răspun
de celor mai variate ne
cesități de decorație a in
teriorului. înseși condițiile 
erei mașinismului în plină 
dezvoltare impun realiza
rea acestor imprimeuri 
care, pe lîngă calitățile es
tetice, e bine să fie ieftine 
și deci cît mai accesibile.

Ne-am adresat cîtorva 
dintre cel mai reprezenta
tivi artiști decoratori, pe 
care i-am rugat să-și spu
nă părerea în această pro
blemă. Subliniind imensele 
resurse ale artelor deco
rative care folosesc ca mij
loc de expresie materialele 
textile, multi dintre cei ce 
au participat la discuție au 
relevat rolul deosebit de 
important al imprimeului 
de artă, necesitatea dez
voltării lui în continuare, 
ca și prezenta unor im
pedimente care duc la stag
narea dezvoltării pe care 
ar trebui să o ia acest sec
tor de mare viitor al artei 
decorative, au relevat une
le aspecte ale eforturilor 
adeseori trecute sub tăcere 
sau neștiute ale creatori
lor noștri.

Artista decoratoare. AU
RELIA GHIAȚĂ. ne-a 
spus : „Ar fi de dorit ca 
eforturile artiștilor noștri 
să se concretizeze în di
recția creării unor impri
meuri ce ar putea con
stitui prototipuri pentru 
industrie, imprimeuri pen-

tru draperii de 
Iată o problemă 
trebui rezolvată 
judicios, 
narea ei ar contribui atît 
Ia înfrumusețarea decora
ției Interioare, cît și la în
viorarea unei fațade (în ca
zul perdelelor) prin poli
cromia folosită. S-au 
făcut pînă acum numeroa
se apeluri în care se în
cerca sugerarea studierii 
unor prototipuri care să 
fie preluate de industrie. 
Conform scopului ei de 
bază, arta decorativă este 
gîndită pentru a ne în
frumuseța viața, pentru a 
realiza un cadru de viață 
și de muncă cit mai po
trivit • modului de viață 
contemporan. Ar fi de do
rit ca aceste produse să 
fie puse la indemîna tutu
ror, contribuind o dată 
mai mult la ridicarea gus
tului estetic al marelui pu
blic. Căutările stilistice ale 
creatorilor noștri nu pot 
fi privite ca scop în sine, 
ci ca etape necesare în ve
derea atingerii unei tot 
mal depline măiestrii, mo
mente spre constituirea u- 
nui stil decorativ modern, 
propriu țării noastre".

Artistul decorator ION 
STENDL, referindu-se la 
propria-i activitate, a ară
tat că există o mare cerere 
pentru panourile decorati
ve imprimate, de tipul u- 
nicatelor care se află în 
magazinele Fondului plas
tic. Ar fi cît se poate de 
utilă o mai strînsă colabo
rare a Fondului plastic cu 
industria, colaborare care, 
pe lîngă că ar constitui un 
stimulent pentru artiști, ar 
duce la obținerea unor lu
crări de bună calitate, o 
dată cu scăderea prețului 
de tiraj.

Imprimeul este prin de
finiție o tehnică industria
lă. Se impune deci, cu ne
cesitate. discutarea condi
țiilor tehnice de realizare 
a acestor serii mici de pa
nouri decorative. Printre 
soluțiile care să ofere o 
mai mare rentabilitate este 
cea propusă de artista MA
RIA PANĂ BUESCU, de 
realizare a unui centru spe
cial de creație în cadrul U- 
niunii Artiștilor Plastici și 
care să canalizeze activita
tea numai în direcția creă
rii panourilor decorative.

Artista decoratoare MA
RIA TEODORESCU HU
MA a menționat faptul că 
din punct de vedere este
tic un proiect care ar tre
bui reluat la scară mare, 
industrială, trebuie să aibă 
calități în plus față de uni
cat, de exemplarul de ar
tist. De altfel și condițiile

nu pe ca- 
a impri- 
realizarea 

unor indi-

practice ale realizării in
dustriale a acestor proto
tipuri sînt cu totul altele, 
atît sub raport economic, 
cît și estetic. Apare astfel 
necesitatea ca prin produ
sele realizate să se educe 
ochiul cu un anumit echi
libru, cu un anumit limbaj 
decorativ, deci să se for
meze gustul unui public 
cît mai larg. După cum a- 
răta MARIA PANĂ BUES
CU, „afirmația că publicul 
nu are gustul educat este o 
falsă idee". Acel „se cere" 
invocat de întreprinderile 
producătoare duce la for
mularea și aplicarea unei 
concepții bazate 
litatea artistică 
meurilor, ci pe 
cu orice preț a 
catori de plan.

Marea majoritate a ce
lor ce au participat la dis
cuție au afirmat că apa
riția pe piață a unor im
primeuri nerealizate artis
tic se datorează atît mul
tiplelor comisii de avizare 
ale proiectelor 
ternă, comisia 
minister etc.), 
tractărilor 
realizate de 
care duc uneori la elimi
narea unor proiecte va
loroase. MARIA PANA 
BUESCU afirma că însuși 
modul de achiziționare al 
comerțului este defectuos : 
„discrepanța între produ
sul industrial și achiziția 
comercială e totală. Un im- 
primeu trebuie privit în 
ampla lui desfășurare. De 
o mare importanță în a- 
fara competenței celor ce 
contractează este prezen
tarea produsului. Contrac
tările nu ar trebui reali
zate doar pe baza unor mici 
eșantioane care nu pot da 
o idee exactă a felului în 
care a fost conceput ci ar 
putea fi realizat proiectul 
respectiv".

Faptul că cei trimiși la 
contractări nu sînt totdea
una oamenii cei mai com
petent! a fost subliniat și 
de artista TEODORA MOI- 
SESCU STENDL. Artista 
care a lucrat cîțiva ani în 
cadrul colectivului de cre
ație al Fabricii „Unirea" 
ne-a dat numeroase exem
ple de proiecte care ar fi 
putut fi aplicate cu succes 
(draperii pentru camerele 
copiilor, huse, imprimeuri 
pentru draperii de bucă
tărie, ale căror motive și 
culori ar fi fost adecvate 
destinației lor) și care au 
fost respinse. „Pentru a 
schimba atmosfera, atît în 
industrie, cît și de la con
tractări. a spus artista, ar 
fi necesară crearea unei 
comisii complexe în cadrul

(comisia in- 
tehnică din 
'cit și con- 
propriu-zise 
merceologi,

căreia fiecare județ să-și 
aibă printre reprezentanți 
pe lîngă comercianți și 
creatori, oameni de spe
cialitate. Ar fi necesară, 
de asemenea, o mai mare 
rapiditate în rezolvarea 
problemelor pur adminis
trative și în apariția pro
duselor cît mai rapid pe 
piață. Cred că ar fi foarte 
utilă crearea unui centru 
de mostrarc și creație care 
să se ocupe de problema 
obținerii unei mai mari 
diversități a imprimeurilor 
realizate în cantități mai 
mici. Așa cum se prezintă 
el astăzi, centrul de crea
ție din cadrul fabricii, 
s-a transformat într-o sec
ție a fabricii. Cred că pro
ducția industrială ar fi mult 
mai mult stimulată prin e- 
xistența colaboratorilor ex
terni, modalitatea de lucru 
fiind aceea a unor contrac
te întro industrie și crea
tor".

LÎGIA POPESCU, crea
tor principal la centrul de 
creație al Fabricii de in și 
cînepă „Unirea", a relevat 
importanta deosebită pe 
care o are contactul di
rect al publicului cu proiec
tele realizate. „Am orga
nizat în primăvara acestui 
an la magazinul „Cireșica" 
o expoziție cu vînzare a 
diferitelor sortimente de 
materiale imprimate, în 
special șervete de bucă
tărie, care reuneau calități 
esențiale pentru un aseme
nea produs (utile, frumoa
se, ieftine). Marele succes 
de public, ca și vînzarea 
lor rapidă dovedesc că 
contactul cu consumatorul 
este definitoriu. Și totuși, 
aceste produse nu au apă
rut pe piață, motivul : ti
vitul lor ar fi implicat 
cheltuieli în plus. Iată cum 
materiale de mare utilitate 
create, dispar înainte de a 
fi transpuse industrial".

Ideea unui magazin al 
noutăților, al unui maga
zin al cărui ritm de eta
lare și prezentare a pro
duselor, altul decît cel al 
marelui fluviu comercial, 
să constituie un îndrumă
tor al publicului, ne-a fost 
împărtășită de toți cei că
rora ne-am adresat.

Acestea sînt cîteva aspec
te, realizări și proiecte pe 
care le implică imprimeul 
de artă. în eforturile vi
zibile și meritorii de a se 
potrivi, cu simplitatea, so
brietatea și măyetia arhi- 

“tâ’ctiîrii' contemporane, cu 
luminozitatea ei.

Anchetă realizată ds 
Marina PREUTU

PE SCENA
TEATRULUI

„LUCIA STURDZA
BULANDRA“

Spectacolul „Livada cu vi
șini", care s-a jucat cu un 
mare succes în cursul stagi
unii trecute, va fi reluat sîm- 
bâtă, 9 noiembrie, orele 20, în 
sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr.l.

Alături de cunoscuții actori: 
Clody Bertoia, Ștefan Ciobotă- 
rașu, Forry Etterle și Petre 
Gheorghiu, va evolua, pentru 
prima dată în acest spectacol, 

• actorul Octavian Cotescu.

Recentele erupții 
solare, fenomene

neobișnuite ?
9

(Urmare din pag. I)

Una dintre trăsăturile 
•aracteristice ale drama
turgiei românești de inspi- 
■ație istorică națională o 
;onstituie capacitatea ei de 

reflecta concomitent tre
cutul și prezentul — rele- 
vînd constante ale evolu
ției istorice — de a înfă- 
,ișa spectatorului nu nu- 
nai evenimentul dramatic 
ori destinul uman desfășu
rate cîndva aievea, ci și 
rezonanta acestora în ac
tualitate. Bineînțeles, avem 
ie-a face cu un proces ar- 
.istlc profund și complex, 
care impune excluderea 
iin discuție a aspectelor 
ie suprafață, a încercărilor 
le schematizare ori de 
.actualizare" formală.

Croitorii cei mari din 
Valahia posedă elemente 
promițătoare, situîndu-se 
:otodată pe linia continuă
rii tradițiilor la care ne-am 
•eferit. Fără să avem cî- 
tuși de puțin intenția de a 
(ubaprecia valorile ante- 
•ioare, ni se pare că pu- 
:em remarca de data aceas- 
a o împrospătare a viziu
nii istorice.

Astfel, deși avem de-a 
'ace cu desfășurarea unei 
icțiuni imaginare, cu o „is- 
orie apocrifă", cum își 
ubintitulează autorul pie- 
;a, această acțiune păstrea- 
.ă miezul unor relații is- 
orice reale, care reies nu 
numai din prezența perso- 
îajului Basarab și a con- 
radicțiilor feudale caracte
ristice secolului al XIV-lea, 
i și din profilarea unui 
(onflict mai vast, inerent 
irogresului umanității. în- 
re „om și timpul său". 
Kutorul a evitat însă imi- 
area modelelor clasice ro- 
nânești ale genului în _ a- 
•eastă privință, imaginînd 
ermenii conflictului în o- 
tozițli simbolice : societa- 
ea apuseană a vremii este

Croitorii cei mari
din Valahia
de Alexandru Popescu

TEATRUL DE STAT DIN SIBIU
luxul vesti- 

autoritatea vo-
preocupată de 
mentar 
ievodală din Țara Româ
nească se străduiește să as
tupe gropile din mijlocul 
drumului; în Apus mersul 
timpului îl măsoară orolo
giul — la noi cîntatul co
coșilor. Dar stadiul infe
rior al dezvoltării sociale 
din Tara Românească pe 
planul tehnicii și al rafina
mentului. în momentul 
respectiv, este compensat 
prin potentele spirituale, 
prin valoarea umană înal
tă a celor mai buni fii ai 
poporului : Voievodul Ba
sarab însuși vădește un 
pilduitor patriotism, punînd 
mai presus de orice dragos
tea de țară ; al doilea gră
mătic face dovada unor ex
cepționale însușiri poetice ; 
sculptorul năzuiește să re
prezinte plastic infinitul ; 
Croitorul cel mare are, în 
limitele meșteșugului său, 
viziunea viitorului. Toți în
truchipează, împreună, tră
sături caracteristice ale po
porului român : energie, 
dîrzenie. voioșie ; piesa 
prefigurează apariția con
științei de sine a poporu-

lui român și în cadrul a- 
cesteia exaltă spiritul lui 
constructiv, creator. Rele
varea caracterului de per
manență, de continuitate a 
unei asemenea evidente în
sușiri naționale (explicita- 
tă de altfel prin folosirea 
versurilor lui Arghezi și

cronica
dramatică
prin aluzii directe la 
Brăncuși), se cere, cred, 
subliniată ca una din prin
cipalele valori ale piesei. 
Aș mai adăuga faptul că 
fantezia autorului nu de
pășește măsura, 
este ficțiune 
calitatea de 
întîmpla, in 
mente, de a 
verosimil și 
convingător.

Recunoscînd 
numărate, fără pretenția de 
a le epuiza, ne simțim to
tuși datori să atragem a-

, ceea ce 
în piesă avînd 
a se fi putut 
esență, real- 
fi în genere 
prin urmare
calitățile e-

tenția asupra unor aspecte 
deficitare ale piesei. Astfel, 
e drept, fără să impieteze 
grav asupra înțelegerii 
juste a mesajului, există în 
piesă unele neclarități de 
ordin istoric : estomparea, 
de pildă, a caracterului ex
pansionist, agresiv chiar, 
al influenței catolice în 
momentul desfășurării ac
țiunii, ori insuficienta ca
racterizare a voievodului 
Basarab și a altor perso
naje (firește, prin mijloa
cele adecvate modalității 
alese de autor) ca repre
zentanți ai clasei dominan
te în feudalismul românesc. 
Nu ni se pare, apoi, destul 
de echilibrată prezența în 
acțiune a Marelui croitor, 
în raport cu ceilalți repre
zentanți ai spiritului crea
tor românesc ; vrem să spu
nem că dacă Poetul și 
Sculptorul sînt integrați 
organic 
ponenți 
nâle și 
croitor 
denudat
tional, atît în prezența lui 
ca personaj, cit și în opera 
ce o înfăptuiește.

dacă 
sînt 

în acțiune ca ex- 
ai valorilor națio- 
universale, Marele 
ne apare aproape 
de specificul na-

Cu toate acestea, Croito
rii cei mari din Valahia re
prezintă pentru Alexan
dru Popescu o afirmare 
dintre cele mai promiță
toare pentru dramaturgia 
noastră contemporană.

La relevarea pregnantă a 
acestor calități, în una din 
primele înscenări ale pie
sei, și-a adus o contribu
ție importantă colectivul 
teatrului din Sibiu. Tre
buie subliniat în primul 
rînd aportul prețios al re
gizorului Dan Nasta. care 
a știut să pună în valoare 
virtuțile textului dramatic 
și să accentueze sensurile 
lui esențiale, asigurînd îm
pletirea fericită a fondului 
grav al piesei cu gratia 
desfășurării acțiunii ; di
recția de scenă a imprimat 
spectacolului aerul unei 
glume, dar al unei glume 
serioase, dacă ne este în
găduită expresia, din care 
nu dispare esența umană 
a personajelor, dar nici 
farmecul „jocului* uneori 
capricios al istoriei. Am 
putea remarca patosul re
ținut al interpreților în 
momentele grave, solemne, 
ale acțiunii, dar și voioșia, 
optimismul, robustețea lor. 
acolo unde au fost nece
sare.

Beneficiind de un text 
ale cărui virtuți am încer
cat să le schițăm, precum 
si de o inteligentă si fină 
îndrumare regizorală, in- 
terpreții și-au valorificat 
rolurile pe măsura calită
ților personale. Trebuie re
marcate mai ales creațiile 
cvartetului din fruntea dis
tribuției (în ordinea intră
rii în scenă) : am avut re
velația unui Capelan (Nicu 
Niculescu) foarte expresiv. 
juc.înd replica înainte de a 
o rosti, afectînd atît cît 
permite rolul, sugerînd cu 
măsură autoironia ; tînărul

Valeriu Paraschiv — corect, 
adesea cu participarea su
fletească necesară în rolul 
Poetului, dar uneori exte
rior, fără convingere ; 
Doamna Fluer a găsit în 
Adina Rațiu o interpretă 
excelentă, inteligent-femi- 
nină. pe toate coordonatele 
rolului, cu treceri firești 
de la ironia calmă, bine 
țințită, la exploziile furi
bunde, (cu unele exagerări 
în glas la finalul părții a 
doua), de la prefăcătorie la 
profundă 
bastian Papaiani i-a 
Voievodului Basarab 
turul 
text și 
plus, 
sonal, 
pretare de prestigiu (scă
zută pe alocuri, mai ales 
în partea a patra, atunci 
cînd actorul nu s-a supra
vegheat suficient pentru a 
nu fi prea mult... el însuși). 
Ion Ghișe — o apariție fi
zică interesantă în rolul 
Sculptorului, dar fără su
ficientă participare afecti
vă ; Mircea Hîndoreanu a 
realizat un portret expre
siv în rolul Episcopului : 
prea corect pentru posibi
litățile sale (pînă la mono
tonie) a fost Costel Rădu- 
lescu în rolul Marelui 
croitor; în rest, prezențe 

x lineare, fără strălucire, dar 
utile desigur ansamblului.

Am avut sentimentul că 
actorii s-au simțit bine în 
decorul și în costumele 
create de Helmut Stiirmer. 
Scenograful le-a realizat, 
cu mijloace simple dar 
foarte potrivite, conținutu
lui piesei șl viziunii regi
zorale.

Un spectacol bun. cu o 
piesă bună. Teatrul de stat 
din Sibiu merită felicitat 
pentru acest început de 
stagiune.

Mihai VASILIU

sinceritate ; Se
dat 

con- 
precis indicat de 

de regie, și, în 
farmecul său per- 
realizînd o inter-

proximativ 500 km/sec. Această vi
teză crește pînă la 600—700 
km/sec, ca urmare a erupțiilor cro
mosferice, cînd Soarele este activ. 
Din diversitatea mare a erupțiilor 
cromosferice, erupțiile protonice sînt 
evenimente solare în cursul cărora 
se emit raze cosmice formate din 
protoni de mare energie, foarte no
cive pentru echipajele navelor cos
mice. Fiind însă produse în regiuni 
active, cu morfologie cunoscută, ele 
pot fi prevăzute cu cîteva zile îna
inte. Intrucît, cu mijloace de la sol, 
studiul radiațiilor solare poate cu
prinde numai domenii destul de re- 
strînse, în ultimul timp s-a recurs 
la așa-numitele observatoare solare 
orbitale, care au ca principală misi
une furnizarea de indicații și date 
precise asupra acestor radiații, pre
cum și asupra pericolului pe care 
ele l-ar putea prezenta pentru na
vele cu echipaj uman lansate la 
mare altitudine. Rachetele, sateliții 
și alte mijloace tehnice moderne, da
torită cărora heliobiologia a căpătat 
noi posibilități de a se dezvolta, au 
cules și ele o bogată informație ști
ințifică. Compararea acestor rezul
tate cu cele ce se vor ojiține în anii 
Soarelui activ (1968—1969) va con
tribui Ia elucidarea multor îndoieli 
cu privire la efectele razelor cos
mice.

— Ce importanță prezintă fe
nomenele activității solare pen
tru Pămînt, atit prin influența 
lor asupra biosferei, cît și în 
alte domenii ?

— Radiația electromagnetică emisă 
de Soare are o deosebită influență 
asupra stratului din atmosfera înaltă 
numit ionosferă, care reflectă undele 
scurte radio, la mari distanțe. Se știe 
că în 1957, de pildă, ca urmare a unei 
erupții solare foarte puternice, emi
siunile radio pe unde scurte au în
cetat pentru o jumătate de oră pe 
toată suprafața globului. Fenomene 
asemănătoare s-au observat și după 
erupția care a avut loc la 30 octom
brie 1968. Radiația corpusculară in
fluențează, la rîndul ei. producerea 
furtunilor magnetice pe Pămînt. 
Astăzi se știe că acul busolei mag
netice suferă variații diurne, iar cînd 
variațiile bruște ating valori de peste 
un grad, sînt denumite „furtuni mag
netice", fenomene însoțite de aurore 
polare, magnifice straturi luminoase 
neregulate care apar în atmosfera 
regiunilor boreale. Acțiunea Soare
lui asupra Pămîntului este pusă în 
evidență prin „releul* ionosferei. 
aflat la 100—200 km înălțime — strat 
ionizat de radiațiile solare ultravio
lete și parcurs de curenți electrici. 
Variațiile de ionizare și altitudine 
se manifestă prin perturbări în trans
misia de unde scurte. S-a stabilit că

erupțiile cromosferice sînt mai tot
deauna urmate imediat de pertur
bați! radio-telegrafice, în timp ce 
furtunile magnetice se manifestă cu 
întîrzieri de 20—48 de ore.

S-a constatat că tulburările mag
netice afectează de asemenea dis
pozitivele electronice de teleghidare 
a rachetelor, precum și conducerea 
electronică a automatelor industria
le. Ele provoacă nesincronizări în 
funcționarea acestora, uneori chiar 
avarii.

în ultimul timp, oamenii de ști
ință au început să studieze și in
fluența tulburărilor magnetice asu
pra organismului uman. S-a stabi
lit astfel că cu două zile înainte și 
o zi după furtunile magnetice se 
manifestă o sporire a morbidității 
în unele afecțiuni cardiovasculare și 
în alte boli cronice. Potrivit unor 
date statistice din Anglia, Belgia, 
Franța, U.R.S.S. și alte țări, erup
țiile solare ar produce modificări 
caracteristice ale sîngelui, prin mic
șorarea cantității de 
rirea numărului de 
fundarea corelației 
nele solare și cele 
importanță practică 
prevenirea efectelor geofizice, cum 
ar fi furtunile magnetice sau per- 
turbațiile în propagarea undelor 
dio, ca și în fixarea momentelor 
time pentru lansarea navelor 
echipaj la bord.

Nu mai puțin importante sînt 
pectele teoretice. în univers 
multe stele care prezintă analogii cu 
Soarele. Studiul fenomenelor ce ca
racterizează activitatea solară poate 
dezvălui tainele unor astfel de cor
puri cerești foarte îndepărtate. Ști
ința n-a elucidat nici cauza exactă 
a producerii activității solare, unele 
detalii neputînd fi explicate chiar în 
lumina teoriilor celor mai recente. 
Tocmai datorită influentei fenomene
lor activității solare asupra celor 
terestre, în ultimul timp a căpătat 
o mare dezvoltare fizica solar-te- 
restră. Cu ajutorul rețelei de obser
vatoare repartizate pe diferite lon
gitudini, prin perfecționarea continuă 
a tehnicii de observație, se inten
sifică cooperarea științifică interna
țională în acest domeniu. Observa
torul astronomic din București dis
pune de un serviciu solar de obser> 
vare a petelor din fotosferă și. a 
erupțiilor din cromosfera solară. El 
a participat la acțiuni de mare anver
gură, cum au fost Anul geofizic in
ternațional (1957—58), Anii Soarelui 
calm (1964—65) și ai Soarelui activ 
(1968—69). Rezultatele observațiilor 
sînt concentrate de Comisia specială 
de fizică solară din cadrul Uniunii 
Astronomice Internaționale, organism 
care dirijează eficient întreaga coo
perare științifică din acest domeniu 
atît de important al cunoașterii 
umane.

leucocite și mă- 
limfocite. Apro- 
dintre fenome- 
terestre are o 
deosebită și în

ra- 
op- 
cu

as- 
există



PAGINA 5SCÎNTEIA •— simbătâ 9 noiembrie 1968

Ion BRAD

CHIPUL IN FlNTlNĂ
Gheorghe PITUȚ

DIALOG ÎNNOIRE

Gabriela MELINESCU

VIS
CU TOMA ALIMOȘ

HORVATH IMRE

răsară

Dim. RACHICI

EU INIMA

inima Ia Mureș mi-am lăsat

FRANZ LIEBHARD

Și arde-acum intens și fără spuză 
Lîngă-orice om, lîng-orice floare vie, 
Stingîndu-se puțin cînd pică-o frunză

munți 
cetele

mîndre și păduri alese, 
bătrîni ce-au zămislit furtuni 
lui Iancu, ne-nțelese

mîinile hărnicite 
își bate aripa; 
nostru să poarte 
de țară 
cutezînd, făurind

LA MUREȘ.

Eu __ , ________
Infiptă-n vîrful unui plop — făclie — 
Iar flăcările-i peste țară bat.

Vasile NICOLESCUNichita STĂNESCU

iar sub plăcuta înfățișare a tăcerii 
mărturisesc destinul planetelor.

Uneori vorbesc în fața ta 
ca-naintea unui zid înalt, de piatră 
care se pierde leneș în nori.

Strig toate numele lucrurilor 
știute de mine vreodată ; 
smulg secundele din oră 
și le arăt bătînd,

Zidul înalt, de piatră, 
deschide un ochi mare, albastru, 
și-apoi îl închide.

Ion CRINGULEANU

TIMP COMUNIST

IUGA

JEBELEANU

STEA DE SEARA Ioana DIACONESCU

PE FRUNTEA TARII

La geamuri cînd mirifică-mi răsare 
Din pînze siderale, cea dintîi, 
I-aj tot striga : rămîi, rămîi!

lărgești; eu aud pieptul țării 
inimă care gîndește la viitor și bate I

O fi și steaua-aceasta căzătoare ? 
Veni-va-un veac cu zimții lui s-o sfarme 
Sau de pe drumul ei să mi-o întoarne?

La geam îmi bate-o stea seară de seară, 
îmi fulgeră ca pasărea de-argint
Și, proorocind, cu razele-n zenit
O simt prin veșnicii-ndelung cînd zboară.

Prin cosmice, prin pure continente 
îmi suie gîndul spre nemărginiri... 
Speranței, pe spiralele subțiri, 
îi taie-n beznă pîrtii, menuete.

ROMÂNIE

Pe frunte, pe vis, 
Cine ți-a scris 
Zbaterea plopului, 
Ochii ciclopului, 
Odihna vîntului, 
Febra cuvîntului, 
Marele semn 
De tăgadă și-ndemn, 
Sîmbur de foc, 
Noroc, nenoroc, 
Semn al cunoașterii 
Inimii mașterii, 
Nelogoditul 
Cu infinitul, 
Cine ți-a scris 
Pe frunte, pe vis, 
Chip al meu din fîntînă ? 
Oglinda cu cercuri fluide mă-ngînă...

GLAS
și pîlnea, 
și plînsul

spune-mi

Tu, zise tatăl 
Vezi cum e grîul 
Vezi cum e rîsul 
Și datoria.
Uită-te-n viață și
Că știi ce e lumea,
Ce e trandafirul și cugetarea, 
Ramura aplecată de rod, 
Cutezanța și nerăbdarea, 
Puterea din om
Și cinstirea celui ce sînt 
Și cinstirea mîinii mele 
Care-a apăsat peste ziduri 
Versuri de slavă.

*

Dau această cîntare 
Primelor cuvinte și sensului 
Vieții celor care sînt pe mare 
Și pe uscat. Mersului 
Celui în bună cinstire, 
în flacără și-n legămînt
De zilnică și lumească zidire 
Cum însumi sînt.
Steagului și sărbătorii 
Aerului pur și seminței, 
Vorbei și adunării 
întru cuvîntul ființei.
Eu sînt prima literă, sînt iederă 
Aur și tinerețe, dorință — 
Așa sîntem fiecare

credință 
țară.

De-aici, de unde sămînța 
își slujește încolțirea spre floare, 
De unde zborul învață să fie înalt 
Cu umerii pînă la soare ;
De-aici, de unde rîul se naște în iarbă 
Și fierul nu mai poate răbda în tăcere 
Viața de foc și se bate spre lume 
Să devină unealtă muncind stratul 
Darnicei sfere ;
De-aici, de unde lumina turnată în lucruri 
Și-n inima acestor oameni liberi-adevărați 
Se ridică imens, dînd alintare 
Coamelor de planetă în munții Carpați; 
De-aici, de unde pîinea și cinstea se nasc 
Dătătoare de viață omenească prin care 
Sîngele nostru bate sănătos
Și, din inimă, în toate părțile muncii răsare ; 
De-aici, de unde s-aude vuind
Pieptul timpului tînăr de mîine 
Frate bun cu visarea și bobul 
De grîu care călătorește țărîna spre pîine; 
De-aici, de unde încep, fundamental, 
Sensurile istoriei noastre și clipa 
De etern cunoscută de 
Peste care sora lumină 
De-aici se ridică glasul 
Slavă acestor tărîmuri 
Prin care geniul trece 
Spațiul și vîrsta luceafărului îndrăgostit să 
Timp comunist, zare de umeri lucrînd 
Din adînc spre lumină — spațiu de libertate 
Cum te 
Plin de

Desene de MIHU VULCANESCU

Neașteptat 
in toamna tulbure 
semințele atît de rare 
vor trebui 
cu fiecare noapte 
sub apăsarea gerului să curgă 
tot mai adînc 
acolo unde 
apele destinului 
sînt mult mai calme 
ca floarea luminării 
din mîna unui mort 
și ca prima clipă 
clipă optimistă — 
curată, fără urmele rușinii, — 
cămașa-nvins ului 
se va-nnoi.

Apuc vîrtos cuvintele tăcute, 
le șterg, le scriu să le imprim virtute, 
Mă plec să-ating înaltul zbor nomad 
și mă ridic în toate cite cad.

Cîntecul vine de sus dintre neguri stelare. 
Eu, din mîluri amare de mare.
Cîntecul vine de sus dintre îngeri nebuni. 
Eu, din golul mușcat de furtuni.

Cîntecul vine din gura de rai a pămîntului. 
Eu, din vatra-nstelată și fluierul vîntului.
Cîntecul vine din nori care-și strigă asaltul, 
Eu, din glasul ce ține înaltul.

Primăvara-1 arunca 
în prăpastia de verde 
umbra lui se întindea 
animale să dezmierde. 
Pădurea cînd asculta 
era un auz de munte 
El parcă demult trăia 
Pe un cal țintat în frunte 
Calul său venea din el 
ca din flacără un fum 
și copitele-i creșteau 
fulgerînd sub drum 
Cînd sălta Toma pe cal 
se-auzeau doi cai mergind, 
unul alb peste pămînt 
altul sub pămînt, 
nechezînd
Spațiul toamnei nu-1 încape, 
el intra și curgea 
printre crestele de ape 
Pe ascuns soseau și duhuri, 
poleite slugi plecate, 
dramne mătăsoase bînd 
al lui Toma trup de moarte, 
în răcoare luminînd 
stele înotau 
calm pe fiecare gînd, 
cum din peșteri mari 
animale-nfierbîntate 
suia Toma pe cărările-nnodate 
Și un șarpe lung cu fluier 
șuiera pe munte sus, 
vulturii pe aripile lor întinse 
pe deasupra lumilor l-au dus.

Mira PREDA

CU AURA ASCUNSĂ

IN CUVINTE
De-ar fi să mă strigi între ierburi 
cu sîngele s-alung uscăciunile
eu, fiul drumului de țară, fi-vor acolo 
rază între rădăcini
rostindu-te
la margini de vînt și piatră prețioasă 
în binecuvîntarea fructelor tale, țară, 
îți voi striga numele : 
chezășie între semințe, 
rugă întru frumusețe, 
numele tău — Românie.

Din dacic lut, mi-am țărmurit ulcioare. 
Le-am însemnat cu sete lingă ciuturi, 
Le-am despărțit de oase și de scuturi 
La gură le-am legat în somn izvoare

Sarmatică, urcam spre începuturi. 
Ulcioarele-mi vărsau pe umeri soare. 
Suiam desculță, beată de candoare 
Lăsînd pe gura lor de lut, săruturi.

La granița dintre anotimpuri 
așază bătrînii cîntare 
pe drumuri de țară;
în talerul stîng numele tău 
aproape de inimă,
în talerul drept vîrstele și rodul 
case, fîntini — 
inima — țară-i mai grea decît rodul, 
decît fîntînțje mai adîncă 
și înclină talerul pe partea mea stingă ; 
lumina din el văzul meu, 
cîntecul lui sîngele meu — 
Românie, numele tău lumină 
ne luminează.
Și ne-am preface la chemarea ta 
în nume,
în fîntîni la margini de drumuri, 
în meri, zilele să rodească 
prin binecuvîntarea semințelor.

...Și vine-un vînt blajin dinspre Ardeal 
Pe bulevardele din Capitală
Și-mi intră-n suflet, cum pătrunde-un val 
Din mare-ntîrziind pe plaja goală.

Și-mi spune vîntu-n zbor de oameni buni, 
De holde
De
De

O, cîte ploi se roagă în baladă 
Peste pămînt de platoșe să cadă,
Sub care mai tresar încet, morminte...

lângă dureri, am ridicat în piatră 
Troițe căutînd tăcut spre vatră, 
Cu aura ascunsă în cuvinte...

Darie NOVACEANU

TIMP
Timp fără rost al pietrei, 
care nu stă la temelia casei, 
nu face ciment, 
nu se așterne 
pe luciul patinat al șoselei 
și nu indică niciodată distanțele.

Mă rog de ploaie și n-o las să cadă 
Peste copacu-acoperit de flori 
în care frunzele răsună
Cu
Mă
S-o
Să

țărna de sub ele, împreună — 
rog de ploaie să-și oprească stropii 
fac șirag pe lîngă casă, lîngă poartă 
amuțească păsările de lumină 

Și florile să-mi crească în grădină — 
Mă rog de ploaie pe pămînt străbun 
Să cadă-n palme și să răcorească 
Cerul, și lanul, și pădurea, 
Și fruntea țării, împărătească.

CULESUL
Vino și du-mă-n grădină 
Unde pietrișul răcoros 
Luminează spre seară, 
Unde, roadele atîrnînd, așteaptă 
Simburi din ființa lor să tresară...

Hai, să culegem pere aurii;
Decît orice, pe lume, fructul copt e mai sfînt. 
Norii se învăpăiază în coame ca ghețarii 
Prin ultimele raze, navigînd, spre pămînt.»

Pietre fără de rost, în pîntecul cărora 
nu mișcă statui decît în visele mele, 
cînd le încălzesc umerii 
pînă simt că răcesc.

Timp fără rost, pierdut 
în golul dintre frunze, 
în ochiul gol al paharului, 
în cuvintele cicatrizate, 
șuierate-n spatele unei necunoscute, 
în consoanele care nu cunosc șoapta, 
scrîșnite în fața prietenilor,

Pietre pe care
Trebuie să le dăm la o parte, 
timp peste care
trebuie să trecem.
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Tovarășul meu de călăto
rie tăcea. Profilul său, cu 
nasul ascuțit și pomeții 
înalți, se contura în lumina 
puternică a amiezii. Mergea 
în direcția capitalei, Asun
cion, dinspre frontiera de 
sud, într-un autobuz pentru 
douăzeci de persoane care, 
în mod miraculos, transporta 
patruzeci — pe lîngă purce- 
luși, găini, numeroase boc
cele și valize de carton sau 
de lemn. După cîteva ore 
am făcut un popas. Ne-am 
așezat în curtea deschisă a 
unei cîrciumi, la umbra u- 
nui „mango" cu frunze căr
noase. Am fumat împreună, 
înainte de a-și stinge prima 
țigară, tovarășul meu, a că
rui limbă maternă era „gua
rani", îngînă cîteva cuvinte 
în spaniolă, anevoie găsite, 
dar elocvente: „Noi, para- 
guayenii, sîntem puțini și să
raci", mi-a spus. Era de pe 
lîngă Paraguari și coborîse 
la Encarnacion să caute de 
lucru ; dar în zadar. Din fe
ricire, putuse totuși să-și 
strîngă bani pentru biletul 
de întoarcere. Continuă: 
„în Paraguay nu se găsește 
de lucru". „De ce?" —- l-am 
întrebat. Zîmbi: „Seceta și 
politica". Mi-a spus că în 
speranța de a găsi de lucru 
la culesul bumbacului, mulți 
zilieri paraguayeni pleacă 
în Argentina, „dar și acolo 
sînt prea mulți oameni..." 
Mi-a povestit că fusese com
batant, cu mai bine de trei
zeci de ani în urmă, în răz
boiul împotriva Boliviei și 
mi-a arătat un cartonaș șifo
nat, din care reieșea că ră
nile lui din timpul războiu
lui îi dădeau dreptul la o 
pensie. Cît încasează ? „Cu 
trei luni întîrziere încasez 
210 „guaranies". Banii aceș
tia ajung în total pentru trei 
kilograme și ceva de carne. 
Pentru patru kilograme nu 
ajung".

Mi-a mai povestit că își 
încercase norocul, cu ani în 
urmă, ca ospătar în subur
biile din Buenos Aires și în 
cîteva orașe din sudul Bra
ziliei. Tot zadarnic. Acum, 
să plece iar din țara lui, să 
se ducă din oraș în oraș ? 
„Nu mai pot. Am șaizeci 
și trei de ani".

...Cazul bătrînului meu 
tovarăș de drum este tipic

pentru Paraguay — una 
dintre țările cele mai sărace 
din America Latină. Aceas
tă sărăcie e evidentă și din 
cifra oficială a venitului pe 
cap de locuitor : 198 de do
lari. Populația — două mi
lioane de locuitori — crește. 
Țara este însă secătuită de 
exilul masiv al locuitorilor, 
pe care teroarea și mizeria 
îi expulzează sistematic. E- 
conomia nu se dezvoltă 
pentru a da de lucru noilor 
brațe.

Chiar în anii „boom"-u-

exporturi se cheltuiesc pen
tru a importa grîu și alte 
alimente pe care solul Pa
raguayan le-ar putea prodrraguayan le-ar putea produ
ce din belșug. Cifrele ofi
ciale indică, de asemenea, 
că producția agricolă este 
paralizată la cîteva articole 
și într-un evident regres la 
altele, în vreme ce planul 
informează că în clipa de 
față, „peste 43 la sută din 
producători nu sînt proprie
tari" și că venitul pe cap 
de locuitor al populației a-

educația, asistența și dreptul 
la orice beneficiu; dar în 
același timp este integrat 
în societatea capitalistă care 
îl exploatează și în care își 
are rolul său : ce s-ar în- 
tîmpla cu oligarhia paragua- 
yană, cu filialele monopolu
rilor nord-americane, cu la
tifundiarii argentinieni și 
brazilieni, stăpîni pe jumă
tate din țară, dacă nu s-ar 
bizui, în activitatea lor de 
secătuire a bogățiilor Para
guayului, pe aceste sute de 
mii de mașini omenești,

ÎNTREG POPOR
PEREGRIN PE DRUMURILE

AMERICII LATINE
ES

lui economic Paraguayan 
(1961—1965) s-au înregis
trat doar creșteri moderate 
ale producției, iar cifrele ur
mătorilor doi ani demon
strează un considerabil re
gres. într-adevăr, în perioa
da menționată, considerată 
ca „perioada de aur" a re
gimului, cifra medie a creș
terii producției indică un 
spor de 1 la sută pe locui
tor ; în 1966, sporul n-a iz
butit să acopere creșterea 
demografică, iar în 1967 a- 
bia a putut să depășească 
cifra creșterii populației.

în planul național . „de 
dezvoltare economică și so
cială", care servește doar 
drept diagnostic fiindcă te
rapeutica pe care o reco
mandă nu se aplică, se re
cunoaște că în Paraguay se 
cultivă mai puțin de 2 la 
sută din suprafața totală a 
țării și aceasta în condițiile 
cînd mai mult de 15 la sută 
din veniturile realizate la

de Eduardo 
GALEANO 

publicist sud-american

gricole este de 22 de cenți 
pe zi I Și nici nu poate fi 
altfel într-o țară unde 1,4 la 
sută din plantații și ferme 
dispun de 90 la sută din su
prafața totală exploatată.

Imensa masă a micilor 
producători, dintre care 
mulți nici măcar nu au ti
tlul de proprietate asupra 
pămîntului pe care l-au 
muncit dintotdeauna, asi
gură marilor ferme și plan
tații brațele de lucru ieftine 
de care acestea au nevoie. 
Este o populație uitată, ig
norată de toți. Da, țăranul 
Paraguayan este lăsat de o 
parte în măsura în care i se 
refuză, din cauza sistemului,

practic gratuite, născute 
pentru a suferi și a se speti 
muncind ? Producția micu
lui proprietar abia depășeș
te nivelul auto-subzistenței, 
dar micile proprietăți consti
tuie premisa necesară a e- 
xistenței marilor latifun
dii, formînd, împreună, a- 
ceeași structură economico- 
socială care funcționează prin 
munca aproape a tuturor în 
beneficiul a foarte puțini I

O reformă agrară ? Chiar 
în planul de dezvoltare 
menționat, pretențiile după 
care o asemenea reformă ar 
fi fost înfăptuită sînt dez
mințite : „problema pămîn- 
tului n-a fost soluționată", 
mărturisește acest document. 
Planul însuși explică de ce 
rămîn, în continuare, intac
te marile latifundii făcînd 
observația că „crescătorii 
de vite și proprietarii pă
durilor constituie forțele e- 
conomice cele mai influente 
în hotărirea politicii care

privește respectivele lor in
terese". Pe de altă parte, o 
imensă sumă a fost plătită 
marilor proprietari în chip 
de indemnizație pentru îm
părțirea moșiilor lor, împăr
țire care de fapt nu a avut 
loc decît pe hîrtie. Mulți 
dintre țăranii care s-au dus 
să-și încerce norocul în zo
nele deschise colonizării, în 
așa-numitul „triunghi din 
Caaguazu", au preferat, în 
cele din urmă, să se întoar
că în regiunile lor de ori
gine sau au luat drumul 
noului exod, spre Brazilia, 
spre a-și oferi brațele lor 
ieftine plantatorilor de cau
ciuc din Curitiba și Mato 
Grosso sau plantatorilor de 
cafea din Parana. Dinspre 
regiunile nordice ale Para
guayului pleacă, săptămînal, 
camioane încărcate cu ță
rani, care emigrează spre 
fabricile din Sao Paulo: 
sînt lucrătorii cei mai ieftini 
pentru muncile cele mai 
grele. Paraguayul exportă 
șomeri, vinde oameni. Se a- 
preciază că există un milion 
de paraguayeni — o treime 
din populație — stabiliți în 
țările vecine, din cauza mi
zeriei și a terorii care 
domnesc în propria lor pa
trie. în împrejurimile orașu
lui Buenos Aires, capitala 
Argentinei, există localități 
ocupate în exclusivitate de 
către paraguayeni.

Disperată este și situația 
pionierilor defrișării păduri
lor virgine, care în speranța 
recuperării unui petic de 
pămînt, încearcă zadarnic 
să nu-și abandoneze țara, 
înfruntînd jungla, în nepri
mitoarele regiuni care le-au 
fost repartizate de guvern, 
fără nici cea mai mică asis
tență tehnică, ei trebuie să 
smulgă pămînturilor „acor
date" roade suficiente nu 
numai pentru a se hrăni și 
a-și hrăni familiile, dar și 
pentru a putea plăti noua 
lor proprietate, fiindcă dacă 
țăranul nu plătește prețul 
stabilit nu primește titlul 
de împroprietărire. în aces
te condiții, țăranii, marea 
majoritate a populației țării, 
sînt condamnați la o viață 
în care toate eforturile sînt 
îndreptate spre atingerea o- 
biectivului primar al supra
viețuirii.

INCURSIUNE
PE RIVIERA

PERSANĂ
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De îndată ce traversezi spre nord 
lanțul munților Elburz descoperi 
parcă o altă lume. Este Iranul ve
getației luxuriante. Franjuri aluvi- 
ale înscriu depresiunea caspică. Cli
matul blind, parfumul portocalilor 
și verdele nuanțat al culturilor ce 
coboară de pe versantul muntos pînă 
spre luciul mării dau o înfățișare pa- 
radisiacă acestui colț de țară, al „con
tinuei primăveri", cum îl denumește 
celebrul poet persan Firdusi. Nume
roase localități turistice, stațiuni de 
odihnă se înșiruie pe malul dante
lat al mării. Acest decor natural, de 
o rară frumusețe, conferă litoralului 
Caspicei renumele de „riviera irani
ană".

De la Teheran pînă la Shaluz, pri
ma localitate montano-maritimă, nu 
sînt decît 200 de km. Ne însoțește 
firul argintiu al unui rîu flancat de 
arbori și mici așezări omenești. în 
rest, cunoscutul peisaj dezolant, ce
nușiu și arid, aproape lipsit de viață. 
Barajul, hidrocentrala și lacul artifi
cial Karadj anunță începutul lanțu
lui muntos. Tunele și serpentine. Vo
lanul mașinii se mișcă la dreapta și 
la stînga într-un nesfîrșit slalom 
printre masivi colțuroși și prăpăstii 
amețitoare. Fîșia îngustă gudronată 
ne poartă cînd la nivelul virogii, cînd 
pe creste de cîteva mii de metri, E- 
moție și teamă, amplificată o dată cu 
trecerea pe lîngă locul prăbușirii ca
mionului condus de Yves Montand 
în filmul „Salariul groazei". Călăto
ria prilejuiește astfel o încordare a 
nervilor, transformînd plăcerea vo
iajului într-un adevărat calvar de 
peste patru ore, deși distanța par
cursă nu depășește 90 de km.

Valea Shaluzului ne întîmpină cu 
aerul proaspăt și peisajul odihnitor, 
deconectant al provinciei Mazande- 
ran. E timpul culesului de ceai. Pe 
plantațiile ce ne înconjoară, grupuri 
de femei rup frunzele mărunte și le 
pun în coșuri. Culesul ceaiului este 
o îndeletnicire exclusiv feminină. 
Pantalonii negri și fustele de culori 
vii se disting de la distanță ca niște 
mărgele pe fondul verde continuu. 
Unele poartă copii mici în spate, în
tr-un fel de raniță, altele transportă 
coșuri pe cap pînă la marginea cul
turii unde se adună recolta. Așa tre-
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Există vreo țară care se întinde 
în același timp în Europa și în Ame
rica de Nord ? Nu vă grăbiți să răs
pundeți negativ la această întrebare. 
Priviți harta și veți vedea : deși a- 
proximativ 2 000 de kilometri despart 
țărmurile Danemarcei de cele ale 
Groenlandei — totuși ele alcătuiesc 
o singură țară : cea mai mare insulă 
de pe glob este o provincie a Dane
marcei. Spre Groenlanda se îndreap- 

, tă mereu alte expediții care ne a- 
jută s-o cunoaștem mai bine. Povești
le despre acest ținut al ghețurilor 
veșnice sînt pe cale să dispară. Dar 
călătoriile spre interiorul ținutului, 
în sănii trase de cîini sau cu schiu- 
rile mai rămîn și azi aventuri teme
rare.

S-ar crede că natura aspră a Gro
enlandei a ferit-o de o istorie prea 
frămîntată. Lucrurile sînt departe de 
a sta așa. încă în secolul al IX-lea, 
ea a atras atenția vikingilor, dar pri
mul european care a debarcat aici, 
în pragul celui de-al X-lea veac, a 
fost căpetenia normanzilor, Erik cel 
Roșu. Din cele 25 de'corăbii unde se 
înghesuiau 600—700 de vikingi, cu vite 
și păsări pentru hrană, numai 14 au 
atins țărmul Groenlandei. Erik i-a 
adus aici pe coloniști, ademenindu-i 
cu presupusele bogății ale ținutului 
pe care l-a denumit, din motive pur 
demagogice, „pămîntul verde". Așa 
i-a rămas numele pînă azi — Green
land — deși insula este.o adevărată 
împărăție a albului. Cîți dintre eschi
moșii care din Canada au coborît pe 
aceste pămînturi încă cu 4 000 ani 
în urmă vor fi fost uciși de oame
nii lui Erik cel Roșu ? Mărturii în 
această privință nu există... în ce îi 
privește, coloniștii au rezistat prin
tre ghețuri și vînturi aprige timp 
de aproape cinci veacuri. Apoi isto
ria Groenlandei a cunoscut o pauză. 
Ea a reînceput tîrziu, în anul 1721 
— cînd insula a fost din nou coloni
zată de danezi și norvegieni. Vor 
li fost acești primi coloniști bărbați 
vajnici pe vreo flotă de baleniere 
aruncată la țărm în unul din sezoa- 
nele de vînătoare ? Coloniștilor a- 
cestora Ie urmează mai tîrziu explo
ratorii care pătrund pas 
spre interiorul insulei. Și-au 
rînd pe rînd numele de 
enlanda expedițiile lui 
Heis, Nordenskjoeld, Nansen, 
ry, Rasmussen, Wegener... 
mai găsit aici pe urmașii vechi
lor eschimoși — bărbați bruni, vîn- 
joși, cu pomeții proeminenți. Dane
zii au fost mirați de rezistența pe 
care au opus-o groenlandezii încer
cărilor de a-î creștina. Dar această 
rezistență își are originile în felul de 
viață al locuitorilor insulei, în do
rința lor de a nu tulbura obiceiuri 
moștenite din vremuri imemorabile. 
Reguli nescrise — dar respectate de 
toți — dirijau pînă aproape de zilele 
noastre vînatul și pescuitul, desface
rea și împărțirea cărnii și a grăsi
mii de focă...

Cunoașterea și exploatarea Groen
landei a fost o operă grea, plină de 
sacrificii. Prima expediție n-a reușit 
să înainteze de la țărm decît 13 ki
lometri ! De-abia anul 1887 a mar
cat prima traversare a insulei de la 
un țărm la altul, întreprinsă pe 
schiuri de către participanții la ex
pediția Nansen !

Astăzi avem destule cunoștințe 
despre Groenlanda. Spun destule 
pentru că va mai trece probabil o 
bună bucată de vreme pînă cînd oa-
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menii vor ști exact ce se ascunde sub 
Calota de gheață care acoperă 
insula. Spre centru, grosimea acestei 
calote este de 3 500 de metri. Doar 
munții Watkins, cu vîrfurile lor ce 
trec de 4 000 de metri, reușesc să 
scoată capul de sub ghețurile veș
nice. Se crede că dacă într-o zi ghe
țurile și zăpezile care acoperă insula 
s-ar topi, nivelul tuturor mărilor și 
oceanelor lumii ar crește cu 8 me
tri ! Am văzut cît sînt de înalte a- 
ceste ghețuri, să vedem cît sînt ele 
de întinse. Ei bine, din cei 2,2 mi
lioane de kmp cît măsoară Groen
landa (o suprafață de 4 ori cît a 
Franței) doar 372 000 de kmp, adică 
doar a șasea parte a teritoriului, e 
liberă de strînsoarea ghețurilor. Ti
vite de acestea, regiunile locuibile 
sînt niște fîșii a căror lățime varia
ză de la 2 la 250 km și unde se înșiră 
așezările de vînători și pescari, ora
șele Groenlandei. Mai de mult, insu
larii locuiau în cabane construite din 
piatră și turbă, așa-numitele „hitte". 
Frigul, vîntul și umezeala erau oas
peții obișnuiți ai acestor locuințe, în 
care numeroși oameni mureau ră
puși de tuberculoză. Acum se con
struiesc case încăpătoare din mate
riale trainice si ocrotitoare. Cărămi
zile, betonul, cheresteaua, sticla, ta
bla sînt aduse cu vapoarele din Da
nemarca, în scurta perioadă a verii 
polare.

în timpul acestei veri, tempera
tura pe coastă poate ajunge la 
10—15°. Atunci, locuitorii satelor și o- 
rașelor pot fi văzuți căutîndu-și de 
treburi pe afară, sorbind parcă cu 
nesaț soarele prin toți porii. Tocmai 
pentru că peisajul Groenlandei e as
pru și natura a fost prea puțin dar
nică aici cu răspîndirea culorilor, 
oamenii își vopsesc locuințele în 
nuanțe deschise, vesele. Așa se în- 
tîmplă la Godthaab — capitala insu
lei, așa se întîmplă la Iulianebaab, 
oraș așezat într-un golf în care pot 
fi văzute plutind aisberguri masive, 
albe și leneșe ca niște urși polari...

Orașele groenlandeze sînt mici a- 
șezări pitorești cățărate pe stînci, 
cu străduțe înguste, șerpuite. 
Populația nu depășește 2 000—2 500 de 
locuitori. De obicei, întregul oraș 
poate fi străbătut de la un capăt Ia 
celălalt în cursul unei plimbări de 
10—15 minute. Și totuși, peste jumă
tate din cei 40 000 de locuitori ai 
Groenlandei constituie ceea ce nu
mim populație urbană. Geografia 
insulei înregistrează nu mai puțin de 
16 orașe.

Dacă puțină lume a auzit de 
Godthaab sau de alte localități 
groenlandeze, în schimb unul din o- 
rasele de aici — Thule — și-a cîști- 
gat. la începutul acestui an o neaș
teptată și nedorită notorietate. Aici, 
în ianuarie 1968 un avion ame
rican B-52, avînd arme nuclea
re la bord, s-a prăbușit în Gol
ful Stelei Polare, nu departe de baza militară '* - . .
nul n-a 
torță, el 
care s-a 
aproape 
crusta de gheață s-a restabilit re.

N.A.T.O. de la Thule. Avio- 
mai fost găsit. Arzînd ca o 
a topit stratul de gheață în 
afundat. La temperatura de 
minus 30° a nopții polare

pede. Cîte generații vor trece pînă 
cînd cineva va scoate rămășițele a- 
vionului din mormîntul lui de 
gheață ? în orice caz, generația noas
tră are de ce să fie îngrijorată : pră- 
bușindu-se, avionul a împrăștiat în 
jurul său — prin fragmentele din 
învelișul bombelor — radiații otrăvi
toare. Imaculata zăpadă a Groenlan
dei a devenit radioactivă. Thule s-a 
prefăcut în simbolul așezărilor ome
nești primejduite de zborurile avioa
nelor care poartă bombe atomice în 
pîntec. Din ce în ce mai mulți 
oameni socot că dacă Groenlandei 
i-a fost hărăzită soarta de a lansa 
valuri de frig peste partea nordică a 
lumii, aceasta e prea de ajuns, pen
tru a mai fi nevoie ca de aici să se 
răspîndească și suflul înghețat al răz
boiului rece. Concluzia este că des
ființarea bazei militare de la Thule 
ar „încălzi" considerabil atmosfera în 
această parte a globului. Locul ae
roporturilor militare l-ar putea lua 
o rețea de aerodromuri civile. Fap
tele au demonstrat că Groenlanda 
este o trambulină ideală pentru 
scurtarea drumurilor aeriene care 
leagă Europa cu Asia.

Groenlanda se gîndește la vii
torul ei. Economia sa nu poate de
pinde exclusiv de încălzirea sau ră
cirea apelor Oceanului. Atenția se 
îndreaptă în ultima vreme spre ex
ploatarea zăcămintelor minerale. Se 
presupune că în adîncurile insulei 
există — în cantități mai mici sau 
mai mari — toate mineralele cu
noscute pe glob.

Robuști și harnici, groenlandezii 
compensează parcă asprimea peisaju
lui în care trăiesc prin firea lor cal
dă, prietenoasă. Faptul că au fost 
nevoiți să lupte nu o dată cu urgiile 
dezlănțuite ale naturii și că au reu
șit să obțină totul prin eforturi ade
sea eroice le-a dezvoltat simțul so
lidarității și al demnității.

Groenlanda dispune astăzi de un 
consiliu de administrare locală Lan- 
dorond. Lucrările acestuia se desfă
șoară în capitala provinciei. Cei 17 
deputați iau în dezbatere problemele 
pe care le au de rezolvat insularii. 
Construcția de școli și de spitale, or
ganizarea cît mai rentabilă a exploa- 

. tarilor de minerale, ocrotirea pesca
rilor împotriva primejdiilor, stăvili
rea accesului concurenților străini 
care vin în apele insulei să pes
cuiască balene (al căror număr, de 
altfel, scade simțitor de la an la an). 
Interesele groenlandezilor sînt repre
zentate și în parlamentul de la Co
penhaga, prin doi deputați aleși din
tre insulari.

Urmărind dezbaterile din Lando- 
rond, în care groenlandezii vorbesc 
deschis despre problemele lor, nu 
poți să nu te gîndești la limba ve
chilor legende și povestiri groenlan
deze. Un insular bătrîn îmi explica 
într-o zi astfel lucrurile : „Legen
dele noastre povestesc experiențe de 
viață — iar acestea n-au fost întot
deauna pentru noi dintre cele plă
cute și generatoare de bucurii. Nu 
poți înfrumuseța o povestire, numai 
pentru ca ea să placă celor care o 
ascultă. Asta mai ales dacă vrei să 
păstrezi adevărul. Limba trebuie să 
fie ecoul evenimentelor, ea nu se 
poate modela după gusturile și ca
priciile nimănui". Iată de ce, tocmai 
într-o asemenea limbă, „ecou al eve
nimentelor", groenlandezii își fac au
zite din ce în ce mai des năzuințele 
și aspirațiile lor...
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băluiesc din zori și pînă-n noapte pe 
culturile marilor proprietari, pentru 
circa o sută de riali pe zi. Bărbații, 
de regulă, nu muncesc. îi găsești la 
cîte o ceainărie, stînd la 
jurul unei mese. Puțini 
practică pescuitul. Despre 
de altfel, posesori de mici 
cultivate cu ceai sau orez, 
că contractează căsătorii 
multe femei pentru a avea mînă de 
lucru gratuită. Fiecare soție are în 
primire o anumită parcelă. Locuin
țele lucrătorilor sînt masate în peri
metrul proprietarului plantației. Case 
din lemn, cu o singură încăpere, co
coțate pe stîlpi înalți de doi metri 
ca niște prepeleace pentru a fi pro
tejate contra umezelii și inundații
lor.

Rasht este orașul de reședință al 
provinciei Guilan, bogată în orezarii 
și caviar. Șefi Roud, rîul alb, e o ade
vărată mană cerească pentru cultiva
torii de orez, mai bine zis pentru cul
tivatoare, deoarece și aici tot femeile 
sînt acelea care, înfruntînd malaria 
și duritatea muncii, smulg pămîntu- 
lui hrana de bază a populației.

Vineri, zi de odihnă săptămînală, 
ne-a prins într-un sat din apropierea 
Rashtului. Pe pajiștea din fața ca
selor de lut un clarinetist intonează 
o melodie. Degetele toboșarului se 
lovesc de burduful tamburinei în ritm 
de dans folcloric. Totul radiază op
timism. Recoltarea orezului s-a ter
minat. Satul e acum în sărbătoare.

Icrele negre, caviarul iranian, au 
devenit renumite în întreaga lume. 
Vizitarea principalei pescării. Bandar 
Pahlavi, ne prilejuiește cunoașterea 
.unor lucruri inedite despre creșterea 
sturionilor, care aduc anual statului 
cîteva milioane de dolari. în pueri
cultura, mici bazine, sînt crescuți 
prețioșii beluga care vor da la ma
turitate icrele de cea mai bună ca
litate. Un sturion poate atinge 
vîrstă respectabilă de o sută de ani 
și poate ajunge la sute de kilograme, 
așa cum e cel din expoziția unității, 
în pîntecele căruia s-au găsit 20 kg 
de icre. Dar recordul a fost stabilit 
de alt pește cu o greutate de 
16 chintale și care a furnizat 102 kg 
caviar, ne spune directorul între
prinderii. în lunile de iarnă, stu
rionii vin în sudul Caspicei după 
căldură pentru a depune icrele la 
gura apelor curgătoare ce se varsă 
în mare. E sezonul prielnic pescui
tului. Bărcile își întind odgoanele 
cu cîrlige în așteptarea bancurilor 
de sturioni. Procesul de producție 
este destul de simplu ; scoaterea icre
lor se face manual. Secretul meseriei 
constă însă în cantitatea de sare ce 
se dă icrelor pentru a le menține 
gustul plăcut. Peștele ia apoi drumul 
depozitului frigorific, de unde este 
livrat consumului intern sau pentru 
export. întreprinderea de stat de la 
Bandar Pahlavi vinde un kilogram 
de caviar cu 1 800 de riali, dar el 
poate fi procurat cu ușurință la „ne
gru" la jumătate de preț, adus de 
pescuitorii clandestini sau de acei 
cetățeni care adună în fiecare, dimi
neața sturionii surprinși pe plaja 
Caspicei de refluxul apei. Deși renu
mele i-1 dă caviarul, totuși Bandar 
Pahlavi dispune de întinse plaje și 
multe hoteluri și de aceea este con
siderat, totodată, un important cen
tru turistic. Frumusețea turistică a 
rivierei Iranului se datorează și altor 
localități — Ramsar, Nochahr, Ba- 
bolshar — veritabile revelații estetice 
ale litoralului de sud al Caspicei.

taifas în 
dintre ei 
unii, rari 
suprafețe 
se spune 

cu mai

După numeroase explorări, 
oamenii de știință din Uniu
nea Sovietică au ajuns la con
cluzia că suprafața neacope
rită cu gheață a continentului 
antarctic este de numai 
30 000—40 000 kmp, adică a- 
proximativ 0,2—0,3 la sută din 
suprafața continentului, fiind 
mult mai mică decît presupu
neau cercetătorii. Pentru sta
bilirea suprafeței „oazelor* 
sud-p'olare au fost întreprinse 
numeroase cercetări cu folo
sirea metodelor cele mai mo
derne, întrucît calcularea ma
sei ghețarilor și a balanței lor 
are o deosebită importanță 
pentru aprecierea unor feno
mene glaciologice și meteoro
logice.
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CALCULATORUL 
ELECTRONIC 
„EMG-830"

pre
ce

de 6
exe- 
adu-

în R.- P. Ungară a fost con
struit un calculator electronic 
„EMG-830", care urmează să 
fie folosit pentru conducerea 
proceselor de producție, pre
lucrarea informațiilor și efec
tuarea unor calcule științifice 
mai sumare.

Acest calculator este pre
văzut cu dispozitiv de memo
rare pe bază de miezuri fe- 
ritice, avind capacitatea de 
8 192 în varianta pentru con
ducerea proceselor de pro
ducție sau 32 768 de semne bi
nare în varianta pentru 
lucrarea datelor. Durata 
clului de memorare este 
microsecunde, iar durata 
cutării operațiunilor de 
nare și înmulțire, de 40 și 
respectiv 220 microsecunde.

în numele Organizației Nați
unilor Unite pentru educație, 
știință și cultură (UNESCO), 
directorul general al organiza
ției, Ren4 Maheu, a adresat un 
apel insistent pentru salvarea 
monumentelor antice de pe 
insula Philae. Această insulă, 
denumită „Perla Egiptului’, se 
afiă" pe''fluviul, Nil, situată îri- 
tre Vechiul și noul baraj de la ’ 
Assuan. Construcția noului ba
raj a provocat inundarea insu
lei, iar valoroasele monumen
te se află sub apă pînă la o 
treime din înălțimea lor, fiind 
amenințate cu prăbușirea. 
Proiectul de salvare a acestor 
monumente — templele zeiței 
Isis — prevede demontarea 
lor și mutarea pe insula Abu 
Simbel, iar lucrările respecti
ve, care urmează să se ter
mine în anul 1972, implicg'' 
cheltuieli evaluate la 9 mil,.- 
oane dolari. Republica ArabC 
Unită a anunțat că este dispu
să să suporte o treime din a- 
ceastă sumă, restul urmînd să 
fie asiaurat prin intermediul, 
UNESCO.

Mesageri ai lumii în porturile Groenlandei Nicolae POPOVICI
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Cu peste 5 luni în urmă, 

la spitalul Broussais din 
Paris, unul din cei mai 
mari cardiologi europeni, 
prof. dr. Charles Dubost, 
opera un pacient necunos
cut : Damien Boulogne, în 
vîrstă de 56 ani. Un caz 
grav, 5 ore pe masa de o- 
perație. „Totul merge bine" 
— spunea laconic comuni
catul asupra operației. Așa 
a apărut primul francez și 
primul european cu inima 
grefată. Cu o inimă mai 
tînără ca a lui. A unui om 
răpus de o congestie cere
brală, dar cu o inimă per
fect sănătoasă.

Pere Boulogne a devenit 
o figură celebră în Franța. 
Unul din fericiții supravie
țuitori dintre cei aproape. 
80 de cardiaci cărora li s-a 
grefat o inimă.

Au trecut 5 luni de la 
marele eveniment medical. 
Nu s-a produs nici un ac
cident. Pere Boulogne —■ 
istoric, filozof, autor a nu
meroase lucrări — și-a re
găsit vitalitatea. Recent, el 
a făcut primii pași în Pa
ris. Un Paris pe care nu îl 
mai văzuse de 2 ani. Doi 
ani în care a fost țintuit 
la pat din cauza unei inimi 
bolnave. Era în pragul 
morții. Și acum, Pere Bou
logne făcuse prima sa plim
bare pînă la Arcul de 
Triumf !

„Vă aștept mîine după- 
amiază"... îmi scria în răs
punsul său. frumos caligra
fiat. Pere Boulogne.

M-a întîmpinat în ca
mera sa de la etajul III al 
pavilionului de chirurgie 
cardio-vasculară de la spi
talul Broussais. Plin de op
timism. Și înconjurat de 
vizitatori.

— Cum vă simțiți ?
— Foarte bine. Schimba

rea produsă este enormă. 
Sînt un om vindecat. Fac 
încă tratament, dar redus.

— Luați încă medica
mente ?

— în loc de 60 de tablete 
diferite, mai iau zilnic doar 
vreo duzină, plus cortizon, 
solupreb, serul entolimfoci- 
tar, de patru ori pe săptă- 
mînă, și imurant — de 3 ori 
pe săptămînă. Acesta e un 
medicament antirejet, strict 
necesar, pe care va trebui 
să-1 iau toată viața. Orga-

nismul nostru respinge ini
țial tot ce-i este străin. 
Medicamentul antirejet ce-1 
iau încearcă tocmai să frî- 
neze respingerea.

Sper să părăsesc în cu- 
rînd spitalul. Voi pleca în 
jurul Parisului. La 
sper să nu mai am 
bleme cu sănătatea, 
luat 5 kg în greutate.

— Se și vede. Vă merge 
bine. V-ați și reluat activi
tatea normală ?

— încă de la sfîrșitul lui 
iulie, la circa 10 săptămîni 
după operație. Corecte^

bluză, o mască 
Totul sterilizat, 
să le string și

țară 
pro- 
Am

speciale, o 
și o calotă. 
Acum pot 
mîna. Mă plimb în cursul 
zilei prin curtea spitalului. 
După ce pleacă vizitatorii.

— Ce vîrstă avea dona
torul ?

— 47 de ani. A murit în 
urma unui anevrism. Aci, 
la spital. Dar inima lui era ... ... . ... Q 

în 
ca 
se 
ei.

într-o stare excelentă, 
simt lucrînd perfect și 
mine. Evident, trebuie 
organismul meu să 
obișnuiască cu ritmul 
Și ea, cu mine.

șuaseră ! Nu v-a fost totuși 
teamă ?

— De loc ! Pierzi sau cîș- 
tigi o inimă. A o cîștiga 
pentru mine este o speran
ță. Eram fericit că pot servi 
omenirii, științei. Am făcut 
un pionierat.

— Acum ? Ce senzație vă 
dă cea de-a doua inimă ?

— Mă simt în putere. 
Parcă nu aș fi fost nicio
dată cardiac. Inima nouă 
bate, deocamdată, cu 120 pe 
minut. Ca la un alergător 
după 1000 de metri. Trebuie 
să-i las timp să se readap-

De vorbă cu primul

al unei grefe cardiace
șpalturile unei cărți despre 
viața studenților în evul 
mediu. Primesc — după 
cum vedeți — multe vizite. 
Țin o corespondență e- 
normă.

Sora tocmai intra cu frip
tură și vin roșu...

— Vin 7
— Da vin ! Numai cîte 

un sfert pe zi. îmi este per
mis. M-am săturat de 
apă. O iau mereu cu com
primatele. Am voie carne 
friptă, legume, fructe, unt, 
cafea cu lapte. Totul dozat 
strict. Dar fără sare.

— Ați primit vizite îndată 
după operație ?

— în iunie, vizitatorii 
stăteau dincolo de ușă. 
Eram încă în camera steri
lă. Apoi au început să in
tre la mine. Dar cu cizme

îmi arată pe perete foto
grafia donatorului și a 
prof. Dubost.

— Ce aveți de gînd să 
faceți ?

— îmi voi relua viața 
normală, dai’ cu unele pre
cauții. Am de gînd să mă 
ocup de acum încolo de 
bolnavi, mai ales de car
diaci. E foarte mult de 
făcut pentru ei, îndeosebi 
pe plan moral. Cardiacii 
sînt azi mai numeroși de
cît se crede. Cam 30 la 
sută din populație e sufe
rindă de inimă.

— Cum intenționați să-i 
ajutați ?

— Prin propriul meu 
xemplu.

— Ați știut ce riscați 
perîndu-vă. Mai ales
precedentele două grefe 
cardiace făcute în Franța e-

e-

o- 
că

teze, să revină la ritm nor
mal. Prima mea inimă ba
tea cum putea. Ventriculul 
drept nu mai servea la ni
mic. Avea în unele locuri 
grosimea unei foițe de ți
gară. Normal, trebuie să 
aibă 5—6 centimetri. Preci
zez că bolnavii gravi de 
inimă trebuie să fie supuși 
unei operații de grefă cînd 
ajung la limită. A nu se con
funda transplantarea cu o 
operație obișnuită pe inimă, 
în cazul transplantului, ți se 
schimbă inima în întregime 
sau aproape... Prof. Dubost 
nu mi-a lăsat decît o parte, 
de mărimea unei piese de 
un franc, din inima anteri
oară. Sub auriculul stîng. 
Mi-a cusut noua inimă cu 
o viteză extraordinară : 1 
oră și 25 minute. Un spec
tacol rar. Nu trebuie să ră-

mână nici o bulă de aer. 
Altfel, se produce embolia !

— Prof. Dubost proiectea
ză și alte transplantări car
diace ?

— El este gata. Există și 
12 cardiaci gravi înscriși pe 
lista noilor grefe. Totul e 
pregătit din punct de ve
dere tehnic. Dar nu e sufi
cient. Nu sînt donatori I 
Lipsește consimțămîntul fa
miliilor lor.

Pere Boulogne își aprinde 
o țigară. îmi oferă și mie 
una.

— Fumez un pachet la 3 
zile. Cum se vede, încep să 
trăiesc o viață normală, 
după ani de hibernare prin 
spitale.

— Intenționați să scrieți 
o carte despre temerara dv. 
experiență ?

— Este o experiență inco- 
municabilă. Prea greu de 
explicat. Prea personală. 
Fiecare o trăiește în felul 
lui. Ca și revenirea la viață. 
Oricum e ceva fabulos.

— Erați deja treaz la sfîr
șitul oDerației ?

— Nu, dai’ mi se pare că 
mi s-a cerut să arăt limba 
și să deschid ochii. Ceea ce 
am și făcut.

— Auzeați ? Reacționați ?
— Da, în inconștient, pe 

masa de operație. Dovadă 
a funcționării creierului — 
lucru capital. Dovadă că nu 
suferise nici o alterare. Că 
sîngele nu se oprise. Apoi 
am vorbit. Am conversat 
repede, sacadat, cu medicii. 
Aproape că nici nu am su
ferit. Cicatricea s-a închis 
foarte rapid.

— Mergeți și la cinemato
graf ?

— Ce să mai merg ? Nu 
fac eu singur cinema ? ! 
Eu însumi sînt un film pa
sionant pentru cei din jur 

. și de la distanță !
— Doriți să transmiteți 

ceva cititorilor români ?
— Da ! Salutul meu, din 

toată inima ! Si cele mai 
bune- urări românilor, prie
teni dintotdeauna ai po
porului francez și, desigur, 
un cuvînt de încurajare 
cardiacilor de la dv. Să 
aibă încredere și speranță.

Pere Boulogne îmi strînge 
viguros mîna, reluîndu-și 
conversația cu vizitatorii 
săi.

Alexandru GHEORGHIU
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lominarea unor distincții 
sportivilor români medaliați 
a Jocurile Olimpice din Mexic

PENTRU FABRICA
Telegramă

(Urmare din pag. ,1)

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai conducerii Consiliului 
Național de Educație Fizică și 
Sport, ai unor cluburi sportive, fe
derații de specialitate, sportivi 
fruntași.

Pentru merite deosebite în obți
nerea unor rezultate de valoare la 
Jocurile Olimpice din Mexic—1968, 
s-au conferit ordinul „Meritul Spor
tiv" clasa I tovarășilor: Serghei 
Covaliov, Ioan Drîmbă, Lia Ma- 
neliu, Ivan Patzaichin și Viorica 
Viscopoleanu; ordinul „Meritul 
Sportiv" clasa a Il-a tovarășilor: 
Ion Baciu, Anton Calenlc, Vasile 
Chelaru, Petre Cișmigiu, Ion Cor- 
neanu, Haralambie Ivanov, Dimitrie 
Ivanov, Ion Monea, Mihaela Peneș, 
Ion Popa, Marcel Roșea, Ileana 
Silai, Ioan Soeter, Mihai Turcaș și 
Gheorghe Zîmbreșteanu j ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a IlI-a to
varășilor : Gheorghe Biro, Calistrat 
Cuțov, Ileana Drîmbă, Ion Drăgan, 
Victoria Dumitru, Ana Ene, Simion 
Popescu, Mihai Raica, Nicolae Ro
taru, Ecaterina Sthal, Olga Szabo, 
Ion Artanescu, Maria Vicol, Andrei 
Vîlcea și Nicolae Martinescu.

De asemenea, au fost acordate 
medalia „Meritul Sportiv" clasa 
I tovarășilor: Constantin Bușoi, 
Petru Coman, Ion Crîsnic, Ștefan 
Haukler, Tănase Mureșan, Nicolae 
Neguț, Valentina Serghei, Ștefan 
Stîngu, Mihai Țiu, Titus Tatu și 
Ștefan Vișevan ; medalia „Meritul 
Sportiv" clasa a Il-a tovarășilor: 
Ianoși Kovacs și Leonida Karaiosi- 
foglu.

în numele sportivilor decorați, 
mulțumind pentru înaltele distincții 
acordate, atleta Lia Manoliu a spus 
printre altele: Cred că exprim 
părerea tuturor celor care au adus 
medalii olimpice din Mexico, atunci 
cînd spun că ceea ce ne-a făcut 
să obținem performanțe valoroase 
a fost convingerea noastră că re
prezentăm o țară pe care o iubim 
din tot sufletul, o țară ale cărei 
realizări sînt cunoscute în întreaga 
lume. Cînd în liniștea imensului 
stadion răsuna imnul țării noastre 
și pe cel mai înalt catarg se înălța 
drapelul roș-galben-albastru, gîn- 
dul nostru se îndrepta plin de 
recunoștință spre cel căruia îi da
torăm tot ce este nou, bun, frumos 
și nobil în România socialistă, spre 
cel căruia avem să-i mulțumim 
pentru toate victoriile noastre: 
spre partid.

Vorbind în numele antrenorilor 
decorați, Ion Corneanu a spus : Vă 
asigurăm, tovarășe Ceaușescu, că 
înalta prețuire ce ne este acordată 
astăzi va constitui pentru noi un 
moment de neuitat, că și în viitor 
vom munci cu pasiune, devotament, 
cu întreaga noastră pricepere pen
tru a obține noi succese sportive, 
închinate patriei.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU (textul cu- 
vintării se publică in pag. I).

în încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
prezenți s-au întreținut cordial cu 
cei decorați.

Vineri seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Roma, de
legația Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Confe
derației Generale Italiene a' Mun
cii, a făcut o vizită în această 
țară.

în timpul vizitei, delegația a 
avut convorbiri cu membrii secre
tariatului C.G.I.L. privind situația 
din mișcarea sindicală internațio
nală și din F.S.M. S-a constatat cu 
satisfacție identitatea de vederi 
într-o serie de probleme funda-

mentale, precum și voința comună 
a celor două organizații de a con
tribui la rezolvarea problemelor 
din mișcarea sindicală internațio
nală. De asemenea, s-a convenit să 
se intensifice legăturile 
nale bilaterale dintre 
și C.G.I.L.

tradițio- 
U.G.S.R.

★
’La plecarea din Roma,

portul Leonardo da Vinci, delega
ția română a fost salutată de Ri
naldo Scheda, secretar al C.G.I.L., 
Umberto Scalia, șeful secției in
ternaționale, precum și de activiști 
ai C.G.I.L. A fost de asemenea 
prezent Cornel 
dorul României

pe aero-

Burtică, ambasa- 
la Roma.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit vi
neri dimineață delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
condusă de S. M. Butusov, minis
trul gospodăriei comunale al 
R.S.F.S.R., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R.

Lă întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
au luat parte Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
al A.R.L.U.S., precum și A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

★

„ZILELE
CĂRȚII LITERARE"

! Cu prilejul Adunării generale a 
Scriitorilor din România, cară își va : 
începe în eurînd lucrările, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă în 
colaborare cu Uniunea scriitorilor 
organizează în principalele librării 
din țară „Zilele cărții literare". A- 
ceastă acțiune va oferi cititorilor 
posibilitatea unei priviri de ansam
blu asupra creației scriitorilor din 
țara noastră, precum și a efortului 
editorial și al rețelei de difuzare, 
desfășurat în perioada 1965—1968 pen
tru popularizarea și larga răspîn- 
dire a cărții literare, respectiv de la 
ultima conferință a scriitorilor pînă 
la actuala lor adunare generală.

La ar castă sărbătoare a cărții vor 
parte pa peste 100 de scriitori pre
zent zilele acestea la deschiderea 
expozițiilor de carte în toate reședin
țele de județ. Ei se vor întîlni cu 
cititorii în cadrul unor șezători lite
rare, vor citi din lucrările proprii.

întîlniri asemănătoare se vor or
ganiza și la căminele culturale și li
brăriile sătești din numeroase co
mune.

*
Vineri la amiază, în holul Ateneu

lui Român, a avut loc deschiderea 
expoziției inaugurale a „Zilelor căr
ții literare". Expoziția cuprinde volu
me de proză, poezie și teatru con
temporan, tipărite între 1965—1968, 
studii de critică și istorie literară, 
monografii și eseuri din aceeași pe
rioadă, precum și o parte din operele 
autorilor clasici și moderni români, 
editate în acest timp.

Luind cuvîntul. Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, după ce a 
arătat că expoziția ilustrează bilan
țul bogat al creației literare din ulti
mii patru ani, prilejuind în același 
timp publicului larg întîlnirea cu lu
crările autorilor preferați, a subli
niat preocuparea C.S.C.A. pentru gă
sirea unor soluții care să înlăture 
greutățile și lipsurile ce mai persistă 
in activitatea editorială, preocuparea 
continuă pentru ridicarea substan
țială a calității cărților.

în continuare, acad. Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii scriitorilor, 
a făcut referiri la activitatea edituri
lor noastre și a scriitorilor români și 
de alte naționalități care în perioada 
amintită au dat cititorilor și țării 
lucrări de valoare.

Printre participanții la deschidere 
se aflau directori de edituri, scrii
tori, membri din conducerea Uniunii 
scriitorilor, reprezentanți ai C.S.C.A., 
ziariști, atașați culturali și de presă 
acreditați la București, corespon
denți ai presei străine.

în după-amiaza aceleiași zile, la 
librăria „Mihail Eminescu" din Ca
pitală s-a deschis o expoziție de 
carte beletristică cu vînzare, orga
nizată în cadrul „Zilelor cărții li
terare".

Cu această ocazie au vorbit Du
mitru Trancă, director general al 
Centralei editurilor și difuzării căr
ții, și Valeriu Râpeanu, critic lite
rar.

(Agerpres)

Membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă 
de S. M. Butusov, ministrul gos
podăriei comunale al R.S.F.S.R., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., au făcut vineri o vizită 
la Muzeul de Artă din Capitală.

în aceeași zi, V. P. Babarskov, 
Erou al muncii socialiste, directo
rul sovhozului Ianromski, a făcut 
o vizită la Consiliul Superior al 
Agriculturii, ' iar A. V. Dzamam- 
vili, Erou al muncii socialiste, 
maistru la Combinatul metalurgic 
din orașul Rustavi — la Direcția ge
nerală de siderurgie din Ministe
rul Industriei Metalurgice; pictorul 
emerit A. G. Viaznikov, din 
R.S.F.S.R., a fost oaspetele Uniunii

artiștilor plastici; O. A. Kostiuk, 
șeful Departamentului pentru de
servirea populației din Sovietul ra
ional Odesa, a făcut o vizită 
la Uniunea centrală a cooperati
velor meșteșugărești, iar Z. V. Ku- 
rocikina, secretara conducerii cen
trale a A.P.S.R., la Consiliul general 
A.R.L.U.S. Cu acest prilej, oaspe
ții s-au interesat de problemele le
gate de specificul activității lor, 
de realizările .obținute în' țara noas
tră în aceste domenii.

Seara, membrii delegației au a- 
sistat la un spectacol al Teatrului 
de estradă „C. Tănase" din Capi-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitare ministrului aface
rilor externe al Cambodgiei, No
rodom Phurissara, cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a proclamării 
independenței ■ Cambodgiei.

★
Cu prilejul celei de-a 50-a ani

versări a independenței de stat a 
Poloniei, la sediul ambasadei 
R. P. Polone din București a fost 
organizată, vineri, o seară de fil
me. Cu acest prilej a fost vizionat 
filmul „între cele două congrese", 
oglindind realizările poporului po
lonez în perioada 1964—1968.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

în continuare, Jerzy Bauer, prim- 
secretar al ambasadei R. P. 
lone, a oferit un cocteil.

★
Societatea de Cruce Roșie 

România a hotărît să acorde 
Crucea Roșie italiană un ajutor 
constînd din alimente, îmbrăcămin
te de iarnă, pături și medicamente, 
pentru sinistrații din regiunile care 
au avut de suferit în urma inun
dațiilor catastrofale din Italia.

★
Vineri la amiază, în două pavili

oane ale Complexului central de 
expoziții din Piața Scînteii, între
prinderile „Mașinoexport" și „Elec- 
troimpex" din Sofia au deschis o 
expoziție tehnică.

Printre cei prezenți la inaugu
rare se aflau Dumitru Usturoi, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Victor Ionescu, președin
tele Camerei de comerț, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și ai unor ministere 
economice, specialiști ai unor în
treprinderi bucureștene. Erau de 
față Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, 
membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Petar Filipov Koicev, con
silierul comercial al ambasadei R. P. 
Bulgaria, au vorbit Iordan Tenov, 
locțiitor al ministrului pentru con
strucții de mașini al R. P. Bulga-

ria, sosit în București cu acest pri
lej, și Hristache Zambeti, vicepre
ședinte al Camerei de comerț.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 17 noiembrie, cu
prinde mașini-unelte de forjat, 
redresoare, mașini de prelucrare a 
lemnului, aparate de radio și tele
viziune, aparataj medical, electro
nic și pentru uz casnic.

★
Participanții la festivalul „Ci- 

binium ’68“ au adus vineri un 
omagiu marelui cărturar transil
vănean Gheorghe Lazăr, patriot 
înflăcărat care, împreună cu Au
gust Treboniu Laurian, St. O. Io
sif, Aurel Vlaicu și alții au în
treținut vie în conștiința poporu
lui român flacăra luptei pentru 
eliberare socială și înfăptuirea 
statului național unitar.

La monumentul lui Gheorghe 
Lazăr, di.n satul Avrig, la bustul 
și la mormîntul cărturarului au 
fost depuse jerbe de flori.

(Agerpres)

DE CONFECȚII
ȘI TRICOTAJE

BUCUREȘTI
Fabrica de confecții și tri

cotaje București este în plină 
dezvoltare. Procesul de pro
ducție necesită noi angajări 
de personal. In aceste zile, se 
angajează tineri (bărbați) în
tre 22—28 de ani, pentru cursul 
de calificare în meseria de 
călcător confecții. De aseme
nea, se angajează personal 
pentru 
șef de 
tori de 
lificați.

funcțiile de merceolog, 
birou, precum și aju- 
gestionari șl liftieri ca-

prin

S P
„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA ALE IUGOSLAVIEI

<3£w

România - Ungaria
în finala probei feminine

în semifinalele probei feminine pe 
echipe din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei de la Belgrad, selecționata 
României a învins cu scorul de 3—1 
echipa Cehoslovaciei. Ungaria a dis
pus cu 3—0 de echipa R.F. a Ger-

maniei și va întîlni în finală echipa 
României.
disputată între echipele Iugoslaviei, 
care a eliminat cu 3—2 Cehoslovacia, 
și Anglia. Tenismanii de masă englezi 
au întrecut în semifinale cu 3—2 e- 
chipa Ungariei.

La masculin, finala va fi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
(Agerpres)

vremea

ASTĂZI, LA PLOIEȘTI, ÎN CA
DRUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
A DE FOTBAL, PROGRESUL 
BUCUREȘTI joacă în compania e- 
chipei A.S.A. TG. MUREȘ. Meciul 
are loc la Ploiești deoarece terenul 
de joc al echipei Progresul este sus
pendat pentru o etapă. Meciul începe 
la ora 14.30.

Ieri în țară : Vremea s-a men 
ținut umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Au căzut ploi tempo
rare în Oltenia, Muntenia și cu 

; caracter local în rest. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 4 grade la Tulnici și Tg. 
Neamț și 14 grade la Boița și 
Blaj.

Timpul probabil pentru 10-11- 
12 noiembrie : Vremea se men
ține în general umedă. Cerul va 
fi variabil, mai mult acoperit, 
îndeosebi în regiunile din ves
tul țării, unde vor cădea ploi 
locale. în rest, ploi izolate. Vînt 
slab pînă la potrivit din est și 
sud-est. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere u- 
șoară. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 
5 și 15 grade, local mai ridicate 
la sfîrșitul intervalului, Seara și 
dimineața, ceață frecventă. în 
București : Vreme umedă și re
lativ rece, cu cerul mai mult no- 
ros. Ploaie slabă. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura stațio
nară la început, apoi în ușoară 
creștere. Seara și dimineața, 
ceață.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din

8 noiembrie 1968 : 45 64 77 57 65 21 
56 60 44 84 90 67.

Fond de premii : 812 630 lei.

Vineri la amiază au avut loc fu
neraliile academicianului Ion S. 

'Gheorghiu, om de știință emerit,- 
profesor consultant la Institutul 
politehnic din București, persona
litate științifică de faimă interna
țională.

în cursul zilelor de joi și vineri, 
la Institutul politehnic, unde a fost 
depus corpul defunctului, au venit, 
pentru a-și lua un ultim rămas 
bun; numeroși academicieni, pro
fesori universitari, cercetători ști
ințifici, foști colaboratori și disci
poli, studenți.

La catafalc erau depuse coroane 
de flori din partea Prezidiului 
Academiei, Ministerului învăță- 
mîntului, Secției de științe tehnice 
a Academiei, Institutului politehnic 
și a altor instituții.

în cadrul mitingului de doliu, 
acad. Remus Răduleț, vicepreședin
te al Academiei, a adus un ultim 
omagiu academicianului Ion S. 
Gheorghiu. Relevînd prodigioasa 
activitate științifică a acestuia, des
fășurată timp de aproape 60 de 
ani, vorbitorul a spus, printre alte
le : Ca președinte sau ca membru 
în cele mai înalte foruri de îndru
mare tehnică, el a luat parte la e- 
laborarea celor mai importante 
proiecte și lucrări în domeniul 
energetic, care s-au efectuat în ul
timele patru decenii în țara noas
tră. Orientarea cercetărilor noastre

de energetică spre probleme de 
mare eficiență economică, contura
rea primelor noastre programe în 
domeniul automatizării constituie 
principalele domenii ale activității 
sale organizatorice. Numeroasele 
lucrări științifice l-au făcut cunos
cut atît în țară, cît și în străină
tate, iar exemplul personal și stră
duințele sale ca profesor au con
tribuit în mod substanțial la mun
ca de pregătire științifică și de ri
dicare a nivelului de cercetare al 
cadrelor tinere. .

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
prof. George Bărănescu, rectorul 
Institutului politehnic din Bucu
rești, prof. Alexandru Popescu, 
din partea Facultății de electroteh
nică, ing. Constantin Negoiță, se
cretarul Consiliului național al in
ginerilor și tehnicienilor, și ing. 
Nicolae Ștefanescu, din partea 
foștilor studenți și colaboratori ai 
defunctului. Vorbitorii au evocat 
personalitatea marcantă a celui 
dispărut, meritele sale deosebite în 
domeniile științei și tehnicii — ca 
întemeietor al școlii românești de 
mașini electrice — bogata ac
tivitate desfășurată de acad. 
I. S. Gheorghiu pe tărîm didactic 
și obștesc

După mitingul de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre cimitirul 
Bellu, unde a avut loc înhumarea.

(Agerpres)

DUMINICA, PE STADIONUL DI
NAMO, tot într-un meci contînd 
pentru campionatul țării, DINAMO 
BUCUREȘTI joacă în compania e- 
chipei UNIVERSITATEA CLUJ. în- 
tîlriirea se va <’ 
de la ora 14.30

CAMPIONUL EUROPEAN DE 
BOX LA CAT. GREA, ENGLEZUL 
HENRY COOPER, a declarat că își 
va pune titlul în joc în fața italia
nului Renalto Tomasoni. Meciul ur
mează să aibă loc la Roma la sfîrși- 
tul lunii februarie. Cooper l-a de
posedat de centură pe vest-germanul 
Mildenberger anul acesta la 18 sep
tembrie. Este pentru prima oară în 
cariera sa cînd Cooper boxează în 
Italia.

!

___  „ l’este scurt timp, se va amenaja 
desfășura cu începere pe una-din: marile baze sportive alo 

orașului Miinchen o pistă de tartan. 
Această pistă va fi rezervată atleți- 
lor vest-germani selecționați în ve
derea marilor confruntări ale anului 
viitor. De asemenea, pista va sta la 
dispoziția celor mai buni atleți vi
zați de pe acum să participe la J.O. 
din 1972 de la Miinchen.

Astăzi, la Cluj are loc A DOUA 
ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE 
HANDBAL DINTRE ECHIPELE 
FEMININE ALE ROMÂNIEI ȘI 
R. F. A GERMANIEI. în primul joc, 
victoria a revenit cu scorul de 12—11 
echipei oaspete.

IN FINALA PROBEI DE UR
MĂRIRE PE ECHIPE DIN CA
DRUL CAMPIONATELOR MON
DIALE DE CICLISM de la Monte
video se vor întîlni reprezentativele 
Italiei și Argentinei. Finala probei 
de tandem va fi disputată între cu
plurile Gorini—Turrini (Italia) 
Goens—Lancker (Belgia).

Și

ÎN CADRUL CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE CĂLĂRIE 
de la Palermo, proba de obstacole 
a fost cîștigată de Nelly Paoetti (Ita
lia), care a realizat 55” (zero penali
zări). Marele premiu al competiției 
a revenit lui Mancinelli (Italia) în 
53” (4 puncte penalizare).

ZIUA INDEPENDENȚEI CAMBODGIEI

Dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a formelor de participare a 
maselor la conducerea statului, la 
rezolvarea treburilor obștești con
stituie o cerință obiectivă a dezvoltă
rii democrației socialiste în țara 
noastră.

Partidul și guvernul se preocupă 
necontenit de găsirea formelor ce
lor mai corespunzătoare etapei ac
tuale de dezvoltare, prin care să 
asigure participarea tot mai activă 
a tuturor celor ce muncesc la rea
lizarea obiectivelor menite să accele
reze progresul multilateral al țării, 
în ansamblul acestor măsuri se în
scrie și proiectul de lege privind co
misiile de judecată.

Comisiile de judecată au atribuții 
de împăciuire și de judecată, fiind 
competente să încerce împăcarea 
părților în unele infracțiuni prevă
zute de codul penal și în unele liti
gii patrimoniale, să judece unele a- 
bațeri de la regulile de conviețuire 
socială. Ele pot judeca litigii de 
muncă și chiar unele litigii patri
moniale între persoanele fizice, dacă 
încercarea de împăcare n-a reușit 
iar părțile de comun acord solicită 
aceasta.

Comisiile de judecată vor funcțio
na pe lîngă organele de conducere 
ale organizațiilor socialiste și pe 
lîngă comitetele executive ale con
siliilor populare municipale, orășe
nești, ale sectoarelor municipiului 
București și ale comunelor.

în întreprinderile și organizațiile 
economice de stat și instituții func
ționează, în prezent, două organe 
obștești cu atribuții de judecată : 
comisiile pentru soluționarea liti
giilor d- muncă ivite între angajați 
și unitățile cu care se află în ra
porturi de muncă șl consiliile de 
judecată pentru soluționarea cauze
lor privind abaterile săvîrșite la lo
cul de muncă. Pe lîngă comitetele 
executive ale consiliilor populare 
funcționează o comisie de împăciuire 
cu atribuția de a încerca împăcarea 
părților în unele infracțiuni prevă
zute în codul penal, iar în organi
zațiile cooperatiste — organe care 
au atribuția de a judeca unele aba
teri și litigii.

Spre deosebire de reglementarea 
în vigoare, potrivit căreia organele 
de împăciuirp și judecată au forme 
diferite, în proiect se prevede func
ționarea unui organ unic, avînd toa
te aceste atribuții. Se înlătură, ast
fel, neajunsurile ivite din cauza exis
tenței unor organe diferite, cu pro
ceduri și căi de atac diferite.

Membrii care compun comisia de 
judecată nu vor mai fi desemnați ca 
în prezent de conducerea unităților 
și comitetelor sindicale, ci vor fi 
aleși în adunări generale ale oame
nilor muncii sau în sesiuni ale con
siliilor populare. Această prevedere 
reflectă pregnant caracterul demo
cratic al organelor de influențare și 
jurisdicție.

Prin noua reglementare se va rea
liza nu numai o înmănunchere la 
un singur organ a atribuțiilor de 
influențare și jurisdicție ce aparțin 
în prezent mai multor organe, ci și o 
sporire a atribuțiilor comisiilor de 
judecată. în felul acesta, crește ro
lul lor în crearea unei atmosfere de 
intoleranță față de orice manifestări 
antisociale, în menținerea ordinii de 
drept.

Noul cod penal restrînge sfera de 
aplicare a constrîngerii penale, pe 
de o parte prin rămînerea în afara 
acesteia a faptelor ce prezintă un 
pericol social redus, iar pe de altă 
parte prin crearea posibilității de a 
se înlocui răspunderea penală prin 
măsuri de influențare obștească.

în proiectul pe care-1 dezbatem, 
înlocuirea răspunderii penale se rea
lizează prin trecerea unor fapte să
vîrșite în condițiile arătate de lege 
în competența de judecată a orga
nelor obștești de influențare și juris
dicție, atunci cînd ele prezintă un 
pericol social redus și constituie a- 
bateri de la regulile de conviețuire 
socială.

Comisiile de judecată vor avea atri
buții sporite deoarece mai multe 
fapte decît în prezent săvîrșite la 
locul de muncă, precum și altele să
vîrșite de cetățeni în afara locului 
de muncă vor fi considerate aba
teri. Pe lîngă atribuțiile de a judeca 
abateri de la regulile de conviețuire 
socială, comisiile vor avea și pe a-

ceea de a judeca unele fapte prevă
zute de legea penală, în cazul în 
care procedura de împăcare nu a 
reușit, iar reclamantul, în loc de a 
sesiza instanța penală, a cerut ca 
pricina să fie judecată de comisie.

Comisiile din întreprinderi, orga
nizații economice și instituții de stat, 
precum și cele din organizațiile coo
peratiste și celelalte organizații ob
ștești vor avea și atribuția de a în-

neral aceleași, independent de or
ganizațiile pe lîngă a căror con
ducere funcționează. Unele deosebiri 
privesc comisiile care funcționează 
în organizațiile cooperatiste și cele 
de pe lîngă comitetele executive ale 
consiliilor populare, impuse fiind de 
specificul activității lor. O activi- 
tate specifică comisiilor de judecată 
de pe lîngă comitetele executive ale 
consiliilor populare o constituie pro
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Proiectul legii privind comisiile
de judecata în dezbatere publica

cerca împăcarea părților în infrac
țiunile săvîrșite la locul de muncă 
pentru care legea penală prevede pro
cedura împăciuirii. S-a considerat 
că în astfel de cazuri este mai efi
cientă influența colectivului la locul 
de muncă unde s-a săvîrșit infrac
țiunea.

Atribuțiile organelor obștești de 
Influențare și jurisdicție sînt în ge-

cedura de împăciuire în unele liti
gii patrimoniale dintre persoanele 
fizice, precum și.judecarea acestor li
tigii în cazul în care părțile sînt de 
acord. Influențarea obștească se rea
lizează, în afara procedurii de îm
păciuire, atît prin modul cum este 
reglementată procedura de judecare 
a abaterilor de la regulile de convie
țuire socială, cît și prin măsurile pe

care comisiile le pot lua față de făp
tuitori. Astfel, la dezbateri pot par
ticipa membri ai colectivului în mij
locul căruia abaterea a fost săvîrșită. 
Orice persoană poate lua cuvîntul 
pentru a critica comportarea neco
respunzătoare a celui judecat.

Măsurile de influențare obștească 
ce se pot lua în cazul judecării aba
terilor de la regulile de conviețuire 
socială sînt mustrarea cu avertisment 
și amenda. Atunci cînd comisia con
sideră că abaterile săvîrșite la locul 
de muncă au și un aspect disciplinar, 
sesizează organele de conducere ale 
organizațiilor’ socialiste, pentru a a- 
precia dacă nu este cazul să se a- 
plice o sancțiune disciplinară.

O măsură de o deosebită impor
tanță, menită să asigure drepturile 
și interesele legitime atît ale orga
nizațiilor socialiste cît și ale cetățe
nilor, o constituie dreptul nemijlocit 
acordat părții nemulțumite de ho- 
tărîrea comisiei, de a se adresa cu 
plîrigere instanței de judecată. Sin
gura excepție de la această regulă 
există în materia litigiilor de muncă 
al căror obiect are o valoare de cel 
mult 1 000 de lei și în care sesizarea 
judecătoriei pentru desființarea ho- 
tărîrilor netemeinice și nelegale se 
face de către procuror.

Ținînd seama de caracterul de dez
batere publică a proiectului la care 
ne referim, consider necesar ca le
gea să prevadă modul în care vor fi 
rezolvate situațiile privind pe cei 
condamnați definitiv pentru fapte pe
nale, dezincriminate, potrivit legii 
de față și care la data apariției ei se 
vor afla în executarea pedepselor.

Noua reglementare privind orga
nele obștești de influență și juris
dicție oglindește umanismul profund 
al democrației socialiste, -încrederea 
în om și în aptitudinea lui de a se 
îndrepta. Ea va contribui, în mare 
măsură, la lichidarea manifestărilor 
cu caracter antisocial, la întărirea 
legalității socialiste.

Procuror Gh. PURICEL 
Procuratura Generală

I

Insensibil parcă la curgerea tim
pului, peisajul înconjurător pare ne
schimbat. Aceeași cîmpie sub soa
rele arzător al tropicului, dominată 
de Terasa Elefanților. De jur împre
jur, aceleași poeme în granit al ge
niului creator al khmerilor, așa cum 
își închipuiau ei viața, aici, pe pă- 
mînt, sau pe tărîmul celălalt, întru
pări în piatră de credințe și mituri, 
într-o tenace năzuință spre frumos, 
spre perfecțiune. Sînt templele de 
la Angkor-Vat, una din minunile 
lumii.

Intorcîndu-ne spre trecut, înțele
gem mai bine prezentul, menirea 
noastră — glăsuiește înțelepciunea 
acestui popor, mîndru de istoria sa 
îndelungată, de faptele străbunilor. 
Și pentru străinul călător, riturile 
sacre de la Angkor-Vat îi dau cheia 
înțelegerii vieții acestor oameni. Pre
tutindeni întîlnești un prezent grefat 
permanent pe un trecut din care 
khmerii au făcut un cult al onoarei 
naționale.

încremenirea timpului este numai 
aparentă la Angkor, cele peste șase 
sute de temple și palate, durate încă 
din timpul dinastiei regilor- Jayavar- 
man, au devenit astăzi centrul firesc 
al unei regiuni prospere. Agricultura 
a reînflorit pe locurile lăsate în para
gină de vitregiile unei istorii zbuciu
mate, trăgîndu-și din nou rodnicia 
din vechiul sistem de irigare, cu 
lacuri de acumulare și canale, care, 
deși amenajate la sfîrșitul primului 
mileniu al erei noastre, pot fi folo
site și acum ! înșiși specialiștii au 
afirmat că nici tehnica cea mai mo
dernă n-ar putea realiza mai bine 
astfel de lucrări hidrotehnice, atît de 
perfect adaptate la resursele și par
ticularitățile terenului.

Astfel de mărturii ale unei hărnicii 
și priceperi uimitoare le întîlnești 
în multe părți ale Cambodgiei. Sînt 
realități firești pentru o țară unde 
bobul de orez a jucat în propășirea 
acestei țări un rol primordial.

Lipsa de pămînt nu s-a făcut nici 
o dată simțită într-o țară unde circa 
șase milioane de locuitori își împart 
întinderile mănoase ale deltei flu
viului Mekong, care depășesc jumă
tate din teritoriul Franței ! Jungla 
se întinde încă atotstăpînitoare pe o 
mare parte din provinciile cambod
giene, dar asaltul omului, început 
acum mal bine de un deceniu. îi 
restrînge mereu limitele. Dovada o 
reprezintă și satele create într-o

crîncenă încleștare a omului cu na
tura. Eforturile care au dat naștere 
acestor așezări agricole au fost du
blate de măsuri ce vin în sprijinul ță
ranilor cu tractoare și îngrășăminte 
chimice, cu o rețea tot mai dezvol
tată de cooperative de achiziție și 
consum, de producție și credit. Anual 
iau drumul exportului sute și sute de 
mii de tone de orez! Lemnul încă 
proaspăt al celor mai multe case din 
satele pe unde am trecut arată că ele 
au fost ridicate nu de mult. A ri
dica — este cuvîntul cel mai propriu 
pentru aceste case construite pe pi
loni, o alcătuire aeriană, pitorească, 
viu colorată, cu sculpturi bogate în 
jurul ferestrelor și al ușii, unde a- 
jungi pe o pasarelă ușoară sau pe 
scări grațioase de bambus, în forme 
capricioase, șerpuitoare. Este înfăți
șarea locuințelor khmerilor de cînd 
se știu ei pe aceste pămînturi.

Cambodgia o țară bogată deci t 
Și da, și nu. în zilele noastre, cam- 
bodgienli sînt conștienți că bună
starea nu se mai poate bizui doar 
pe agricultură, cu resursele sale 
actuale. Alte surse au fost puse în 
valoare de poporul Cambodgiei de 
azi. Orezul și-a găsit „concurenti" 
serioși în plantațiile de cauciuc, tres
tie de zahăr, piper, bumbac, tutun. 
Extinderea lor a dus la apariția 
unei industrii de valorificare a pro
duselor agricole. Pădurile au dat 
la iveală comori nebănuite de lemn 
de esențe prețioase. Primele hidro
centrale au demonstrat ce po
tențial imens oferă în acest do
meniu cursurile de apă ale țării. 
Orașul-port Sihanoukville, centru 
urban apărut în ultimii ani pe pă- 
mînturi altădată cotropite de junglă, 
într-o r.egiune aproape pustie, tinde 
să devină o „capitală" a industriei. 
O uzină de montaj al tractoarelor și 
autocamioanelor, cu ‘tot mai multe 
piese fabricate pe loc, o rafinărie și 
alte întreprinderi în curs de con
strucție prefigurează tendințele de 
industrializare a Cambodgiei. Na
ționalizarea creditului, ,a activităților 
de import-export și a altor sectoare 
importante, o dată cu crearea progre
sivă, planificată, a unui complex de 
industrii de stat și semipublice, pre
cum și dezvoltarea cooperației agri
cole, au pus bazele industrializării.

Regatul khmerilor s-a transformat 
într-o Cambodgie mîndră de trecu
tul, dar și de viitorul său.

Adrian IONESCU
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DAMNARE A RASIȘTILOR RHODESIENI

romano-uruguayan
Vizita tovarășului

Petre Blajovici

NEW YORK 8. — Trimisul special 
Agerpres Nicolae Ionescu transmite: 
La palatul Națiunilor Unite a fost 
difuzat, la 8 noiembrie, textul unui 
proiect de rezoluție în legătură cu 
problema restabilirii drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze 
în O.N.U.

în acest document — elaborat de 
Albania, Algeria, Cambodgia, Congo 
(Brazzaville), Cuba, Guineea, Mali, 
Mauritania, Pakistan, România, Ye
menul de Sud, Sudan, Siria, Tanza
nia și Zambia — se subliniază că 
„restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze este esențială, atît pen
tru apărarea Cartei Națiunilor Unite, 
cît și pentru cauza pe care Națiunile 
Unite trebuie să o servească în con
formitate cu această Cartă". Proiec
tul de rezoluție cere „Restabilirea tu
turor drepturilor Republicii Populare 
Chineze și recunoașterea reprezentan
ților guvernului acestei țări drept sin
gurii reprezentanți legali ai Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite, precum 
și excluderea reprezentanților lui Cian 
Kai Și din locul pe care îl ocupă 
ilegal în O.N.U. și în toate organis
mele sale".

Acest punct al ordinii de zi ur
mează să fie luat în dezbatere de 
Adunarea Generală începînd de săp- 
tămîna viitoare.

România este, de asemenea, coau
toare a două noi proiecte de rezo
luție care au fost prezentate în Co
mitetul Politic al Adunării Generale 
în legătură cu problema afectării în 
scopuri exclusiv pașnice a teritoriilor 
submarine aflate în afara limitelor 
jurisdicției naționale actuale și folo
sirii resurselor lor în interesul ome
nirii.

Primul document — care numără 
printre coautori aproape 60 de state 
— recomandă crearea unui Comitet 
al Națiunilor Unite pentru folosirea 
în scopuri pașnice a acestor teritorii, 
care va avea sarcina să studieze și 
să elaboreze principiile și normele de 
drept ce trebuie să stea la baza co
operării internaționale în exploatarea 
și folosirea teritoriilor submarine res
pective, să studieze căile și mijloa
cele de promovare a exploatării și 
folosirii resurselor acestor teritorii, 
precum și de promovare a colabo
rării internaționale în acest domeniu.

Al doilea proiect de rezoluție, care 
întrunește aproape 20 de coautori, re
comandă proclamarea anilor 1970— 
1980 ca deceniu internațional pentru 
explorarea oceanelor.

★
La propunerea președintelui, mi

nistrul afacerilor externe al Guate- 
raalei, Emilio Arenales Catalan, A- 
dunarea Generală a adoptat joi în u- 
nanimitate proiectul de rezoluție pri
vind crearea unui comitet de pregă
tire a acțiunilor ce vor fi prilejuite 
de cea de-a 25-a aniversare a Or
ganizației Națiunilor Unite. De ase
menea, a fost adoptat proiectul de 
rezoluție elaborat în Comitetul pen- 

succese i pmim
DINCOLONIILE PORTUGHEZE

în ultima perioadă, forțele patrio
tice din coloniile portugheze au în
treprins mai multe acțiuni ofensive 
încununate de succes.

a ÎN MOZAMBIC patrioții au dis
trus 12 avioane militare portugheze 
pe aeroportul Mueda, anunță un 
comunicat dat publicității de repre
zentanta din Dar-es-Salaam a Fron
tului de Eliberare din Mozambic.

O ÎN GUINEEA „PORTUGHEZĂ" 
forțele patriotice au ocupat o tabă
ră a armatei portugheze în regiunea 
Chentola. La sfîrșitul lunii octom
brie a fost eliberată localitatea Ba- 
car Dabo.

tru teritoriile sub tutelă și neauto
nome în legătură cu situația din Rho
desia de sud. în acest document se 
recomandă Marii Britanii, ca putere 
administrantă, să adopte măsuri ener
gice, inclusiv folosirea forței, pentru 
a pune capăt regimului ilegal rasist 
din Rhodesia de sud.

★
în comitetul pentru problemele e- 

conomice și financiare al Adunării 
Generale continuă dezbaterile pe mar
ginea raportului celei de-a doua 
Conferințe a O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare, care a avut loc în 
primăvara acestui an la New Delhi, 
precum și pe marginea raportului Co
mitetului pentru comerț și dezvol
tare — organul permanent al confe
rinței.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, delegatul român, Petre Tă- 
năsie, a subliniat că România înțe
lege preocupările și speranțele pe 
care țările în curs de dezvoltare le 
pun în UNCTAD și este de părere 
că această organizație poate juca un 
rol de seamă în eforturile concer
tate pe plan internațional pentru sti
mularea dezvoltării.

„Cea de-a doua sesiune a 
UNCTAD, a arătat reprezentantul 
român, a făcut și mai evident faptul 
că șansele rezolvării marilor probleme 
ale comerțului și dezvoltării depind 
de crearea unui climat de pace și 
cooperare în întreaga lume, că pa
cea lumii și progresul economic al 
popoarelor sînt indivizibile".

MONTEVIDEO 8 — Trimisul spe
cial Agerpres I. Ionescu transmite : 
Miniștrii afacerilor externe ai Ro
mâniei și Uruguayului au semnat 
joi acordul de cooperare tehnică în 
domeniul învățămîntului.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ministrul Uruguayan al relațiilor 
externe, Venancio Flores, a subli
niat că schimburile culturale pre
văzute în acest acord vor contribui 
la apropierea între popoarele celor 
două țări, la o colaborare și mai 
rodnică între ele, fiind expresia vo
inței celor două părți de a conlucra 
împreună pentru asigurarea păcii, 
în cuvîntul de răspuns, Corneliu Mă- 
nescu a scos în evidență că atît 
acest acord, cît și acordul comer
cial, încheiat între cele două țări 
și alte acorduri a căror necesitate 
a fost recunoscută de ambele părți, 
vor asigura acel cadru contractual 
care va duce la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale.

Joi seara ministrul de externe 
român a părăsit Uruguayul plecînd 
spre Peru.

★
în comunicatul comun dat publi

cității la încheierea vizitei în 
Uruguay se arată că convorbirile ofi
ciale care au avut loc între ministrul 
afacerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, și ministrul relațiilor 
externe al Uruguayului, Venancio 
Flores, s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială și de înțelegere reci
procă. Cei doi miniștri au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre Ro
mânia și Uruguay cunosc o evoluție 
favorabilă și au exprimat convin
gerea că există numeroase posibilități 
dc_ dezvoltare a colaborării dintre Ro
mânia și Uruguay, precum și vo
ința ambelor părți de a explora îm
preună noi căi în vederea extinderii 
și diversificării relațiilor.

Relevînd importanta lărgirii schim
burilor și colaborării culturale și 
tehnico-științifice între cele două 
țări, părțile și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu semnarea acor-

DUPĂ ÎNCETAREA BOMBARDAMENTELOR
S. U. A. ASUPRA R. D. VIETNAM

PRAGA 8 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția C.T.K., gu
vernul R. S. Cehoslovace a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că încetarea de către S.U.A. 
a bombardamentelor aeriene, na
vale și de artilerie, asupra R D. 
Vietnam constituie o victorie im-

CAPE KENNEDY

Lansarea satelitului 
„Pioneer-9“

CAPE KENNEDY 8 (Agerpres). — 
Vineri dimineața a fost lansat de 
pe poligonul de la Cape Kennedy 
(Florida) satelitul „Pioneer-9“. El 
va avea ca misiune studierea plas
mei și a particulelor ionizate de 
origine solară. Aparatele instalate la 
bordul satelitului vor trebui să mă
soare. de asemenea, distanta pre
cisă de la Pămînt la Soare, precum 
și orbitele planetelor. Alte aparate 
vor transmite informații privind ra
zele cosmice, praful cosmic și cîmpu-' 
rile magnetice și electrice din spa
țiu. Principala sarcină a satelitului 
va fi transmiterea de date în legă
tură cu radiațiile care ar putea a- 
junge în spațiu în urma exploziilor 
solare și care i-ar putea pune în 
pericol pe participanții la o călă
torie spre Lună. Orbita navei spa
țiale, „Pioneer-9“ va fi cuprinsă în
tre 70 și 93 milioane mile depăr
tare de Soare.

Vor fi necesare cîteva zile îna
inte ca specialiștii N.A.S.A. să poa
tă afirma cu certitudine dacă sate
litul s-a plasat pe orbita solară. 
Dacă zborul va decurge normal, 
peste doi ani, o lună și 10 zile, sa
telitul va trece prin spatele Soare
lui.

Oficialitățile N.A.S.A. au anunțat 
că aceeași rachetă a plasat și un 
satelit în jurul Pămîntului.

portantă și rezultatul unei lupte 
pline de abnegație a eroicului po
por vietnamez și că această măsură 
creează. condiții favorabile pentru 
desfășurarea în continuare a con
vorbirilor de la Paris.

★
WASHINGTON 8 (Agerpres). - 

Senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senatul 
S.U.A., a declarat agenției United 
Press International că, după păre
rea sa. Statele Unite trebuie să 
continue convorbirile de la Paris 
indiferent de poziția autorităților 
saigoneze. Statele Unite, a adău
gat Mansfield, nu trebuie să se lase 
influențate de refuzul repre
zentanților de la Saigon de a veni 
la Paris.

dului de cooperare tehnică în dome
niul învățămîntului. în scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce a va
lorilor spirituale ale poporului român 
și Uruguayan, cele două părți au căzut 
de acord pentru a semna în viitorul 
apropiat un acord de colaborare 
culturală. Cu privire la unele pro
bleme ale vieții internaționale, cei 
doi miniștri au subliniat. faptul că 
promovarea relațiilor de colaborare și 
înțelegere între «toate statele, indife
rent de sistemul lor social-politic, 
trebuie să se fundamenteze pe 
principiile respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc și 
pe renunțarea la folosirea forței în 
relațiile internaționale. Aceste prin
cipii corespund pe deplin cerințelor 
lumii contemporane, favorizează 
crearea unui climat de încredere 
între state, propice menținerii pă
cii și securității internaționale.

Subliniind rolul Organizației Nați
unilor Unite în apărarea păcii și 
promovarea colaborării internaționale, 
părțile au declarat că pentru stimu
larea eficacității acesteia este nece
sar ca ea să reflecte fidel relațiile 
lumii contemporane și să răspundă 
vocației sale universale.

Cele două părți au relevat că un 
rol tot mai important revine astăzi 
țărilor mici și mijlocii care pot și 
trebuie să contribuie prin eforturile 
lor la îmbunătățirea relațiilor din
tre state, la rezolvarea tuturor pro
blemelor care preocupă lumea con
temporană.

în numele guvernului român, 
ministrul’ afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a invitat De Venancio 
Flores, ministrul relațiilor externe 
al Republicii Orientale a Uruguayu
lui, să facă o vizită oficială în Ro
mânia.

Ministrul Venancio Flores a mul
țumit în mod deosebit pentru in
vitație. Data vizitei se va stabili 
ulterior.

Vizita delegației 
A. R. L U. S.
la Moscova

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Delegația A.R.L.U.S.’, con
dusă de tovarășul Gheorghe Roșu, 
care se află în Uniunea Sovietică 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
51-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, și-a con
tinuat vineri vizita la Moscova.

în cursul dimineții, oaspeții ro
mâni au făcut o vizită la Muzeul 
militar central și seara au asistat 
la un spectacol de operă prezentat 
pe scena Teatrului Mare de operă 
și balet.

în R. S. F.
BELGRAD 8. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
în cursul zilelor de miercuri și joi, 
tovarășul Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C, al P.C.R., ministrul muncii al 
Republicii Socialiste România, a 
vizitat o serie de localități de pe 
litoralul Mării Adriatice, precum și 
fosta capitală a Muntenegrului, ora
șul Țetinie.

Vineri seara, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad, Aurel Mălnășan, a oferit un

Iugoslavia
cocteil cu ocazia vizitei în R. S. F. 
Iugoslavia a tovarășului Petre 
Blajovici. Au participat Djurița 
Ioikici, președintele Vecei Execu
tive a R. S. Serbia, Blajo Iovano- 
vici, președintele Tribunalului Su
prem al R.S.F. Iugoslavia, Anton 
Polainer, președintele Consiliului 
Federal pentru Muncă, membri ai 
Vecei Executive a R. S. Serbia, 
conducători ai provinciei autonome 
Voivodina, reprezentanți ai Secre
tariatului de Stat pentru afaceri 
externe și alte persoane oficiale.

[agențiile

■de presă
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„Săptămînă românească" la Linz
LINZ 8 — Corespondentul Ager

pres P. Stăncescu transmite: Vi
neri dimineață a avut loc in orașul 
Linz, unul din cele mai mari centre 
industriale ale Austriei, deschiderea 
oficială a „Săpțămînii românești". In 
acest cadru se va desfășura, între 
8 și 15 noiembrie, cu concursul și 
sprijinul autorităților și al unor im
portante instituții locale, un bogat 
program de manifestări.

La deschidere au rostit cuvîntări 
de salut, în numele șefului landului 
Austria de sud și al primarului ora

șului Linz, doctorul Wild Fellner și 
Stephan Fechter.

Vorbitorii au menționat succesele 
poporului român în domeniul indus
triei, educației și culturii și și-au 
exprimat convingerea că manifestă
rile organizate cu prilejul „săptă- 
mînii românești” vor contribui la 
dezvoltarea înțelegerii reciproce, la 
cunoașterea mai aprofundată a vieții 
și realizărilor poporului român.

A mulțumit pentru cuvintele de 
apreciere rostite ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Viena, 
Gheorghe Pele.

I
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Invitație la cunoașterea 
peisajului românesc

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

Cine nu-și aminteș
te de catastrofa petro
lierului „Torrey ~ 
nyon ?“. în 
1967 naufragiul lui a 
provocat pagube con
siderabile, zeci de mii 
de tone de petrol re- 
vărsîndu-se asupra 
coastelor Franței 
Marii Britanii.

Departe de a se fi 
estompat, efectele psi
hologice ale „mareei 
negre" s-au amplificat. 
Cu atît mai mult cu 
cît, dacă „Torrey Ca
nyon" transporta 80 000 
de tone de petrol brut, 
tendința marilor com
panii petroliere este de 
a spori mai mult capa
citatea vaselor lor de 
transport. Ultimul tanc 
petrolier pus în func
țiune are nu mai pu
țin de 320 000 tone. 
Perspectivă alarmantă, 
care a declanșat o

Ca- 
martie

Aspect din timpul 
lucrărilor primei 
Conferinfe federa
le a Partidului Co
munist German, 
care s-au desfășu
rat recent la Of
fenbach pe Main.

De ce s-au alarmat
magnații petrolului

CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORIA LIMAN

reacție vie, favorabilă' 
limitării tonajului va
selor de acest gen.

Sesizînd primejdia 
unei reglementări in
ternaționale în acest 
sens, șapte companii, 
care dispun de nave 
reprezentînd în total 30 
la sută din tonajul 
mondial privat, au a- 
juns la un acord asu
pra compensării pagu
belor produse de va
sele petroliere naufra-

giate. Este vorba de 
British Petroleum Co. 
Ltd., Gulf Oil Corpo
ration, Mobil Oil Cor
poration, Shell Inter
national Marine Ltd., 
Standard Oil Company 
of California, Standard 
Oil Company of New 
Jersey și Texaco Inc. 
Planul lor, denumit 
„Tovalop", prevede a- 
jutorarea imediată și 
despăgubirea țărilor

care ar fi afectate de 
accidente asemănătoa
re celui din martie 
1967. Societățile sem
natare se angajează să 
intervină prompt în 
relațiile de combatere 
a poluării apelor de 
către vasele ce le a- 
parțin, 
asumă 
pentru 
vocate 
giunea

după cum își 
răspunderea 

pagubele pro- 
țărilor din 're- 

naufragiului.

La acest aranjament 
pot adera toate gu
vernele sau societățile 
particulare care o do
resc.

Două organisme at 
urma să fie constitui
te în vederea punerii 
în aplicare a planului: 
Federația internaționa
lă pentru problemele 
poluării, a proprietarilor 
de petroliere, cu se
diul la Londra, și A- 
sociația internațională a 
petroliștilor pentru 
problemele de despă
gubiri, cu sediul în 
Bermude. Valabilita
tea planului — după 
părerea promotorilor 
săi — ar urma să nu 
depășească doi ani, în 
cazul cînd membrilor 
aderenți nu le-ar re
veni 80 la sută din to
najul mondial.

Pînă atunci însă, 
este interesant de știut

că „cei șapte" propun 
indemnizații de o sută 
dolari pentru fiecare 
tonă de petrol care ar 
polua apele teritoriale 
ale unui stat, în cazul 
unui naufragiu în lar
gul coastelor acestuia. 
Dacă am presupune că 
un petrolier de 100 000 
tone — respectiv ți
nui de capacitate me
die — ar fi culpabil 
pentru o asemenea ca
tastrofă, suma totală a 
despăgubirilor s-ar ri
dica la 10 milioane 
dolari. Un „sacrificiu" 
care arată că sînt în 
joc interese serioase.

Așa se și explică 
graba regilor petrolu
lui de a contracara o 
probabilă reglementare 
internațională a pro
blemei limitării, tona
jului petrolierelor, care 
ar afecta, implicit, 
profiturile lor.

Amploarea crescândă a circulației 
internaționale, ca urmare a dezvoltării 
relațiilor comerciale și culturale, a tu
rismului, este însoțită de o înmulțire 
corespunzătoare a numărului de ghi- 
duri, monografii, cărți de călătorie. 
Această literatură se adresează în e- 
gală măsură universităților, școlilor, 
precum și publicului larg, deoarece ea 
prilejuiește o mai bună cunoaștere a 
vieții și preocupărilor altor popoa- 

i re, In . ultimul timp' ,autorii tind 
să ofere vizitatorului britanic un ta
blou cît mai complet al României, a- 
dăugînd astfel unele introduceri ge
nerale sau subcapitole care tratează 
despre populație, istorie, geografie, e- 
conomie. Așa de pildă, în noua edi
ție a ghidului „Shell", cu un tiraj 
de 50 000 exemplare, imaginea Ro
mâniei moderne este prezentată multi
lateral, într-un capitol aparte, scris 
de Ted Appleton, același autor care 
a. întocmit în 1865 „Your Guide to 
Romania".

Detașîndu-se net de caracterul oa
recum didactic-utilitar al ghidărilor, 
în vitrinele librăriilor și-a făcut apa
riția o carte dedicată în întregime țării 
noastre, purtînd titlul sugestiv „Ro- 

■ manian Invitation" (Invitație în Ro
mânia). Autorul ei este William For
wood, care și-a făcut studiile la 
universitățile Cambridge și Yale, de
venind ulterior specialist în aspectele 
politice, culturale și sociale iile re
lațiilor Est-Vest. A scris mai multe 
lucrări, unele ca rezultat al expediții
lor șl călătoriilor pe care le-a În
treprins în țări din Asia și din cele 
două Americi. Cele 125 de pagini, 
intercalate cu fotografii, reprezintă 
o reușită împletire de documentare 
obiectivă cu impresii personale. Iți 
dai seama din lectura cărții că For
wood a scris cu pasiune și admirație, 
că fiecare peisaj, monument sau lo
calitate au fost pentru el tot atîtea 
surse de inspirație în descrierile ul

terioare, cât și prilej de evocare a 
unor figuri istorice, legende, înfăp
tuiri actuale, tradiții populare.

De-a lungul unui itinerar fecund, care 
l-a condus prin întreaga țară, au
torul a descoperit în fiecare regiune 
vizitată principalele locuri legate de 
fapte și oameni din trecut și de astăzi.

Cititorul britanic este introdus în 
vechea noastră istorie, prezentîndu-i-se 
succint dacii și războaiele lor cu ro
manii, formarea limbii și poporului ro- 
mân, cîteva momente istorice din 
luptele pentru crearea statului națio
nal român. După această incursiune, 
el face cunoștință cu România de as
tăzi, cu noul său peisaj industrial și 
arhitectura modernă a construcțiilor 
de la Suceava pînă la stațiunile lito
ralului. Exprimîndu-și opinia personală 
într-o imagine condensată, Forwood 
scrie : „Nu există țară în Europa care 
să te răsplătească atît de mult de la 
primul contact. Este un pămînt ale cărui 
orașe străvechi, munți maiestuoși și ți
nuturi idilice poartă mărturia unei 
istorii ilustre și distincte, un pămînt 
de un infinit farmec vizual și ospi
talitate umană, o țară care se trans
formă astăzi într-o societate modernă".

Concepută ca o „invitație", cartea 
nu emite pretenția de a fi cuprinză
toare și însuși autorul precizează că 
intenția lui a fost de a pune la dis
poziția cititorului britanic numai ele
mentele general introductive. Me
ritul lui este cu atît mai mare cu 
cît reușește să facă acest lucru în
tr-un stil agreabil, cu competența că
lătorului experimentat, neomițînd să 
presare în descrierile sale multe cu
vinte reproduse în ortografie româ
nească, indicîhd străzi, muzee, orașe, 
drumuri, astfel îneît vizitatorul să le 
poată găsi ușor. Comentînd cu căldură 
cartea în prefața pe care o semnează, 
cunoscutul, scriitor C. P. Snow consi
deră că într-adevăr „William Forwood 
a scris o fermecătoare lucrare intro
ductivă asupra României".
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transmit:
După întâlnirile de la 

baza aeriană New Sarum 
dintre George Thomson, ministru bri
tanic fără portofoliu, și Joshua Nkomo 
și Ndabaningi, surse informate rela
tează că cei doi lideri africani întem
nițați ar fi respins planul britanic, ce- 
rînd instaurarea imediată la Salisbury 
a unui guvern cu participarea repre
zentanților majorității africane din 
Rhodesia.

Primul ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, a anunțat vineri 
în mod oficial că își prezintă din nou 
candidatura pentru președinția parti
dului de guvernămînt liberal-democrat. 
Pînă în prezent au mai anunțat că 
vor candida pentru această funcție 
ministrul afacerilor externe, Takeo 
Miki, care și-a prezentat de curînd 
demisia, și fostul ministru âl transpor
turilor, Shigesabu'ro Maeo.

Președintele Italiei, Giu- 
seppe Saragat, a vizitat regiunea 
Bieîla și alte zone din nordul țării, 
devastate în urma catastrofalelor inun
dații din ultimele zile. Potrivit cifre
lor oficiale, 61 de persoane au murit 
în urma inundațiilor, 13 sînt date dis
părute și 76 au fost rănite. Cifrele 
neoficiale indică însă un număr mai 
mare de victime. i

Incidente între politâe^i 
studenți în Pakistan. Gu'er- 
nul pakistanez a ordonat închiderea 
tuturor instituțiilor de învățămînt din 
Rawalpindi, Caraci și Hyderabad după 
incidentele care au avut loc în cursul 
zilei de joi între poliție și 3 000 de 
studenți care manifestau la Caraci. 
După cum anunță agenția U.P.I., în 
timpul incidentelor de la Rawalpindi 
un student a fost ucis. S-au înregistrat, 
de asemenea, răniți.

Delegația de ziariști ro
mâni condusă de George Ivașcu, di
rectorul revistei „Contemporanul", 
care se află în Belgia, a fost primită 

Pierre Harmel, ministrul afa- 
exteme, și de H. Fayat, mi- 
comerțului exterior.

cadrul unei vizite p° 
face în Marea Britanie, profe-

Zambia PRIMELE
LUSAKA 8 (Agerpres). — Zam

bia se pregătește în prezent pen
tru ținerea primelor alegeri gene
rale de la obținerea independenței 
în actuala configurație a Adunării 
Naționale a Zambiei, Partidul Unit 
al Independenței Naționale, parti
dul de guvernămînt, deține 56 de 
locuri din totalul de 75. Noua A-

ALEGERI GENERALE
dunăre Națională aleasă va avea 
105 locuri. Principalul partid de 
opoziție din Zambia este Congresul 
Național African, care deține nu
mai opt locuri în parlament. Pre
ședintele Kaunda a făcut un apel 
general populației pentru păstrarea 
ordinii și calmului.
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8 progresului lumii și ale stabilității re

lațiilor internaționale.

I Poliția britanică l-a arestat 
vineri, în localitatea Torquay, după 
cinci ani de căutări asidue, pe Bruce

! Reynolds, șeful bandei care în august 
1963 a atacat trenul poștal Glasgow—
Londra, furînd suma de 2,5 milioane 

I lire sterline.

joi de 
cerilor 
nistrul

în
care o 
sorul Constantin C. Giurescu a con
ferențiat la Școala de Studii Sl&vonice 
și Est-Europene din Londra, despre 
formarea statului național ror^i" J iar 
la Colegiul „Saint Antony" diri C.a^frd 
despre „Locul Transilvaniei îh istoria 
poporului român".

La alegerile parțiale desfă- 
șurate în circumscripția New Forest 
(Hampshire, Anglia) victoria a revenit 
candidatului Partidului conservator, 
Patrie McNair-Wilson. El a obținut 
66,3 la sută din voturi, față de 51,2 
la sută la alegerile din 1966, ceea ce 
atestă un regres al laburiștilor.

Un nou partid politic d° 
extremă dreaptă, intitulat „Partidul 
Național Democratic", a fost creat în 
Italia de către prof. Cesare Crosta.

In comunicatul dat publi
cității la Tokio la încheierea vi
zitei făcute în Japonia, la invitația 
Partidului Socialist, de delegația Uniu
nii Socialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia, se arată că respectaiea 
independenței naționale, a suveranită
ții și dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî independent dezvoltarea sa con
stituie condițiile de bază ale păcii și 
irogresului lumii și ale stabilității re-

Va fi redeschisă ancheta 
privind asasinatul 

de la Dallas ?
Marguerite Oswald a declarat 

la Fort Worth (Texas) unor 
ziariști că intenționează să 
ceară președintelui ales al 
S.U.A., Richard Nixon, redeschi
derea anchetei asupra împreju
rărilor în care fostul președinte 
John F. Kennedy a fost asasi
nat, la 22 noiembrie 1963, la Dal
las. După cum se știe, raportul 
comisiei Warren, special insti
tuită pentru anchetarea cazului, 
a stabilit că autorul asasinatului 
este Lee Rarvey Oswald, fiul 
Margueritei Oswald. Mama lui 
Oswald susține, însă, că fiul său 
este învinuit pe nedrept de a- 
ceastă crimă și a afirmat că în
treprinde pe. cont propriu cer
cetări pentru a-i dovedi nevino
văția.
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