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UN SFERT DIN SUPRAFAȚA AGRICOLA

A ȚĂRII ESTE CULTIVATA CU GRIU

AMELIORAREA PLANTEI

Cînd, Ia masă, tai pîinea, te_ uiți 
dacă-i bine crescută, mai albă ori 
mai închisă, la culoare, dar nici prin 
gînd nu-ți trece să-ți pui întrebarea 
din ce soi de grîu s-a obținut făina. 
Singura dorință care o ai este ca 
pîinea pe care o consumi să fie bună. 
Nu se interesează gospodina nici din 
ce soi de floarea-soarelui a fost fă
cut uleiul, din ce fel de rădăcină 
de sfeclă a fost extras zahărul.

Alta este însă situația producăto
rului, a celui ce lucrează în între
prinderea agricolă de stat sau coope
rativa agricolă. El se întreabă dacă 
sămînța dintr-un anumit soi pe care 
a pu.wo în J-*--" 
mulțumitoare, 
este negativ, 
productiv. In 
martorii unor 
vechile soiuri 
recolte mici la altele mult mai pro
ductive, care asigură un mare spor 
de producție. Această acțiune vastă 
de introducere în producție, pe pla
nul întregii agriculturi, face parte 
integrantă din programul elaborat 
de partid pentru intensificarea și 
creșterea continuă a producției agri
cole, pentru asigurarea unui înalt ni
vel al recoltelor indiferent de condi
țiile climatice dintr-un an sau altul. 
Sînt cunoscute progresele înregis
trate în creșterea producției de po
rumb ca urmare a generalizării se
minței hibride, rod al muncii cer
cetătorilor din cadrul Institutului 
pentru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, a specialiștilor din' între
prinderile agricole de stat și din nu
meroase cooperative agricole. Este 
de asemenea, de menționat soiul de 
floarea-soarelui „Record", creat la 
Fundulea și care dă o producție de 
2 700—3 000 kg semințe la hectar din 
care se obțin 1 320—1 470 kg ulei. 
Două noi soiuri de sfeclă de zahăr 
cultivate, în acest, an, pe 120 000 hec- 
tare.'Au adus, după cum apreciază 
specit/iștii, un spor de 60 000 tone 
zahăjy'rRezultate tot atît de valoroa
se s-ail' obținut și la alte plante 
agricole. Ele sînt urmarea muncii 
entuziaste a amelioratorilor care 
și-au pus cunoștințele și puterea lor 
de muncă în slujba ridicării continue 
a randamentului agriculturii.

Dar la 
a țării 
noștri au 
se obține 
Așa se face că si acum, în toamnă, 
pe mare parte din suprafața prevă
zută a fi cultivată cu grîu s-a folo
sit sămînță din 
Este adevărat, în ultimii 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun
dulea, au fost obținute unele linii 
noi de grîu. Din acestea, linia 141 a 
și fost extinsă în cultură și raionată. 
Dar de la a crea un soi nou 
pînă la a-1 generaliza în pro
ducție este o cale destul de lungă. 
Intrat în competiție cu celelalte 
soiuri, el trebuie să dovedească ase
menea însușiri care, sub toate aspec
tele, să se situeze deasupra celorlal

pămînt dă o producție 
. în cazul că răspunsul 

caută un alt soi mai 
ultimii ani am fost 
treceri masive de la 
de plante agricole cu

te. Or, nu toate liniile și solurile 
noi obținute în cîmpurile experi
mentale de către cercetători au re
zistat unei asemenea competiții. A- 
ceasta nu face altceva decît să confir
me încă o dată faptul îndeobște cu
noscut că producția constituie cel mai 
bun examen pentru orice realizare 
nouă. Pentru ca amelioratorii noștri 
să cîștige competiția la care parti
cipă, alături de- colegii lor din alte 
țări, se cere ca ei să creeze soiuri 
cu asemenea însușiri care șă le asi
gure o superioritate în avans cu 
mulți ani față de cele aduse de peste 
hotare. A nu ține seama de acest 
deziderat înseamnă că amelioratorul 
va fi, prin rezultatele sale, în urmă, 
în inferioritate, deoarece știința 
progresează și realizări noi se im
pun mereu în acest domeniu.

Sînt și cazuri în care, atunci cînd 
un soi nou realizat de un ameliora
tor sau de un colectiv este dat în 
producție, se constată că, în timpul 
muncii de creație și experimentare 
a noului soi, să fi fost obținute în 
alte părți altele mai bune. Și atunci, 
deziluzie. Amelioratorul și-a irosit 
astfel 10—15 ani de muncă și viață 
care nu mai pot fi recuperați. El 
o ia de la început, pentru ca nu de 
puține ori, după alți 10—15 ani să 
constate din nou că munca și crea
ția sa nu este satisfăcătoare și utilă. 
Si astfel ajunge la vîrsta pensiei 
fără să fi realizat ceva care să fie 
dat în producție. Dar nu este vorba

numai de deziluzia cercetătorului, 
și a societății care l-a întreținut 
care este nevoită să-1 întrețină și 
bătrînețe, fără ca el să-i fi dat 
schimb ceva util. Intr-adevăr, socie
tatea este în drept să pună întreba
rea de ce în pofida faptului că avem 
institute mari, bine dotate, și specia
liști numeroși, cea mai mare parte 
din suprafața cu grîu este ocu
pată de soiuri străine. Iată deci 
că o problemă de mare însem
nătate pentru agricultură și pen
tru economia țării, în general, este 
nerezolvată. De aici și con
cluzia că activitatea de ameliorare 
nu este o sarcină personală bene
volă, ci o mare îndatorire profesio
nală, o problemă de stat. Ameliora
torii, ca de altfel toți cercetătorii și 
oamenii de știință din agricultură, 
trebuie să depună o muncă eficientă, 
să poată spune la un moment dat: 
acest, soi este rezultatul cercetării 
mele,' sau a colectivului din care fac 
parte și el va duce la creșterea pro
ducției la cultura respectivă.

De ce ameliorarea griului a rămas 
în urma altor plante agricole ? Ce 
ar trebui întreprins pentru obține
rea, într-un timp scurt, a unor soiuri 
valoroase ? Am solicitat, să dea răs
puns la aceste întrebări, pe tov.

Ion HERTEG

(Continuare în pag. a III-a)
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INTRE SPERANȚA
ciclul, de ritmica altor 
activități omenești le
gate — într-un fel sau 
altul — de pulsurile 
naturii.

★
Geologia este o ști

ință din cele mai di
ficile și complexe. Căi
le cunoașterii și exer
citării ei sînt dintre 
cele mai dure.

„Sper ca imaginea 
romanțată — agrement 
turistic, plimbare re
creativă și totodată 
dramatică întîlnire cu... 
ursul — care persistă 
cu încăpățînate la unii 
în legătură cu activita
tea geologică să se co
recteze . cit mai, rapid" 
— este fraza cu care 
mă întâmpină geologul 
Stanciu Cosma. „E- 
sența profesiei noastre 
o reprezintă drumul 
spinos al căutării — in
vestigație de durată, zi 
de zi, de dimineața 
pînă seara, dificultățile 
de înțelegere a com
plexului geologic al 
zonei respective, spe
ranța descoperirii, i- 
mensa bucurie a cer
titudinii".

cialități — care au al
cătuit cele aproximativ 
140 de formații — pă
răsesc crestele munți
lor, firul apelor, labi
rintul galeriilor și se 
întorc cu carnetele în
cărcate de însemnări și 
schițe, cu ■ rucsacurile 
pline de probe și, mai 
ales, cu speranțele u- 
nor descoperiri de va
loare. Un prim bilanț, 
începutul altuia — ho- 
tărîtor, care va stabili 
valori, va determina e- 
ficiențe.

Revenirea se face 
după șase, după opt 
luni. Campania pe te
ren durează de la în
ceputurile. lui . aprilie 
(ultimele viscole și 
ninsori de la munte) 
pînă la sfirșitul lui oc
tombrie sau noiembrie 
(cînd în aceiași munți 
zăpada cade din nou). 
Din primăvară pînă în 
toamnă — cînd inves
tigația în natură face 
loc sintezei și cercetă
rilor de laborator, cînd 
certitudinile încep să 
se instaleze în locul 
speranțelor.

Se produce prin a- 
ceastă alternanță re
gulată a perioadelor de 
activitate o apropiere a 
atît de științificei pros
pecțiuni geologice de

Nu încape îndoială, 
în nici un alt anotimp 
„întreprinderea geolo
gică de prospecțiuni" 
nu prezintă un tablou 
atît de dinamic, o at
mosferă de lucru atît 
de febrilă, nu concen
trează ecouri atît de 
puternice din toate 
părțile țării ca în ano
timpul frunzelor rugi
nite.

Pretutindeni — miș
care, agitație, saluturi 
de bun venit, exclama
ții prilejuite de bucu
ria revederii. Un con
tinuu du-te-vino. Dar 
mai ales o anumită e- 
fervescență a discuții- 

■ lor;- gravitînd toate în 
jurul aceleiași teme: 
rezultatele geologice 
ale anului, ale diver
selor zone,, ale fiecărei 
echipe geologice, ale 
fiecăruia dintre geologi. 
Se vorbește cu pasiu
ne, privirea păstrînd 
ceva din flacăra abia 
părăsitelor păduri in
cendiate de soarele au
tumnal, din limpezimea 
apelor de munte, ges
turile avînd ceva din 
hotărîrea, din simplita
tea aproape mitică a 
omului legat de na
tură.

Toamna, geologii de 
cele mai variate spe

de specialitate, a organizațiilor eco
nomice șl crfeează condițiile necesare' 
adoptării de măsuri corespunzătoare 
în problemele de sistematizare a lo
calităților, construcții, 
comunală și locativă, 
industriei locale.

O mare importanță prezintă și 
prevederile cu privire Ia atribuțiile 
referitoare la amplasarea obiective
lor de interes republican, folosirea 
resurselor locale și rezolvarea unor 
probleme economice și social-cultu- 
rale, precum și cele legate de 
cooperarea organizațiilor locale cu 
cele de interes republican. Aceste 
prevederi dau posibilitatea consiliilor 
populare ca în exercitarea puterii de 
stat pe plan local să orienteze toate 
eforturile spre dezvoltarea și înflo
rirea continuă a unității administra- 
tiv-teritoriale.

In sprijinul rezolvării cît mai co
respunzătoare a problemelor ma
jore, articolul 18 prevede posibilita
tea ca la sesiunile consiliilor popu
lare să fie invitate persoane din con
ducerea ministerelor, a altor organe 
centrale, a organizațiilor economice 
și alte persoane a căror prezență 
se consideră necesară.

Proiectul de lege privind organi
zarea - și funcționarea consiliilor 
populare conferă o largă autonomie 
organelor locale de stat. In cadrul 
acestei autonomii, consiliile popu
lare trebuie să rezolve problemele 
de interes local, în concordanță cu 
interesele, generale ale țării.

De importanță deosebită pentru 
unitățile administrativ teritoriale 
este prevederea articolului 7 din 
proiectul de lege care arată că, or
ganele locale ale puterii de stat a- 
nalizează problemele economice și 
social-culturale de interes local și 
de interes republican, făcînd pro
puneri de rezolvare și participînd la 
elaborarea măsurilor corespunză
toare. In acest fel, consiliile popu
lare au posibilitatea să desfășoare o 
activitate rodnică, eficientă, care să 
asigure buna gospodărire a resurse
lor materiale și de muncă, dezvol
tarea forțelor de producție, diversifi
carea economiei și dezvoltarea multi
laterală a județelor, orașelor și co
munelor.

Exercitarea de către consiliile 
populare a atribuțiilor cuprinse în 
capitolul III al proiectului de lege 
asigură conducerea și îndrumarea 
corespunzătoare a activității comi
tetelor executive, a organelor locale (Continuare în pag. a V-a)

gospodărie 
dezvoltarea

(Continuare 
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— griul — amelioratorii 
făcut prea puțin pentru a 
soiuri noi, mai productive.
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Combinatul siderurgic Galați. 
Turnarea oțelului în lingotiere 

la noua otelărie
(Foto': Gh. Vințilă) Ținuta ideologică

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
’ Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
BUCUREȘTI

al Partidului Co- 
guvernului Repu- 
cehoslovac să vă

a dezbaterilor
Si ir—1'—•literare

Permiteți-ne ca în numele Comitetului Central 
munist din Cehoslovacia, al Adunării Naționale, al 
blicii Socialiste Cehoslovace și al întregului popor 
mulțumim sincer pentru felicitările cordiale transmise cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a creării Republicii Cehoslovace.

împărtășim aprecierea exprimată de dumneavoastră cu privire la 
prietenia sinceră dintre popoarele noastre și sîntem convinși că această 
prietenie se va dezvolta și în viitor spre binele ambelor noastre țări și 
al socialismului, în interesul păcii în Europa și în lumea întreagă.

Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și prin dumneavoastră 
întregului popor român multe succese în înflorirea continuă, a patriei 
dumneavoastră socialiste și în consolidarea întregii comunități socialiste.

LDDVIK SVOBODA
Președintele

Republicii Socialiste 
Cehoslovace

JOSEF SMRKOVSKY 
Președintele 

Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste 

Cehoslovace
ALEXANDER DUBCEK 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 
aț Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

OLDRICH CERNIK
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Ne mai despart cîteva zile de A- 
dunarea 
nită să 
principială, pătrunsă de un înalt simț 
al responsabilității sociale a creato
rului de artă, problemele dezvoltării 
literaturii noastre, parte integrantă 
a culturii românești socialiste, ex
presie a vieții și aspirațiilor po
porului nostru, a idealurilor sale 
înaintate de progres social, factor im
portant în procesul complex și mul
tilateral de formare a personalității 
omului nou — eroul și, totodată, 
beneficiarul operei de artă.

In mod firesc, acest eveniment 
important, chemat să aducă o con
tribuție de seamă la progresul lite
raturii române pe calea unei necon
tenite apropieri a scriitorului de 
realitatea socialistă, de clocotul viu 
și pasionant al construcției vieții noi
— inepuizabilul și mereu proaspătul 
rezervor de inspirație al artistului
— este precedat în paginile presei 
noastre de discuții consacrate 
creației literare. Amplul material in
titulat „Probleme actuale ale litera
turii române", elaborat de comite
tul de conducere al Uniunii Scriito
rilor, analizează în mod profund 
problemele literaturii noastre, des-

generală a scriitorilor, me- 
dezbată într-o atmosferă

chide largi perspective creației, sub
liniază îndatoririle ce-i revin aces
teia în îmbogățirea universului spi
ritual al constructorilor socialismu
lui, locul pe care îl ocupă lite
ratura noastră în contextul vieții 
sociale, răspunderile majore care îi 
revin în dinamica dezvoltării țării 
noastre către culmile civilizației so
cialiste. „Literatura română actuală 
— afirmă, pe bună dreptate, textul 
amintit — se constituie și se recu
noaște o literatură angajată, revo
luționară, bazată pe principiile uma
nismului socialist. Aceasta e con
cepția sa ideologică fundamentală".

Pornind de la tezele enunțate în 
acest document, în ultima vreme 
s-au desfășurat fructuoase dezbateri 
în cadrul cărora au fost abordate de 
pe pozițiile principiilor materia
liste aspecte ale creației actuale, 
afirmîndu-se puncte de vedere judi
cioase, ce duc la elucidarea unor 
importante probleme ale literaturii 
noastre. Astfel, în mai multe nu
mere ale săptămînalului „România 

. literară", poetul Ștefan Augustin 
Doinaș a analizat cu competență și 
spirit critic cîteva din problemele 
de actualitate ale liricii noas
tre. Pătruns de spiritul responsa
bilității față de creația literară, au-

torul acestor articole evidențiază în 
urma unei analize pertinente și ar
gumentate consecințele delirului ver
bal, ale beției de imagini și ale lipsei 
de logică în unele poezii. Arătînd că 
lirismul, ca orice formă de manifes
tare artistică, este expresia lumii in
terioare, a eului poetic sau a, lumii 
exterioare privite dintr-un unghi 
personal, tinzînd spontan și organic 
spre un anumit conținut de idei, Ște
fan Aug. Doinaș relevă că unii poeți 
care nu pot găsi acest conținut în 
propria experiență de viață înlo
cuiesc procesul de formare a unei 
viziuni poetice proprii, cu preluarea 
de-a gata a unor procedee din lirica 
modernă. Demn de menționat este 
faptul că versurile din volumele a- 
nalizate sînt supuse unei minuțioa
se și competente radiografii criti
ce. demonstrîndu-se cu acuitate cum 
sub aparențele unei avalanșe de 
imagini se ascunde lipsa ideilor, a 
sentimentelor, a vibrației poetice a- 
devărate, a conținutului. în aceeași 
direcție rse înscrie și articolul „Des
tinul Cetății — răspunderea scriito
rului" publicat de poetul Geo Dumi-

Valeriu RÂPEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Comunist din Ja
ponia a făcut o vizită în Republica 
Socialistă România, în perioada 1—3 
noiembrie a. c. Delegația a fost for
mată din tovarășii Satomi Hakama- 
da, membru al Prezidiului Perma
nent și £1 Secretariatului Comitetu
lui Central al P.C. din Japonia, con
ducătorul delegației, Koichiro Ueda, 
membru supleant al Secretariatului, 
șef al Comisiei politice a C.C. al 
P.C.J., Hidesato Numata, membru al 
Comisiei centrale de control finan
ciar, și Shunichi Nishizawa, redactor- 
șef al revistei „Documente interna
ționale".

Oaspeții au vizitat obiective eco
nomice, instituții social-culturale, 
s-au întîlnit cu activiști de partid și 
de stat.

Delegația P.C. din Japonia a fost 
primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și a avut convorbiri cu to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretai' 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", Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor a avut loc 
un schimb reciproc de informații a- 
supra activității și preocupărilor ac
tuale ale celor două partide și s-a 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești, ale situa
ției internaționale, precum și în le
gătură cu dezvoltarea în continuare 
a relațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Japonia.

Părțile au reafirmat hotărîrea ce-

lor două partide de a depune efor
turi susținute pentru depășirea difi
cultăților actuale din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională, 
pentru refacerea și întărirea unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor internaționalis
mului proletar, ale egalității lor în 
drepturi, independenței în stabilirea 
liniei politice, neamestecului în tre
burile interne, solidarității în lupta 
pentru progres social și pace. Aceas
ta este în interesul înfăptuirii uni
tății tuturor forțelor revoluționare, 
democratice și progresiste din în
treaga lume, în lupta lor împotriva 
politicii imperialiste de dominație și 
subjugare, de agresiune și război, 
pentru triumful cauzei independentei 
naționale, democrației, păcii și socia
lismului.

Reprezentanții P.C.R. și P.C.J. au 
primit cu satisfacție încetarea bom
bardamentelor asupra R. D. Vietnam 
— ca un succes obținut de poporul 
vietnamez, de toate forțele antiim- 
perialiste și democratice — au rea
firmat solidaritatea lor deplină cu 
lupta eroică a poporului vietnamez 
și s-au pronunțat pentru încetarea 
totală a războiului agresiv dus de 
S.U.A. în Vietnam, pentru retragerea 
tuturor trupelor străine din această 
tară și respectarea dreptului poporu
lui vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta.

Cele două părți au exprimat satis
facția pentru relațiile de solidaritate 
internationalistă, stimă și respect 
mutual existente între P.C.R. și 
P.C. din Japonia și au subliniat do
rința reciprocă de a întări aceste le
gături, în interesul celor două par
tide și popoare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, în spi
ritul relațiilor existente între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Japonia.
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SUB SEMNUL UNITĂȚII MORAL - POLITICE A POPORULUI MUNCITOR, Al FRAȚI! 

DINTRE OAMENII MUNCII ROMÂNI Șl Al NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCWTOIR 
ADUNĂRI DE CONSTITUIRE A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCI!

DIN RlNDURILE NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE

ÎN JUDEȚUL
CLUJ

într-o atmosferă de puternică însu
flețire a avut loc sîmbătă constitui
rea Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din județul 
Cluj.

Tovarășul Aurel Duca, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular jude
țean provizoriu, a arătat în cuvîntul 
său că prin crearea Frontului Uni
tății Socialiste și a consiliilor oame
nilor muncii ai naționalităților con
locuitoare se va asigura o participare 
și mai activă a cetățenilor, indiferent 
de naționalitate, la opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, la pro
pășirea patriei. Deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, 
libertățile cetățenești consfințite de 
Constituție își găsesc ilustrare grăi
toare în reprezentarea naționalități
lor conlocuitoare în organele centrale 
ale partidului, statului, ale organiza
țiilor de masă și obștești. Din cei 
15 deputați ai. județului Cluj în Ma
rea Adunare Națională, patru sînt 
maghiari, iar din 4 267 deputați ai 
consiliilor populare, 739 sînt de na
ționalitate maghiară. Din patru re
viste literare clujene, două apar în 
limba maghiară, la Cluj funcționea
ză un teatru, și o Operă maghiară 
de stat. Oamenii de știință, artă 
și cultură maghiari aduc o contri
buție de seamă la îmbogățirea te
zaurului spiritual al patriei, aduc 
elemente de specific național, reflectă 
trăsăturile fundamentale ale realită
ților din tara noastră.

Numeroși participant la adunare 
au dat expresie emoționantă recuno
știnței pe care o poartă partidului 
pentru consecventa cu care a asigu
rat rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale. „Am fost mar
tor al acelei jumătăți de veac — a 
spus scriitorul Nagy Istvăn, membru 
corespondent al Aciidemiei — în care 
comuniștii români, maghiari și de 
alte naționalități au organizat lupta 
maselor împotriva exploatării și a- 
supririi, nu au șovăit să înfrunte 
temnițele, să-și jertfească viața pen
tru cuceririle revoluționare de. care 
se bucură azi poporul nostru. Toate 
aceste cuceriri vor fi apărate și 
întărite prin munca și lupta unită 
a tuturor cetățenilor țării, fără de
osebire de naționalitate''.

— De veacuri, pe aceste meleaguri 
au trăit și luptat împreună români 
și maghiari, însuflețiți de aceleași 
idealuri, a spus prof. univ. Balogh 
Edgăr, redactor-șef adjunct al re
vistei „Korunk". Constituirea consi
liilor naționalităților va crea noi po
sibilități de desfășurare a activității 
comune, înfrățite, pentru înflorirea 
patriei. Consider necesar ca oamenii 
de știință români și maghiari din 
această parte a țării să-și sporească 
aportul în valorificarea bogatelor 
tradiții ale acestei lupte comune.

Referindu-se la efervescența vieții 
literare, artistice și creației științifi
ce în rîndurile naționalităților con
locuitoare, artista emerită Trenka 
Eva, poetul Konyadi Sândor și cer
cetătorul științific lordaki Lajos au 
subliniat că recentele întîlniri ale 
conducerii de partid și de stat cu in
telectualii de naționalitate maghiară 
și germană din țara noastră au evi
dențiat cu putere deplina adeziune 
a acestora la politica marxist-leni
nistă a partidului, voința de a-și con
sacra talentul, capacitatea, aptitudi
nile muncii fără preget, alături de 
intelectualitatea română, pentru ri
dicarea României pe cele mai înalte, 
culmi ale civilizației socialiste.

Tov. Szalma Jănos, directorul fa
bricii „Someșul", Zsigmond Bcla, di
rector adjunct al întreprinderii „Vi- 
tadulci", Szabo Sândor, cooperator, 
și alții au subliniat că principalul 
mijloc de a contribui la întărirea o- 
rînduirii noastre sociale, a prieteniei 
frățești dintre oamenii muncii ro
mâni și ai naționalităților conlocui
toare constă în munca plină de elan 
pentru înfăptuirea politicii . parti
dului.

După desemnarea Consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, av’nd c” ore- 
ședinte pe prof. univ. Jănos Deme
ter, prorector al Universității „Babeș- 
Bolya’i", precum și a reprezentanților 
locali în Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară rUn Româ
nia, a luat cuvîntul acad. Ștefan Fe- 
terfi, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, din partea Comisiei centrale 
de organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară.

Participanții la adunare au adresat 
Comitetului Central. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
în care se spune : „Asigurăm, condu
cerea partidului, pe dv. personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
spori eforturile pentru traducerea în 
viață a politicii partidului nostru, 
pentru înfăptuirea programului lumi
nos de dezvoltare a României socia
liste, vom face totul pentru întări
rea unității moral-politice a poporu
lui nostru".

ÎN JUDEȚUL 
MUREȘ

Ieri după-amiază, în sala de festi
vități a Consiliului municipal provi
zoriu din Tg. Mureș a avut loc adu
narea de constituire a Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
germană din județul Mureș.

Tovarășul Nicolae Vereș, prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid, președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular provizo
riu județean, a subliniat importanta 
pe care o reprezintă în viața politică 
și socială a țării crearea consiliilor 
naționalităților conlocuitoare. Lup- 

tînd și muncind alături, partlcipînd 
împreună la marile evenimente din 
istoria țării, aducîndu-și în strînsă 
unitate contribuția la întreaga crea
ție materială și spirituală, la făuri
rea noului chip al patriei socialiste, 
între oamenii muncii români și cei 
de alte naționalități s-au’ dezvoltat 
frumoase tradiții de frăție și solida
ritate, ridicate pe o treaptă supe
rioară de consecventa politică națio
nală marxist-leninistă a partidului 
nostru.

Tov. Herman Bayer, profesor la 
Liceul nr. 1 din Sighișoara, s-a refe
rit în cuvîntul său la marile drepturi 
și libertăți de care se bucură toți 
cetățenii țării, fără deosebire de na
ționalitate, avînd posibilități egale 
de a participa la conducerea întregii 
vieți de stat, politice, economice, cul
turale.

Numeroși vorbitori, printre care. 
Anton Greger, lăcătuș la întreprin
derea de industrie locală Sighișoara, 
Egon Heidel, inginer la Combinatul 
chimic Tîrnăveni, Georg Theil, pen
sionar, subliniind rolul consiliilor na
ționalităților conlocuitoare în culti
varea patriotismului și internațio
nalismului socialist, au făcut pro
puneri privind stimularea creației 
spirituale a naționalităților conlo
cuitoare în limba maternă, în strînsă 
unitate cu dezvoltarea creației po
porului român, valorificarea moște
nirii culturale progresiste, munca e- 
ducativă pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor. Toți vorbi
torii și-au exprimat calda recunoș
tință față de partid, hotărîrea fermă 
de a munci pentru ridicarea țării 
pe noi trepte ale civilizației.

După cuvîntul tovarășului Hugo 
Hausi, delegat al Comisiei centrale 
de organizare a consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
adunarea a desemnat Consiliul ju
dețean Mureș al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, avînd ca 
președinte pe tov. Welmann Hans 
Mihail, precum și reprezentanții lo
cali în Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate germană din Ro
mânia.

în încheierea adunării a fost tri
misă o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune printre altele : „Asi
gurăm C.C. al partidului, pe dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom uni 
eforturile cu ale celorlalți oa
meni ai muncii de pe aceste melea
guri în lupta pentru realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor care ne 
revin în Cadrul amplului program 
de desăvîrșire a construcției socialis
te. Sprijinim fără rezerve politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, îndreptată spre asi
gurarea progresului și prosperității 
tării, spre continua înflorire a pa
triei noastre dragi, Republica So
cialistă România".

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii*

ÎN JUDEȚUL 
BIHOR

Vineri a avut loc la Oradea adu
narea de constituire a Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Bihor.

Tov. Victor Bolojan, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular pro
vizoriu județean, după ce a evocat 
tradițiile glorioase de luptă comună 
pentru libertate și progres social 
ale românilor, maghiarilor și locui
torilor de alte naționalități din a- 
ceastă parte a țării, a arătat că spe
ranțele lor într-un viitor luminos au 
fost împlinite în condițiile socialis
mului. Drepturile și libertățile cetă
țenești profund democratice asigu
rate de statul nostru își găsesc re
flectare și în viața locuitorilor de 
naționalitate maghiară din județul 
Bihor. In cele 49 de școli cu limba 
de predare maghiară învață aproape 
20 000 elevi. La Oradea există o sec
ție maghiară a teatrului de stat, iar 
în județ, zeci de echipe cultural-ar- 
tistice prezintă programe în limba 
maternă.

Mai multi participant la adunare, 
printre care profesoara Elisabeta 
Szilâgyi, Alexandru Nagy, președin
tele C.A.P. Vaida, inginerul Zoltân 
Csillik, au arătat că prin constituirea 
consiliilor naționalităților conlocui
toare se asigură participarea și mai 
activă a oamenilor muncii maghiari, 
germani și de alte naționalități, ală
turi de oamenii muncii români, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, ceea 
ce va constitui o puternică afirmare 
a unității întregului popor în jurul 
partidului și guvernului.

Adunarea a ascultat cu emoție 
versurile prin care poetul orădean 
Horvăth Imre exprimă sentimentele 
fierbinți de patriotism socialist care 
însuflețesc naționalitățile conlocui
toare din țara noastră : „Iubesc a- 
ceste plaiuri românești / Cu soarele 
ce bate la ferești / Mi-s dragi și 
munți și rîuri și cîmpie / Acest pă- 
mînt mi-e patrie și mie".

— Intelectualii țării noastre — ro
mâni, maghiari sau germani — a 
spus artistul Francisc Belenyi, de Ia 
teatrul de stat din Oradea, sînt le
gați cu trup și suflet de cauza și 
ideile pe care le slujește partidul. 
Avînd aceleași interese și năzuințe, 
noi, intelectualii de naționalitate ma
ghiară, participăm cu tot elanul și 
capacitatea noastră la îmbogățirea 
tezaurului spiritual al României so
cialiste.

După desemnarea Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Bihor, avînd ca 
președinte pe profesorul Ladislau 
Horvăth, precum și a reprezentanți
lor locali în Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
România, a luat cuvîntul din partea 
Comisiei centrale de organizare a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară prof. univ. doc
tor docent Ladislau Bănyai.

In telegrama adresată de adunare 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune : „Sîntem 
ferm hotărîți ca, strîns uniți în jurul 
C.C. al P.C.R., să slujim cauza nobilă 
pentru care luptă Partidul Comunist 
Român, să depunem toate eforturile 
în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste, pentru înflorirea scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România".

Ion PIT1CU 
corespondentul „Scînteii*

IN JUDEȚUL 
BRAȘOV

în sala Palatului Culturii din Bra
șov a avut loc ieri adunarea de 
constituire a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
județul Brașov.

In cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean pro
vizoriu, a relevat că prin înființarea 
consiliilor oamenilor muncii ale na
ționalităților conlocuitoare — care se 
înscrie pe linia măsurilor inițiate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. pri
vind dezvoltarea democrației socia
liste, perfecționarea metodelor de 
organizare și conducere a întregii ac
tivități sociale — se asigură cadrul 
organizatoric necesar în vederea 
participării și mai active a oameni
lor muncii maghiari, germani și de 
alte naționalități la viața politică și 
socială a țării, valorlficîndu-se astfel 
într-un mod superior potentele ine
puizabile ale tuturor fiilor țării.

De sute de ani, a spus tov. Andrei 
Balint, președintele C.A.P. Săcele, 
românii și maghiarii din acest colț 
al Tării Bîrsei au trăit și luptat îm
preună pentru aceleași idealuri, au 
fost împreună și la bucurii și la ne
cazuri. Prietenia și unitatea dintre 
noi s-au consolidat în ultimii 25 de 
ani ca urmare a politicii marxist-le- 
niniste a partidului nostru. Muncind 
înfrățiți, ne simțim astăzi mai uniți 
ca oricînd, fii egali în drepturi ai 
patriei comune.

Referindu-se la deplina egalitate 
în drepturi a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile din România, dr. 
ing. Alexandru Vajda, conferențiar 
la Institutul politehnic Brașov, a 
spus : „înfăptuind pentru prima oară 
comunitatea de interese a tuturor’ 
claselor și păturilor sociale, societa
tea socialistă oferă fiecărui cetățean 
al patriei noastre, indiferent de na
ționalitate, posibilități nelimitate de 
dezvoltare și promovare în toate do
meniile vieții sociale. O ilustrare 
vie a acestor drepturi o constituie și 
faptul că în conducerea multor în
treprinderi șl unități culturale din 
județ, alături de români, activează 
numeroase cadre din rîndurile popu
lației maghiare și germane.

Crearea Frontului Unității Socia
liste și a consiliilor naționalităților 
conlocuitoare — au subliniat în cu

vîntul lor tov. Iolanda Solyom, munci
toare lâ întreprinderea „Dezrobirea", 
Arpăd Bartha, primarul comu
nei Apața, prof. JenS Szlkszay și 
alții — va contribui la întărirea con
tinuă a unității poporului, a tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate, la cimentarea coeziunii 
națiunii socialiste, condiție funda
mentală a forței și trăiniciel orîn- 
duirii socialiste.

In încheierea adunării a luat cu
vîntul tov. Ludovic Takâcs, membru 
al Consiliului de Stat, delegat al Co
misiei centrale de organizare a con
siliilor oamenilor muncii de naționa
litate maghiară. Adunarea a desem
nat Consiliul județean Brașov al. oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară avînd ca președinte pe tov. 
Alexandru Albert, redactor șef al 
ziarului „Uj Ido", precum și repre
zentanții locali în Consiliul oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
din România.

A fost adoptat apoi textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se arată : „Reprezen
tanții populației maghiare în
truniți în adunarea de constituire 
a consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară își 
manifestă profunda satisfacție și to
tala lor adeziune față de politica 
științifică marxist-leninistă a P.C.R., 
politică ce reflectă idealurile și as
pirațiile noastre scumpe, hotărîrea 
neclintită ca împreună, în strînsă 
unitate și frăție cu oamenii muncii 
români, germani și de alte naționa
lități, să traducem în viață progra
mul de înflorire multilaterală a Ro
mâniei socialiste. Făcîndu-ne ecoul 
gîndurilor și simțămintelor munci
torilor, țăranilor și intelectualilor 
maghiari din județul Brașov și con- 
tinuînd pe o treaptă mai înaltă bo
gatele tradiții de frăție și solidari
tate multiseculară, acum, în preajma 
sărbătoririi a 50 de ani de la desă- 
vîrșirea statului național român uni
tar, ne angajăm solemn să ne înze
cim eforturile pentru propășirea pa
triei noastre comune, pe drumul pro
gresului și civilizației umane".

IN JUDEȚUL 
SIBIU

în sala de festivități a Casei de 
cultură din Sibiu a avut loc adu
narea de constituire a Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Sibiu.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Nicolae Gavrilescu, prim- 
secretar ăl comitetului județean 
P.C.R., președintele comitetului exe
cutiv al consiliului județean provi

zoriu, a subliniat largul ecou pe care 
l-au avut lucrările recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. în rîndul oamenilor 
muncii români, germani, maghiari și 
de alte naționalități din județ. El a 
arătat că Frontul Unității Socialiste, 
cît și consiliile oamenilor muncii ale 
naționalităților conlocuitoare asigură 
concentrarea , energiilor tuturor cetă
țenilor .țării, amplifică uriașa forță 
de progres pe care o reprezintă uni
tatea de gîndire, de voință și de ac
țiune a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate.

Exprimîndu-și profunda adeziune 
față de hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R., Franciso Geller, muncitor la 
fabrica de piele și încălțăminte „8 
Mai“-Mediaș, ing. Bella Balâzs, de la 
fabrica „Flamura roșie‘‘-Sibiu, profe
soara Elena Koncz, ca și ceilalți vor
bitori, au reliefat drepturile depline 
de care se bucură oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, posibilitățile 
largi de afirmare ce le sînt asigu
rate în toate domeniile vieții econo
mice, culturale și politice. Luînd cu
vîntul, ing. Iosif Sass, inginer șef al 
întreprinderii poligrafice Sibiu, a 
spus : „Eu sînt maghiar iar soția mea 
este româncă. Avem doi copii și 
trăim într-o deplină armonie. Pe 
meleagurile străvechi ale Sibiului 
întîlnești pretutindeni imaginea mun
cii înfrățite a românilor, germanilor, 
maghiarilor". în cuvîntul lor, Csaba 
Farago, chimist la Institutul „Chimi- 
gaz" din Mediaș, Beniamin Jozsa, 
profesor la Liceul nr. 3 Sibiu, Fran
cisc Jako, medic la Spitalul nr. 1 
Mediaș, și-au exprimat satisfacția 
pentru constituirea acestor consilii, 
hotărîrea de a munci și lupta neo
bosit pentru întărirea unității și fră
ției tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

în 'cadrul adunării, din partea Co
misiei centrale de organizare a con
siliilor oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din Republica Socia
listă România a luat cuvîntul tova
rășul Ludovik Takâcs, membru al 
Consiliului de Stat.

Adunarea a desemnat Consiliul ju
dețean al oamenilor muncii de națio- . 
nalitate maghiară, avînd ca preșe
dinte pe tovarășul prof. Eugen Ka- 
zinczy, din Sibiu, precum și" 
reprezentanții locali în Consiliul oa- 
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialistă Ro- . 
mânia. ' ' --‘r

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
adoptată cu deosebit entuziasm de 
participanți, se spune între altele : 
„Idealurile comune de progres și fe
ricire ale înaintașilor noștri își do- 
bîndesc astăzi, pe o treaptă superi
oară, o tot mai deplină materiali
zare în orînduirea socialistă. Rezol
varea deplină și definitivă pe baza 
învățăturii marxist-leniniste a pro
blemei naționale în țara noastră, ga
rantarea prin Constituție a drepturi
lor cetățenilor din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare, folosirea 
limbii materne, multiplele posibili
tăți pe care le avem pentru afirma
rea pe frontul culturii, învățămîntu- 
lui, științei constituie o dovadă în 
plus a grijii partidului pentru toți 
fiii țării. Ne exprimăm întreaga re
cunoștință față de partid, de condu
cătorii săi, față de dv. personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija deosebită ce ne-o purtați".

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

ÎN JUDEȚUL 
TIMIȘ

Peste 200 de reprezentanți ai oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară — muncitori, țărani coopera
tori, intelectuali — au participat 
la adunarea de constituire a Con
siliului județean Timiș al . oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară.

Tov. Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular jude
țean, a arătat că crearea consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, germană, sîrbă, ca orga
nisme permanente, cu caracter repre
zentativ, demonstrează încă o dată în 
chip strălucit capacitatea conducerii 
partidului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a găsi în fie
care etapă a construcției socialismu
lui formele și metodele de conducere 
și organizare cele mai potrivite.

Luînd cuvîntul, Emeric Joo, profe
sor la Liceul nr. 8 din Timișoara, 
Tivadar Imre, maistru la Uzina me
canică Timișoara, FrancîSc Boros, 
directorul fabricii „Mondial“-LugOj, 
au arătat că în făurirea socialismu
lui, în întărirea unității poporului, 
în dezvoltarea democrației socialiste 
un rol deosebit l-a avut și îl are 
rezolvarea în spirit marxist-leninist 
a problemei naționale, asigurarea e- 
galității în drepturi a naționalități
lor conlocuitoare, dezvoltarea frăției 
în muncă și luptă a tuturor celor ce 
trăiesc pe meleagurile României. 
Tovarășii Păi Gyurcslk, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Otelec, Iuliana Marton, muncitoare 
la fabrica „Bumbacul", Zoltăn 
Franyo, scriitor, Kâroly Sinka, di
rectorul teatrului maghiar de stat 
din Timișoara, și-au exprimat hotă
rîrea ca împreună cu poporul ro
mân și oamenii muncii de alte na
ționalități, în frățească și indestruc
tibilă unitate, să-și pună toată ener
gia în slujba patriei — Republica 
Socialistă România.

A fost constituit apoi Consiliul 
județean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, avînd ca pre
ședinte pe conf. dr. Ernest Sisak.

Totodată au fost desemnați repre
zentanții locali în Consiliul oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă România.

Din partea Comisiei centrale de 
organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară a 
vorbit tovarășul Dezideriu Szilâgyi. 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

Participanții la adunare au trimis 
o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, în care se spune : „Trăim un 
moment de mare însemnătate pen
tru viața politică și socială a patriei 
noastre, marcat prin hotărîrile re
centei plenare a C.C. al P.C.R. Prin 
aplicarea consecventă a politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru comunist, problema națională 
și-a găsit o rezolvare deplină și de
finitivă, aslgurîndu-se fiecărui ce
tățean al patriei posibilități nelimi- 
taie pentru dezvoltarea și afirmarea 
personalității lui. Ne mîndrim cu 
acest lucru și ne manifestăm recu
noștința față de P.C.R.".

Ar
în sala de festivități a consiliului 

popular județean a avut loc a- 
dunarea de constituire a Consiliu
lui județean Timiș al oamenilor 
muncii de naționalitate sîrbă.

în cuvîntul său, tov. Mihai Te
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., președinte
le comitetului executiv al consiliu
lui popular provizoriu județean, re- 
ferindu-se la hotărîrile adoptate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., a 
arătat că ele reliefează din nou ca
racterul profund creator al politicii 
partidului nostru, modul atent de 
abordare a tuturor problemelor de 
care depinde progresul României so
cialiste. Naționalitățile conlocuitoare 
sînt componente organice ale socie
tății noastre socialiste, identificarea 
lor cu destinele și aspirațiile poporu
lui român, participarea lor entuzias
tă la procesul construcției socialiste, 
le asigură locul corespunzător în 
cadrul Frontului Unității Socialiste, 
prin consiliile naționalităților con
locuitoare, ca organisme permanente 
cu caracter reprezentativ.

Numeroși vorbitori, printre care 
Giurgev Arcadie, președintele coope
rativei agricole de producție Diniaș, 
Erdelean Radoslav, medic, Țăran Ve- 
Iimir, brigadier la C.A.P. Șoca, Po- 
povici Ncboisa, profesor, Lera Sto- 
ian, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea poligrafică Ba
nat, Mișcovici Jiva, membru al 
C.A.P. Sînmaftinul Sîrbesc, și-au 

. exprimat recunoștința pentru consec- 
‘-vdnța seu câre-partidul nostru a asi

gurat, pe bâza-'rezolvării marxist- 
leniniste a problemei naționale, de
plina egalitate în drepturi a naționa
lităților conlocuitoare, și-au afirmat 
adeziunea totală la politica internă 
și externă a partidului, voința de 
a-și consacra toate forțele înfăptui
rii acesteia în scopul înfloririi pa
triei comune.

— Pot afirma cu mîndrie că nici
odată noi, oamenii muncii de diferite 
naționalități, cetățeni ai acestei țări, 
nu ne-am bucurat de asemenea 
drepturi și libertăți democratice ca 
astăzi, a spus Pasici Marinco, mun
citor la fabrica de mănuși. Constitui
rea consiliilor naționalităților con
locuitoare reprezintă un factor im
portant de lărgire a democrației so
cialiste, creînd oamenilor muncii 
aparținînd naționalităților conlocui
toare posibilități și mai largi de 
participare la întreaga viață politică 
și socială a țării, de manifestare 
multilaterală a potentelor lor în ca
drul operei de edificare a socialis
mului.

— Unitatea poporului, a tuturor 
claselor și păturilor sociale din so- 

. cietatea noastră — a spus tov. 
Petrov Verița, directorul căminului 
cultural din comuna Sînpetru Maro 
— este o mare realizare a politicii 
partidului, un izvor al forței și trăi
nicie! orînduirli noastre, o impor
tantă forță motrică a progresului 
societății. Este pentru noi o înaltă 
datorie patriotică și internațională 
de a apăra și întări această mărea
ță cucerire a poporului nostru.

Adunarea a desemnat apoi Consi
liul județean Timiș al oamenilor 
muncii de naționalitate sîrbă, avînd 
ca președinte pe tov. Milan Iovano- 
vici, redactor-șef al ziarului „Prav
da" din Timișoara.

Adunarea a adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se spune : „Noi, 
oameni ai muncii de naționalitate 
sîrbă din județul Timiș, ne expri
măm, alături de toți cetățenii patriei, 
totala adeziune și atașamentul de
plin față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru, devota
mentul neabătut în lupta pentru în
deplinirea năzuințelor vitale ale na
țiunii noastre socialiste, care merge 
hotărîtă spre culmile civilizației so
cialiste".

Gheorghe RADEL 
corespondentul „Scînteii*

IN JUDEȚUL 
ARAD

La Arad s-a desfășurat adunarea 
de constituire a consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționalitate 
germană.

Relevînd înțelepciunea și discernă- 
mîntul cu care P.C.R. aplică în poli
tica sa internă și externă principiile 
fundamentale ale învățăturii mar
xist-leniniste, tovarășul Teodor Haș, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele consi
liului popular provizoriu județean, a 
arătat că măsurile stabilite de ple
nara din octombrie a C.C. al P.C.R. 
atestă din nou modul just în care 
este abordată și rezolvată problemă 
națională în țara noastră. El a sub
liniat că populația germană din județ 
participă activ la rezolvarea trebu
rilor locale de stat și obștești, prin 
cei 200 de deputați de naționalitate 
germană, are la îndemînă 123 de 
clase în școli de toate gradele, în 
care învață în limba maternă peste 
4 900 copii.

Au luat apoi cuvîntul profesorul 
Francisc Prezt, muncitoarea Magda 
Gessner, loan Stolcz, președintele

C.A.P. din comuna Vladlmlrescu, 
tehniciană Ana Karl, Helmuth Bu
cher și alții care, în cuvinte calde, 
pline de însuflețire, au dat o înaltă 
prețuire măsurilor luate de partid, 
pentru constituirea acestor organisme 
reprezentative.

Adunarea a desemnat consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană din județul Arad, avînd ca 
președinte pe Franciso Marcx, pro
fesor la Liceul nr. 4 din Arad.

Totodată, au fost desemnați repre
zentanții locali în Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România.

Cei prezențl au trimis C.C. al P.C.R., 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care se 
spune între altele : „Noi, reprezen
tanții populației de naționalitate ger
mană din județul Arad, ne manifes
tăm deplina adeziune față de măsu
rile luate de plenara C.C., față de 
politica generală a P.C.R. de con
strucție socialistă, de dezvoltare a de
mocrației socialiste. Apreciind condi
țiile create pentru afirmarea tot mal 
largă a drepturilor cetățenești de 
către flecare om al muncii, ne an
gajăm totodată să nu precupețim 
nici un efort șl să muncim cu șl mai 
multă abnegație pentru viitorul lumi
nos al României socialiste".

P. ION

IN JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

La 8 noiembrie a avut loc la Baia 
Mare adunarea de constituire a Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din județul Mara
mureș.

Tovarășul Vasile Dancoș, secretar 
al comitetului județean de partid, 
după ce a făcut o prezentare largă 
a roadelor politicii naționale marxist- 
leniniste a partidului, a însemnătății 
creării Frontului Unității Socialiste 
și a consiliilor naționalităților conlo
cuitoare, a arătat că o importanță 
hotărîtoare pentru exercitarea în 
fapt a drepturilor și libertăților tu
turor cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, are dezvoltarea for
țelor de producție pe întreg terito
riul țării, înflorirea tuturor, județe
lor, imprimarea unui ritm accentuat 
de industrializare unor zone ale 
țării aflate altădată în înapoiere eco
nomică, printre care și Maramureșul.

— Noi, cei mai în vîrstă — a spus 
tovarășul Gyorbiro Dezideriu, notar- 
șef la notariatul de stat județean — 
prețuim în mod deosebit realizările 
obținute în țara noastră ca urmare 
a rezolvării marxist-leniniste a pro
blemei naționale. Astăzi, toți cetățe
nii patriei au posibilități egale . de 
afirmare a personalității, talentului 
și inițiativei creatoare. Țara noastră 
are importante resurse materiale, 
cred însă că bogăția cea mai de preț 
este munca comună însuflețită a oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități în
chinată înfloririi patriei socialiste.

In cuvîntul lor, tovarășii Tiirok 
Ianos, profesor la Liceul din Sighetul 
Marmației, Lerincz Iosif, mecanic din 
Cicîrlău, Eberst Paul, profesor la 
Liceul din Seini, au relevat faptul că 
marile drepturi și libertăți înscrise 
în Constituție sînt asigurate în fapt 
pentru toți cetățenii patriei. In țara 
noastră sînt combătute și înlăturate 
cu hotărîre reziduurile mentalităților 
șovine, naționaliste, orice manifes
tare de închistare națională. Tovară
șul Lâszlo Alexandru, directorul 
Școlii generale din Arduzel, a subli
niat înalta răspundere ce revine ca
drelor didactice privind educarea 
elevilor în spiritul dragostei fier
binți față de Republica Socialistă 
România și Partidul Comunist Ro
mân, față de patria scumpă a celor 
ce muncesc de la orașe șl sate, fără 
deosebire de naționalitate.

După desemnarea Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Maramureș, avînd 
ca președinte pe tovarășul Szâsz Zol- 
tan, vicepreședinte al consiliului 
popular județean provizoriu, și a re
prezentanților locali în Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din România, a luat cuvîntul 
tovarășul Ubornyi Mihai din partea 
Comisiei centrale de organizare a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară.

Adunarea a adoptat apoi o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune : „Pentru toate marile 
libertăți și drepturi de care ne bucu
răm în patria noastră comună, Repu
blica Socialistă România, aducem cele 
mai călduroase mulțumiri conducerii 
partidului nostru, dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vă asigurăm că oamenii 
muncii de naționalitate maghiară din 
județul Maramureș nu-și vor precu
peți eforturile în lupta unită a în
tregului popor român pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste și 
crearea condițiilor pentru înaintarea 
României spre societatea comunistă".

Nicolae WIEZEL
★

La Baia Mare a avut loc și adu
narea de constituire a Consiliului 
oamenilor^ muncii de naționalitate 
ucraineană din județul Maramureș., 
în cuvîntul său, tovarășul Vasile-‘ 
Dancoș, secretar al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., a sub
liniat că măsurile luate de recentă 
plenară a C.C. al P.C.R. se. bucură 
de adeziunea deplină a oamenilor 
muncii români, maghiari, ucraineni 
și de alte naționalități din județ 
care, umăi- la umăr, muncesc cu în
suflețire și devotament pentru în
făptuirea politicii partidului.

Numeroși vorbitori, printre care 
activistul de partid loan Leta, învă
țătorii loan Boico și Alex. Covaci, 
au arătat că politica marxist-leni
nistă în problema națională,' promo
vată, consecvent de partidul nostru, 
deplina egalitate în drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 

naționalitate, își găsesc o puternică 
oglindire șl în județul Maramureș. 
Aproape nu există cetățean de na
ționalitate ucraineană care să nu 
facă parte dintr-o organizație de 
masă sau obștească, iar mulți dintre 
ei activează în rîndurile organizații
lor de partid. Din consiliile popu
lare județean, municipale, orășenești 
și comunale aflate în raza județului 
fac parte peste 230 de deputați ucrai
neni. Tinerilor ucraineni din ju
dețul Maramureș le este asigurat în- 
vățămîntul în limba maternă : 920 
învățători, profesori, educatoare din 
rîndurile naționalităților conlocui
toare își aduc contribuția la educa
rea și instruirea tinerel generații.

Crearea Frontului Unității Socia
liste șl a consiliilor oamenilor mun
cii ale naționalităților conlocuitoare, 
a spus tovarășul Fedor Marusceao, 
profesor la Liceul nr. 1 din Sighetul 
Marmației, constituie o nouă dovadă 
a consecvenței politicii marxist-le
niniste a partidului nostru, a activi
tății perseverente desfășurate da 
partid pentru întărirea unității mo
ral-politice a poporului muncitor, a 
prieteniei frățești dintre oamenii 
muncii români șl al naționalităților 
conlocuitoare.

Exprimîndu-și deplina adeziune 
față de hotărîrile recente! plenare a 
C.C. al P.C.R., tovarășii Teodor 
Panaș, președintele C.A.P. Remeți, 
și Sava Grecica, președintele Consi
liului popular comunal Ruscova, au 
dat glas hotărîril muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor de naționa
litate ucraineană din Maramureș de 
a-și consacra toate forțele înfăptuirii 
politicii partidului puse în slujba 
înfloririi patriei comune.

După constituirea Consiliului .. .oa
menilor muncii de naționalitate'1 u- 
craineană din județul Maramureș, a- 
vînd ca președinte pe tovarășul 
Gheorghe Caninca, directorul între
prinderii de industrie locală din Vi- 
șeul de Sus, adunarea a adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, printre altele : „Asi
gurăm C.C. al P.C.R., pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom răspunde 
grijii deosebite ce ne-o poartă con
ducerea partidului și a statului prin- 
tr-o activitate susținută pentru în
florirea scumpei noastre patrii —> 
România socialistă".

Ion MÂNU , 

ÎN JUDEȚUL 
HUNEDOARA

în prezența a peste 200 de munci
tori, țărani cooperatori, ingineri, teh
nicieni, cadre didactice și funcțio
nari, ieri s-a constituit la Deva Cuh- 
siliul oamenilor muncii de naționa
litate germană din județul Hune
doara.

Tovarășul Ioachim Moga, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului popu
lar provizoriu Hunedoara, după ce 
a făcut o trecere în revistă a glo
rioaselor tradiții de luptă comună a 
românilor și naționalităților conlo
cuitoare din acest județ, a subliniat 
că prin înființarea consiliilor oame
nilor muncii ale naționalităților con
locuitoare se creează noi condiții 
pentru participarea și mai activă a 
acestora la întreaga viață politică a 
țării. Făcînd parte din Frontul Uni
tății Socialiste, aceste consilii con
stituie o nouă expresie a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor oa
menilor muncii din țara noastră.

— Conlucrarea și colaborarea rod
nică între populația română și cea 
germană are tradiții de secole pe a- 
ceste meleaguri, care au> fost lea
gănul Daciei Romane, a spus mai
strul Lutșcli Martin de la Combi
natul siderurgic din Hunedoara. Pur
tăm în inimi recunoștință fierbinte 
P.C.R., care prin politica sa a creat 
cadrul cel mai prielnic ca munca 
plină de abnegație a tuturor cetățe
nilor de naționalitate germană să 
slujească propășirii patriei iubite — 
România socialistă. în cuvîntul său, 
prof. Stubna Gerhard, de la. 
Școala generală nr. 3 din Deva, 
a spus, printre altele : înfiin
țarea consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate germană și de alte na
ționalități demonstrează consecvența 
cu care partidul transpune în fapt 
politica sa marxist-leninistă în pro
blema națională, asigură egalitatea 
deplină în drepturi a tuturor cetă
țenilor țării, indiferent de naționali
tate, în viața economică, socială, 
culturală. Școlile de toate gradele, 
teatrele create prin grija statului so
cialist, ziarele și revistele în limba 
germană care apar asigură deopo
trivă cultivarea limbii noastre ma
terne, a tradițiilor înaintate ale ce
tățenilor de naționalitate germană.

în cadrul adunării a luat, de ase
menea. cuvîntul, din partea Comisiei 
centrale de organizare, tovarășul 
Emeric Stoffel, membru al C.C. al 
P.C.R. Adunarea a desemnat, apoi, 
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județul Hu
nedoara, avînd ca președinte pe to
varășul Nicolae Pilly, tehnician la 
Uzina „Victoria" din Călan.

în încheierea adunării, cei prezențl 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
.personal.. După ce se dă o înaltă 
apreciere politicii partidului de în
tărire a unității moral-politice, a în
tregului popor, în telegramă se spu
ne : „Nouă, oamenilor muncii de na
ționalitate germană, ne sînt nespus 
de scumpe realizările obținute prin 
munca înfrățită de către muncitorii, 
țăranii și intelectualii români, ger
mani, maghiari și de alte naționali
tăți, sub conducerea partidului, rea
lizări care âu schimbat din temelii 
fața orașelor și satelor, modul de 
viață al oamenilor. Acordăm o adîn- 
că prețuire politicii naționale mar
xist-leniniste a P.C.R., politică ce 
coincide întru totul cu aspirațiile 
noastre".

Ion MANEA
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ORGANIZAȚII DE MASĂ, 
OBȘTEȘTI Șl PROFESIONALE ADERĂ 
Li FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE
Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
In cadrul unei ședințe plenare 

care a avut loc sîmbătă, Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție a hotărît a- 
derarea uniunilor cooperativelor a- 
gricole la Frontul Unității Socia
liste.

In expunerea prezentată, tovară
șul Vasile Vîlcu, președintele U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, a arătat, prin
tre altele : Constituirea Frontului 
Unității Socialiste, a consiliilor oa- 
menilof muncii ai naționalităților 
conlocuitoare încununează realitatea 
existentă a unității de monolit a 
poporului în jurul partidului, ofe
rind cîmp și mai larg de manifes
tare a coeziunii tuturor claselor și 
păturilor sociale din țara noastră. 
Hotărîrile adoptate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. sînt menite 
să ridice pe noi trepte unitatea na
țiunii noastre socialiste, să întă
rească frăția dintre oamenii mun
cii români și ai naționalităților con
locuitoare, unitatea de nezdruncinat 
a tuturor cetățenilor patriei în ju
rul partidului.

Subliniind însemnătatea expune
rii prezentate la plenară de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul 
a arătat că aceasta constituie 
un document de o deosebită în
semnătate teoretică și practică 
pentru viața și activitatea po
porului nostru.

Crearea noului organism politic, 
Frontul Unității Socialiste, a spus 
vorbitorul, lărgește și mai mult baza 
democratică de atragere a țărăni
mii cooperatiste la conducerea tre
burilor țării, la înfăptuirea sarci
nilor mărețe puse de partid în fața 
întregului nostru popor. în întreaga 
activitate pentru realizarea unității 
tuturor oamenilor muncii, a forțe
lor sociale progresiste, Partidul Co
munist Român a pornit de la prin

Plenara Consiliului Național 
al Femeilor

Plenara Consiliului Național al 
Femeilor, exprimînd voința tuturor 
femeilor din Republica Socialistă 
România, muncitoare în uzine, în 
fabrici și pe ogoare, cadre pe tă- 
rîm științific, cultural, social și ob
ștesc, gospodine — a hotărît adera
rea mișcării de femei din țara noas
tră la Frontul Unității Socialiste.

Luînd cuvînțul, prof. ing. Suzana 
Gâdea. președinta C.N.F., a relevat 
însemnătatea hotărîrilor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. și a măsu
rilor adoptate pentru întărirea uni 
tații n >ral-politice a poporului nos
tru, măsuri care au stîrnit un pu- 
t.ernic“'tecou în rîndurile maseloi 
largi de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

Tovarășa Maria Ciocan, secretara 
C.N.F., a prezentat, apoi, o expunere 
în care a arătat că : Făurirea unită
ții poporului, a tuturor claselor și 
păturilor sociale în societatea româ
nească se înscrie ca o mare victorie 
a politicii partidului, o realizare mă
reață a socialismului, o dovadă că 
socialismul a învins definitiv în pa
tria noastră. Prezența mișcării de fe
mei în cadrul Frontului Unității So
cialiste, a subliniat vorbitoarea, pune 
în fața Consiliului Național al Fe
meilor și a comisiilor femeilor res

Plenara Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților

Sîmbătă dimineața a avut loc șe
dința plenară a Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Româ
nia, care a hotărît aderarea U.A.S.R. 
la Frontul Unității Socialiste.

Arătind că tînăra generație, stu
dențimea română, a primit cu de
plină satisfacție hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la înfiin
țarea Frontului Unității Socialiste, 
tov. Mircea Angeiescu, președintele 
U.A.S.R., a relevat că tinerii pa
triei noastre, mîndri de a fi moș
tenitori ai glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului, ale mișcării re
voluționare, sînt hotărîți să ducă 
mai departe realizările prezen
tului, adăugind eforturile proprii, en
tuziaste la progresul economic, cul
tural și social ai țării, la unitatea so
cialistă a întregului popor. Faptul că 
Uniunea Asociațiilor Studenților din 
România va face parte din Frontul 
Unității Socialiste este pentru noi un 
puternic imbold, o mare cinste, a 
spus vorbitorul. Organizațiilor stu
denților li se creează astfel noi posi
bilități de a participa cu tot elanul 
tinereții la fluxul intens al vieții so
cietății noastre.

Ședința Comitetului de conducere 
a Uniunii Ziariștilor

Exprimînd calda adeziune a zia
riștilor din țara noastră față de 
hotărîrile recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., de întărire a unității politice 
a poporului, de adîncire a democra
ției socialiste, în ședința Comitetulu 
de conducere a Uniunii Ziariștilo1 
care a avut loc sîmbătă dimineața s-- 
hotărît în unanimitate aderarea uniu
nii la Frontul Unității Socialiste.

Luînd cuvînțul în cadrul ședinței, 
tovarășul Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor, a spus printre 
altele : în împrejurările actuale, 
crearea Frontului Unității Socialiste 
Capătă o însemnătate deosebită, fiind 
o expresie a procesului continuu de 
democratizare, proces ce descătușea
ză toate energii'e și talentele oame

cipiul că alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare constituie 
condiția hotărîtoare în reușita luptei 
pentru cucerirea puterii, fundamen
tul de granit al orînduirii socia
liste. Țărănimea și-a identificat pen
tru totdeauna propriul său destin cu 
socialismul, cu interesele fundamen
tale ale întregii noastre națiuni.

în continuare, au luat cuvînțul 
tovarășii Marin Argint, Maria Zi- 
daru, Nicolae Constantin, Simion 
Roth, Vasile Dragoș, Nicolae Asan- 
dei, Gherghina Cojocaru, Tudor 
Ștefănescu, Gheorghe Crișan, Arca- 
die Giurgev. Gheorghe Guli. Titus 
Popescu, Valeria Gioară, Ion Gîrceag, 
Ion Oltean, Ion Iuga, Alexandru 
Buzatu, Teodor Tîrbă, Costică Mișcă, 
Radu Tudor, Tănase Fanea.

Ei și-au exprimat adeziunea to
tală fată de măsurile adoptate de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, hotă- 
rîrea celei mai mari organizații a 
țărănimii muncitoare — care nu
mără peste 10 milioane de membri 
— de a-și aduce întreaga sa con
tribuție la înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere ce-i vor reveni în 
cadrul Frontului Unității Socialiste.

Plenara a adoptat în unanimita
te hotărîrea de aderare a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, ca reprezentantă a 
întregii țărănimi cooperatiste din 
țara noastră, la Frontul Unității So
cialiste și a desemnat reprezentan
ții Uniunii în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara a analizat apoi rezulta
tele economice și financiare obți
nute de cooperativele agricole în 
primele trei trimestre ale anului 
și a stabilit noi măsuri pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor ce 
revin agriculturii cooperatiste pen
tru acest an.

ponsabilități sporite în educarea și 
atragerea milioanelor de femei de 
la orașe și sate, fără deosebire de 
naționalitate, la viața politică, eco 
nomică și culturală a țării.

în cuvînțul lor, Maria Brodea, 
Fiorica Andrei, Elena Grigoriu, E- 
leonora Mărculescu, Maria Halden- 
vang. Elisabeta Bădescu și Vero
nica Cărăușan au exprimat simță
minte de totală adeziune față de 
noile măsuri adoptate de partid, re- 
levînd că ele întregesc ansamblul o- 
biectivelor înfăptuite în tara noas
tră în ultima vreme pentru perfec
ționarea relațiilor sociale, a forme
lor și metodelor de conducere în 
toate domeniile de activitate.

Exprimîndu-și convingerea că 
Frontul Unității Socialiste va sti
mula puternic munca creatoare a 
întregului popor, participantele la 
plenară au aprobat în unanimitate 
aderarea mișcării femeilor din Re
publica Socialistă România la Fron
tul Unității Socialiste și au_ desem
nat reprezentantele C.N.F. în Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Plenara Consiliului Național al Fe
meilor a dezbătut apoi sarcinile ce 
revin mișcării de femei pentru con
tinua îmbunătățire a activității uni
tăților de ocrotire a copilului.

în continuare, în cadrul plenarei 
au luat cuvînțul tovarășii Traian 
Aurite, Emilian Stancu, Nicolae Sto- 
ian, loan Amăriuței, din București 
Elena Iordache, Dumitru Ciuper- 
cescu, din Cluj. Emil Uncheșel, E- 
milia Matei, din Iași, Vasile Ciocan, 
din Craiova. Janos Bakos din Tg 
Mureș

A fost aprobată apoi în unanimi
tate hotărîrea de adeziune a Uniu
nii Asociațiilor Studenților din Ro
mânia la Frontul Unității Socialiste. 
Exprimînd voința întregii studențimi. 
profundele sentimente ale studenți
lor români maghiari, germani și de 
alte naționalități, de atașament ne
țărmurit față de politica științifică 
a partidului — se menționează în 
hotărire — plenara Consiliului 
U.A.S.R. exprimă conducerii parti
dului și statului, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, adeziunea de
plină și aprobarea unanimă a hotă
rîrilor plenarei C.C. al P.C.R. con
sacrate perfecționării organizării 
politice a societății noastre.

Au fost desemnați, apoi, reprezen
tanții Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din România în Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 

nilor muncii, concentrîndu-le în jurul 
Partidului Comunist Român. în a- 
cest proces, a spus vorbitorul, noi 
ziariștii avem sarcini bine definite, 
izvorîte din locul pe care îi ocupă 
presa în sistemul democrației socia
liste. Ne revin îndatoriri de seamă în 
ce privește dezbaterea continuă, îm
preună cu oamenii muncii, a hotărî
rilor partidului, menite să adîncească 
democrația socialistă, în viata politi
că, economică și socială.

Importanța măsurilor adoptate de 
ultima plenară a C.C. al P.C.R., 
precum și hotărîrea ziariștilor de a 
participa activ la înfăptuirea sarci
nilor Frontului Unității Socialiste 
au fost viu exprimate în luările de 
cuvînt ale participanților Ion Mărgi- 

neanu, redactor-șef al ziarului „Ro
mânia liberă", Andrei Vela, director 
general al Agenției române de presă 
„Agerpres", Gavril Incze, redactor- 
șef adjunct al ziarului „Vords 
Zâszlo", Mihai Dumitru, redactor-șef 
al ziarului „Flacăra lașului", Petre 
Drăgulea, redactor-șef al ziarului 
„Drum Nou" din Brașov, Ernst Brei
tenstein, redactor-șef adjunct al zia
rului „Neuer Weg", Dumitru Mărgi- 
neanu, redactor-șef al ziarului „Dra

Ședința Consiliului de conducere 
al Uniunii Centrale 

a Cooperativelor Meșteșugărești
Dînd expresie voinței tuturor 

membrilor cooperativelor meșteșu
gărești din tara noastră, Consiliul de 
conducere al Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești, întrunii 
sîmbătă dimineața, a hotărît adera
rea la Frontul Unității Socialiste.

Subliniind semnificația acestui im
portant eveniment în viața politică a 
țării, tovarășul Gheorghe Vasilichi, 
președintele UCECOM, a subliniat că 
crearea Frontului Unității Socialiste 
reprezintă o nouă dovadă a consec
venței cu care partidul nostru mili
tează pentru traducerea în viață a 
indicațiilor Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a partidului 
cu privire la perfecționarea relații
lor sociale, a formelor de organi
zare și conducere a economiei na
ționale și a vieții social-politice, co
respunzător etapei actuale, de dez
voltare a societății românești.

în cadrul adunării s-a arătat că, 
alături de întregul nostru popor, lu
crătorii din cooperația meșteșugă

Plenara Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor

Consiliul național al inginerilor 
și tehnicienilor a hotărît, în cadrul 
unei ședințe plenare, aderarea la 
Frontul Unității Socialiste.

Subliniind însemnătatea constitu
irii Frontului Unității Socialiste, 
profesorul emerit, ing. Constantin 
Dinculescu, președintele C.N.I.T., a 
spus, printre altele : Puternic deta
șament al societății socialiste, inte
lectualitatea noastră cuprinde, într-o 
îmbinare perfectă, cadre de intelec
tuali de diferite generații, provenite 
din rîndurile clasei muncitoare și ale 
țărănimii. Participarea Consiliului 
national al inginerilor și tehnicieni
lor la activitatea Frontului Unității 
Socialiste constituie pentru intelec
tualitatea tehnică din tara noastră 
o înaltă nretuire. de care sîntem 
mîndri.

în cadrul ședinței au mai luat cu- 
vîntul ing. Vasile Scripăt din Minis
terul Minelor, ing. Nicolae Dumi
trescu, președintele secției de econo
mie forestieră a C.N.I.T., ing. Maria 
Rațiu de Ia Uzina textilă din Boto
șani, conf. dr. ing. Emil Constanti-

Ședința Consiliului de conducere 
al Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale

Ședința Consiliului de Conducere 
al Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale — 
A.T.M. — care a avut loc sîmbătă 
dimineață, a fost consacrată aderării 
acestei asociații la Frontul Unitâtii 
Socialiste.

Luînd cuvînțul, artistul poporului 
Coștache Antoniu, președintele 
A.T.M., a arătat că dezvoltarea mul
tilaterală a societății noastre socia
liste, evoluția structurii ei sociale și 
politice fac necesare, în etapa pe 
care o străbatem, instituirea unor 
noi forme organizatorice, menite să 
slujească întăririi coeziunii societății 
noastre, lărgirea democrației socia
liste. stimularea participării active 
a maselor la soluționarea tuturoi 
problemelor care privesc destinele 
tării.

Prin înființarea Frontului Unității 
Socialiste, a spus vorbitorul, se creea
ză cadrul politico-organizatoric pen
tru afirmarea plenară a valențelor

Plenara Consiliului Central 
al Asociației juriștilor

Plenara Consiliului Central al A- 
sociatiei Juriștilor a hotărît aderarea 
asociației la Frontul Unității Socia
liste.

Subliniind importanța pe care o 
are crearea Frontului Unității Socia
liste pe calea intensificării partici
pării întregului popor la conducerea 
tuturor treburilor țării, la asigurarea 
mersului înainte al societății noastre, 
tov. Stelian Nițulescu, președintele 
Asociației juriștilor, a spus printre 
altele : Perfecționările democratice 
înfăptuite de partid și de statul nos
tru socialist vizează realizarea tot 
mai consecventă a principiului gu
vernării statului de către popor, ca 
deținătorul suveran al puterii. Viața 
arată că dezvoltarea continuă a so
cietății depinde de fructificarea inte
grală a experienței și înțelepciuni 
colective a maselor celor mai largi, 
de exercitarea tot mai activă a drep
turilor democratice, de participarea 
directă a cetățenilor la dezbaterea și 
adoptarea deciziilor asupra proble
melor de interes general, de promo
varea consecventă a formelor colec
tive de conducere și stimulare a 
conștiinței și răspunderii politice și 
civice a tuturor membrilor societă
ții. Forma cea mai potrivită pentru 

pelul Roșu" din Timișoara, Nicolae 
Dragoș, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia tineretului".

In continuarea ședinței a fost apro
bată în unanimitate hotărîrea de a- 
derare a Uniunii Ziariștilor la Fron
tul Unității Socialiste.

Participanții au desemnat apoi în 
unanimitate reprezentanții Uniunii 
Ziariștilor în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

rească au primit cu un viu interes 
și aprobă în unanimitate hotărîrile 
recentei plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care prevăd crearea Frontului Uni
tății Socialiste, convinși că acest nou 
organism politic va asigura întărirea 
și afirmarea și mai puternică a uni
tății moral-politice a poporului, a 
frăției tuturor oamenilor muncii, a 
coeziunii națiunii noastre socialiste.

Salutînd cu căldură aderarea coo
perației meșteșugărești la Frontul 
Unității Socialiste, a fost exprimată 
dorința tuturor membrilor săi de a 
desfășura în continuare o activitate 
susținută și de a contribui la satis
facerea în tot mai bune condiții a 
cerințelor mereu crescînde ale popu
lației, la ridicarea bunăstării între
gului popor.

Comitetul de conducere al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești a desemnat apoi pe repre
zentanții acestei organizații în Con
siliul național al Frontului Unității 
Socialiste.

nescu, ing. Emilian Dragnea, ing. 
Ilie Trandafirescu, Erou al muncii 
socialiste, dr. ing. Constanța Marcu, 
președinta secției de industrie ușoară 
a C.N.I.T., ing. Gheorghe Deigsner din 
Ministerul Industriei Chimice, ing. 
Constantin Negoiță, secretarul 
C.N.I.T., și prof. dr. ing. Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al C.N.I.T. Exprimîn
du-și adeziunea lor totală la Fron
tul Unității Socialiste — puternică 
forță motrice în perfecționarea con
tinuă a societății noastre — vorbitorii 
au relevat că prin constituirea aces
tui organism se asigură lărgirea și 
intensificarea participării întregului 
popor la elaborarea programului de 
dezvoltare și la desăvîrșirea operei 
de construcție socialistă a țării.

Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea privind aderarea Consi
liului național al inginerilor și teh
nicienilor la Frontul Unității Socia
liste.

Participanții la plenară au desem
nat apoi pe reprezentanții C.N.I.T. 
în Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

multiple ale unității socialiste a po
porului nostru. g

Sîntem mîndri, a arătat mai de
parte artistul poporului Costache 
Antoniu, de faptul că și noi, sluji
torii artei teatrale și muzicale, mem
brii A.T.M., vom face parte din a- 
cest puternic Front.

Ca și ceilalți creatori, oamenii de 
artă din țara noastră, identifieîn- 
du-se cu nobilele aspirații ale între
gului popor, își vor dedica în conti
nuare toate strădaniile lor ridicării 
pe culmi tot mai înalte a vieții ar
tistice românești, adăugind noi stră
luciri tezaurului culturii noastre na
ționale.

în continuare, artista emerită Dina 
Cocea, prim-secretar al A.T.M., a 
propus desemnarea unor fruntași ai 
vieții noastre teatrale și muzicale, 
care să reprezinte asociația în Fron
tul Unității Socialiste. Participanții 
la ședință au aprobat în unanimitate 
pe reprezentanții lor în noul orga
nism.

realizarea practică a acestor dezide
rate, așa cum a arătat plenara C.C. 
al P.C.R., o constituie Frontul Uni
tății Socialiste.

Au luat apoi cuvînțul prof. univ. 
loan Ceterchi, Dumitru Mazilu, mem
bru în Consiliul Securității Statului, 
Coriolan Ilieș, procuror-șef al jude
țului Cluj, George Antoniu, judecător 
la Tribunalul Suprem.

Vorbitorii și-au exprimat deplina 
lor adeziune la măsurile adoptate de 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
pentru continua întărire a unității 
moral-politice a poporului, adeziu
nea totală pentru aderarea Asociației 
•Juriștilor la Frontul Unității Socia
liste. Vorbitorii au relevat totodată, 
contribuția mereu crescîndă pe care 
trebuie s-o aducă juriștii la apărarea 
proprietății socialiste, factorul obiec
tiv fundamental al unității politice a 
poporului, Ia promovarea tot mai 
largă a normelor eticii socialiste, la 
întărirea disciplinei în muncă, fapt 
de g importanță hotărîtoare pentru 
întregul nostru mers înainte.

în unanimitate, Plenara a desem
nat reprezentanții Asociației Juriști
lor în Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste. H

(Agerpres) “

Trăsătura caracteristică 
a dezvoltării economiei ju
dețului Olt constă în îm
binarea armonioasă a tu
turor ramurilor de produc
ție materială, asigurîndu- 
se o justă proporție între 
industrie, agricultură, con
strucții, transporturi și ce
lelalte ramuri de activitate. 
In această dezvoltare se 
împletesc specificul activi
tății și resursele proprii 
județului, cu interesele ge
nerale ale economiei na
ționale, accentul punîndu- 
se pe valorificarea pe cale 
industrială a produselor a- 
gricole, dar și pe realiza
rea prevederilor politicii 
partidului de industriali
zare a județelor rămase în 
urmă. La Slatina a fost cre
at, după cum se știe, un nu
cleu al industriei grele, de 
metalurgie neferoasă — u- 
zina de aluminiu. Acum. în 
cuprinsul județului func
ționează întreprinderi in
dustriale concentrate în 
patru zone. Numai în zona 
orașului Balș, s-a pus în 
funcțiune Uzina de repa
rat utilaj agricol și s-a re- 
amenajat și modernizat 
întreprinderea de indus
trie ușoară „Jiul". Alături 
de acestea funcționează 
I.I.L. Balș și alte unități. 
De asemenea. în raza ora
șelor Caracal și Corabia 
s-au închegat importante 
nuclee ale industriei ali
mentare. Punerea în func
țiune a fabricii de conser
ve și a Fabricii de produ
se lactate din Caracal, pre
cum și intrarea în produc
ție în viitor a Fabricii de 
zahăr de la Corabia, modi
fică structura economică a 
acestor zone.

Aceste unități, mai vechi 
și mai noi, au contribuit 
din plin la dezvoltarea in
dustriei județului, mai ales 
în cincinal, perioadă în 
care producția globală a 
crescut fată de anul 1965 
de peste trei ori. Pe trei 
trimestre, planul produc
ției globale industriale a 
fost îndeplinit și depășit 
obținîndu-se suplimentar 
produse a căror valoare se 
ridică la circa 7 milioane 
lei. Obținerea acestui spor 
a avut loc în primul rînd. 
pe seama creșterii produc
tivității muncii, prevede
rile planului fiind depă
șite cu 2,5 la sută. în 8 luni, 
planul producției marfă vîn- 
dută și încasată a fost de
pășit cu cîteva procente, li- 
vrîndu-se beneficiarilor in
terni și Ia export produse 
de peste 51 milioane lei. Este 
și firesc să ne întrebăm : 
care a fost „motorul" a- 
cestor realizări? Răspun
sul ni-1 oferă experiența 
Uzinei de aluminiu Slati
na. Aici, în urma aplicării 
unui studiu privind creș
terea densității cuvelor în 
halele de electroliză, se va 
obține creșterea capacită
ții de producție a fiecărei 
hale de electroliză cu 400 
tone de aluminiu. în va
loare de multe milioane de 
lei. Tot Ia această uzină, 
comitetul de direcție a a- 
nalizat. împreună cu con
structorul, stadiul de exe
cuție al lucrărilor din eta
pa IlI-a de extindere a în
treprinderii și, prin mă
surile Dreconizate, s-a 
scurtat cu 5 luni terme
nul de punere în funcțiune 
a investițiilor. Ca urmare 
s-a realizat în favoarea e- 
conomiei naționale un spoi 
de producție globală de 
87 600 000 lei.

Asemenea rezultate, de pe 
urma aplicării măsurilor de 
organizare superioară a 
producției și a muncii au 
consemnat și întreprinde

CE FACEM PENI AMELIORAREA GREULUI
(Urmare din pag. I)

Tiberiu Mureșan, directorul Institu
tului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea, el în
suși ameliorator.

„în trecut se lucra pe o scară re
dusă în ameliorarea griului, cu un 
număr restrîns de soiuri, pe supra
fețe mici și cu puțini cercetători — 
ne-a declarat tov. Mureșan. Deci nu 
a fost posibilă crearea unui materiaJ 
bogat din care să se extragă forme 
valoroase. Din 1958, în cadrul insti
tutului nostru ne ocupăm pe larg 
de această problemă, am dat linii 
noi de grîu și în perioada următoa
re vom crea soiuri mai productive 
Cît privește a doua întreba
re, situația este mai complicată. Pc 
lîngă Fundulea, ameliorarea griului 
se face și la stațiunile experimentale 
Lovrin, Turda și Podu-Iloaie, cu un 
total de 13 amelioratori. Avem chiai 
mai multe forțe decît ar ti necesare 
Dacă am concentra pe toți amelio- 
ratorii la un loc, n-ar ti nevoie de 
13, ci de mai putini și fiecare s-ai 
putea specializa într-o direcție 
Vreau să arăt că nu sîntem atît de 
bogați ca să lucrăm în 3 centre la 
ameliorarea griului și 4 pentru po
rumb. Ar trebui antrenate și alte 
forțe în această activitate și în pri
mul rînd specialiștii în protecția 
plantelor. Or, noi sîntem lipsiți de 
sprijinul Institutului de protecția 
plantelor".

Intr-adevăr, în condițiile cînd re
zultatele în domeniul ameliorării 
griului sînt așa cum sînt, risipirea 
forțelor de amelioratori, genetiști 
cercetători în domeniul protecției 
plantelor constituie o greșeală. A 
lucra dispersat pe mai multe fron
turi, cu mijloace mai mult sau mai 
puțin perfecționate, după o tematică 
insuficient precizată, nu poate duce 
Ia obținerea unor rezultate de valoa
re. în această situație, Institutul 
central de cercetări agricole va 
trebui să intervină hotărît în direc
ția concentrării specialiștilor nece
sari pentru rezolvarea problemei ob
ținerii unor soiuri superioare.

O părere asemănătoare a fost ex
primată și de tov. conf dr. Teofi 
Crăciun, de la Institutul agronomii 
„N. Bălcescu" din Capitală. „în pla
nurile de cercetare ale cîtorva sta
țiuni experimentale ale I.C.C.P.T. și 
ale cadrelor de la catedrele de Ge
netică din institutele agronomice, 
există înscrise piobleme, teme, ex
periențe privind citogenetica și ame
liorarea griului, iar cercetătorii 
au făcut eforturi în această direc
ție. Ele n-au fost finalizate în 
noi soiuri, datorită în princi
pal lipsei unui nucleu puternic de 
cercetători specializați în citogeneti
ca și ameliorarea acestei plante, in

rea de morărit și panifica
ție „Oltul" sau întreprinde
rea forestieră Caracal și 
altele. S-au eliminat stag
nările în producție deter
minate de defecțiunile teh
nice, ce aveau loc la în
treprinderea de morărit și 
panificație, ceea ce a per
mis realizarea peste plan 
a peste 2 milioane lei pro
duse destinate beneficiari
lor.

Notațiile acestea, pe 
marginea potentelor tehni
ce și organizatorice exis
tente în întreprinderi puse 
în valoare în acțiunea ini
țiată de partid, alături de 
succesele la care m-am re
ferit, se cuvin însoțite și 
de formularea unor obser
vații critice. Se știe că știin
ța conducerii economice ex
clude dezorganizarea, diri-

stătea în magazie nefolo
sită. Iar, pe 10 luni, restan
țele la acest indicator s-au 
ridicat la circa 17 milioane 
lei, ceea ce a influiențat 
negativ realizarea planului 
la producția marfă vîndută 
și încasată pe industria în
tregului județ.

Cu acest caz, bine cu
noscut Ministerului Indus
triei Alimentare, care însă 
întîrzie aplicarea măsuri
lor de redresare a activi
tății întreprinderii, trecem 
mai departe să investigăm 
unele din neajunsurile 
care s-au manifestat în 
acest an și care vor trebui 
soluționate neîntîrziat. Este 
vorba de asigurarea inte
grală a desfacerii produse
lor, domeniu în care la 
I.I.L. Balș și Fabrica de 
conserve din Caracal s-au

Industria
județului
Olt la
proba

eficacității
jarea la întîmplare, cu per- 
turbații a activității de 
producție. Este ilustrativ, 
în acest sens, cazul Fa
bricii de conserve Caracal, 
unde comitetul de direcție 
a fost net depășit de pro
blemele pe care trebuia să 
le rezolve, de unele greu
tăți, tocmai din cauză că 
nu și-a asigurat condițiile 
necesare pentru a cunoaște 
și dirija competent proce
sele din secții și locuri de 
muncă. Consecința unui a- 
semenea fapt este proasta 
gospodărire a materiei 
prime, utilizarea incom
pletă a forței de muncă, 
realizarea „în salturi" a 
sarcinilor de producție, 
depășirea cheltuielilor de 
fabricație și rezultatele fi
nanciare nesatisfăcătoare. 
De pildă, nerealizarea 
planului de producție pe 
primele două decade ale 
lunii august era justifica
tă de conducerea întreprin
derii prin... lipsa forței de 
muncă. Analizînd însă mo
dul în care s-au folosit for
mațiile de iucru s-a dove
dit că, de fapt, în fabrică 
se face o adevărată risipă 
de forță de muncă, zeci de 
muncitori și maiștri ne- 
avînd atribuții precise în 
procesul de producție. 
Planul producției marfă 
vîndută și încasată n-a 
fost realizat la finele a- 
celeiasi luni, deoarece nu 
s-au putut lipi... etichetele 
pe recipienti. operațiunea 
executîndu-se manual, în 
timp ce mașina respectivă

înregistrat grave deficiențe, 
materializate în stocuri de 
produse finite. Așa se ex
plică de ce prima între
prindere nu și-a realizat 
planul la producția marfă 
vîndută și încasată cu 9 mi
lioane lei, iar cea din Ca
racal — cu peste 3 milioa
ne lei. Oare comitetele lor 
de direcție și forurile de 
resort nu-și dau seama de 
consecințele stocării produ
selor finite, imobilizării 
unor importante fonduri 
ale statului ?

întrebarea este valabilă 
și în situația utilajelor ne
folosite, pentru care se 
plătesc amortismente ce 
grevează costurile de pro
ducție. Din datele înregis
trate de organele județene 
de statistică rezultă că în 
primul semestru ai acestui 
an, valoarea acestor mij
loace tehnice din întreprin
derile industriale se ridică 
la circa 2,5 milioane lei. 
Cazul cel mai flagrant îl 
constituie situația de care 
am mai amintit, de la fa
brica de conserve Caracal. 
S-a dovedit cu claritate — 
în urma analizelor între
prinse — că punerea în 
funcțiune în anul 1967 a a- 
cestei unități n-a fost sufi
cient pregătită. Din cauza 
întîrzierii lucrărilor de 
constructii-montaj s-au a- 
doptat multe soluții de 
provizorat, iar unele indi
cații tehnice date de pro
iectant n-au fost bine fun
damentate. Nici pe depar
te nu s-a atins eficienta

vestițiile de muncă și materiale au 
fost dispersate și uneori divergen
te. De aici și necesitatea concentră
rii acestora într-un program națio
nal de cercetare. Impedimentul esen
țial în progresul activității de amelio
rare a griului constă în faptul că ce; ■ 
cetările întreprinse, menite să ducă la 
cunoașterea geneticii acestei plante, 
nu s-au ridicat la nivelul necesar. 
Griul are o mare stabilitate din 
punct de vedere a bazei ereditare, 
care constituie o barieră în calea a- 
meliorării. Aplicarea metodelor cla
sice de ameliorare, care au determi
nat succese remarcabile la alte plan
te, nu asigură un progres corespun
zător la grîu. Cheia succesului con
stă în folosirea judicioasă a tuturoi 
descoperirilor privind citogenetica 
griului și aplicarea în ameliorare a 
metodelor moderne elaborate pe baze 
acestor descoperiri. Aplicarea lor' a> 
asigura progresul rapid al amelioră
rii griului".

Ameliorarea griului și a altor plan
te agricole este într-adevăr prer 
tarîmițată. Concentrarea și coordo
narea acestei activități, experimenta
rea în condiții de producție a rezul
tatelor sînt cerințe de mare actua
litate. Cu prilejul inaugurării noului 
an universitar, conducătorii de 
partid și de stat au vizitat și labora
torul de genetică al Institutului 
botanic al facultății de biologie din 
București. Aici au fost prezentate 
unele soiuri noi de plante agricole 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat cercetătorilor acestui la
borator să lege mai mult activitatea 
de cercetare fundamentală de cea 
practică, de necesitățile economiei 
noastre. S-a subliniat că trebuie 
realizată o colaborare mai largă cu 
institutele de cercetări agricole și să 
fie folosite terenurile unor între
prinderi agricole de stat și coopera
tive agricole pentru crearea de 
soiuri mai productive de plante agri
cole, îndeosebi de grîu. Acest în
demn este valabil și pentru alte in
stitute, pentru toți cercetătorii care 
se ocupă cu ameliorarea griului.

Paralel cu organizarea temeinică s 
icest.ei activități se cere ca ameliora- 
orii înșiși să depună mai mult 
Tort și pasiune în munca pe 
-are o desfășoară, să aibă con
vingerea că soiurile la care lu
crează vor fi superioare din toa
te punctele de vedere celor a- 
flate în cultură, celor la care 
lucrează semenii lor din alte țări 
De aceea, fiecare dintre ei să-și 
pună întrebarea : dacă m-am angre
nat în această muncă nobilă de crea
re a unor soiuri noi, mai producti
ve decît cele cunoscute astăzi, voi 
ajunge la rezultatul scontat ?

Referitor la perspectiva ameliora
torului, la o con‘T'"'uire în proble

economică prevăzută în do
cumentația tehnică ce a 
stat la baza alocării fon-, 
durilor de investiții de că
tre stat. Aici, la întreprin
derea din Caracal se înre
gistrează cele mai mari ne
ajunsuri în domeniul fo
losirii forței de muncă. In 
zece luni din acest an s-au 
pierdut circa 45 000 om/ore, 
în timp ce s-au prestat 
peste 140 000 ore suplimen
tare — dovadă a irosirii 
forței de muncă.

Analiza întreprinsă de 
organele de partid județe
ne și de organizațiile de par
tid din întreprinderi, a per
mis formularea unor măsuri 
concrete pentru creșterea 
eficienței în gospodărirea 
mijloacelor tehnico-mate- 
riale, umane și bănești. 
Multe din aceste măsuri 
vizează reducerea consu
murilor specifice de mate
rii prime și materiale și, 
în special, lichidarea chel
tuielilor necconomicoase. 
In acest sens, la Uzina de 
aluminiu Slatina s-a pre
conizat mărirea ciclului de 
funcționare a anozilor și, 
deci, economii la acest ma
terial. De asemenea, s-au 
făcut studii și experimen
tări pentru micșorarea e- 
fectelor anodice, în scopul 
îmbunătățirii tehnologiei 
de fabricație, precum și a- 
doptarea unor soluții teh
nice menite să ducă lai 
scăderea consumului de e-p 
nergie electrică. Problema’ 
consumurilor specifice la 
această uzină îmbracă însă 
aspecte mult mai complexe. j. 
In prezent, consumul de 
smoală de huilă și cel de 
cocs de petrol este ridicat.

Din experiența anilor an
teriori rezultă că nici mi
nisterele nu au intervenit 
în suficientă măsură pentru 
curmarea unor neajunsuri 
existente în activitatea în
treprinderilor din județ. 
Așa se explică starea de 
lucruri de la fabrica de 
conserve din Caracal, care 
funcționează cu majorita
tea liniilor tehnologice sub' 
capacitatea proiectată, cu 
pierderi de proporții, de 
care se face direct răs
punzător — în calitatea sa 
de titular al investiției —1 
Ministerul Industriei Ali
mentare. De fapt, pe toate 
șantierele obiectivelor in
dustriale din județ ce a- 
parțin acestui minister se 
constată grave defecțiuni, 
în prezent, Fabrica de za
hăr Corabia, care trebuia 
pusă în funcțiune la 30 
septembrie a.c„ este de
parte de a intra în cir
cuitul economiei naționale. 
Aceeași situație se întîl— 
nește pe șantierul Fabricii 
de brînză telemea Slatina. 
Realizarea planului do 
investiții și, îndeosebi a 
celui de construcții-mon- 
taj a constituit obiectul 
mai multor analize în
tocmite la nivelul Co
mitetului județean Olt 
al P.C.R. Cu toate acestea, 
ministerele tutelare de in
vestiții, au sprijinit prea 
puțin eforturile noastre 
prin măsuri organizatorice 
și tehnice concrete.

Avem în fată sarcini im
portante în vederea dezvol
tării industriei județului. 
Datoria noastră de răspun
dere este de a mobiliza toa
te forțele pentru realizarea 
în termen a planului de in
vestiții și obținerea unei e- 
ficiențe economice cît mai 
ridicate.

Mircea ALBU,
șeful comisiei economice 
a Comitetului Județean 
Olt al P.C.R.

ma griului și-au spus părerile cîțiva 
specialiști. „Există amelioratori mari 
și amelioratori mici — susținea Vasile 
Rusanovschi, cercetător la stațiunea 
experimentală Podu-Iloaie. Dacă nu 
te ții bine, vei fi întrecut, inevita
bil, de amelioratorii mari, cu cunoș
tințe superioare și care au la înde- 
mînă și o bază materială corespun
zătoare. Rezultatele noastre sînt 
puse alături de ale acestora". Refe
ritor la acest aspect, tov. Corneliu 
îancu de la stațiunea experimentală 
Dobrogea, spunea ; „Amelioratorul 
poate să fie dotat cu tehnică sau nu. 
Dar în primul rînd, se cere ca cel 
care a îmbrățișat această activitate 
să fie dotat „cu cap". în al doilea 
rînd. să facă munca respectivă din 
oasiune. Unii o fac ca pe o datorie 
oarecare. Dar ameliorarea nu o poate 
face „salariatul", ci amelioratorul 
■cris cu „A" mare. Asemenea oa
meni trebuie căutați".

într-adevăr, ameliorarea fiind o 
știință se perfecționează neîncetat, 
descoperă noi legi de dezvoltare a 
organismelor, — a pătruns adînc în 
tainele biologiei, și-a însușit metode
le de hibridare etc., — folosin- 
du-se și de alte ramuri ale științei. 
Deci, este vorba nu de o bijbîială 
în întuneric, ci de o muncă cu un 
scop și metode bine precizate, care 
impune amelioratorului să fie la cu
rent cu tot ce este mai nou în 
știință și tehnică, să adopte o meto
dă de lucru care să-i dea certitudi
nea că va ajunge la rezultatul scon
tat. In asemenea condiții se pot pre
vedea chiar rezultatele care urmea
ză a fi obținute. Prin urmare, para
lel cu reorganizarea acestei activi
tăți, este necesară ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a muncii amelio
ratorului, care să fie caracterizată 
prin pasiune, înarmarea lui cu ul
timele cuceriri ale științei și tehni
cii moderne.

Desigui, rezultatele cercetării se 
verifică, în ultimă instanță, in pro
ducție. Amelioratorii noștri trebuie 
să obțină soiuri care să nu-i pună în 
situația de a fi depășiți de cei care 
realizează altele cu calități superi
oare. Și ca să se ajungă la un ase
menea țel, trebuie luate ca etalon 
cele mai bune rezultate actuale, pen
tru că numai obținînd ceva supe
rior, creația amelioratorului respec
tiv se va putea impune. Nu trebuie 
uitat. un lucru : noul nu apare nici
odată izolat. După un soi bun va 
urma altul, caracterizat prin însu
șiri superioare. De aceea, obiectivul 
urmărit să fie crearea unor soiuri 
cu însușiri calitative de nivel maxim. 
Dacă nu va ține seama de această 
cerință de bază, amelioratorul va fi 
nevoit să încline steagul, să lase lo
cul altuia mai priceput, mai perse
verent, mai pasionat de munca pe 
care o face.
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decanul Facultății de limbi romanice și clasice a Universității din București

învățămîntul din țara noastră, cu 
realizările sale deosebite obținute în 
anii construcției socialiste, are rădă
cini adinei în trecutul istoric al șco
lii- românești, reprezentînd o conti
nuare, pe o treaptă mai înaltă, a 
tradițiilor lui progresiste, înaintate. 
Exemplificînd elocvent prețuirea pe 
care societatea noastră socialistă o 
acordă acestui semnificativ act de 
știință și cultură, tot mai multe școli 
și-au serbat, în ultima vreme^ di
verse aniversări. Li se alătură 
încă una — liceul „Dimitrie 
Cantemir" din Capitală. Nu numai 
pentru faptul că timp de cîțiva ani 
i-am fost elev, ci și pentru că, în 
ochii mei, liceul sărbătorit a repre
zentat întotdeauna un prestigios a- 
șezămînt de educație și cultură, care 
a dat țării promoții întregi de tineri 
bine pregătiți, însetați de știință și 
cultură.

Școala a fost întemeiată în anul 
1868. La început, s-a numit „Matei 
Basarab", dar pentru a o deosebi 
de liceul cu același nume, existent 
în Capitală, peste cîțiva ani, mai 
exact în 1877, va primi numele lui 
Dimitrie Cantemir, pe care-1 păs
trează pînă în zilele noastre. De la 
înființarea sa, în pofida unor ani 
nu lipsiți de greutăți prin care a 
trecut, liceul a cunoscut o necon
tenită evoluție, prezentîndu-se acum, 
la încheierea unui secol de rodnică 
activitate, cu remarcabile realizări, 
confirmînd bunul renume de care 
s-a bucurat în îndelungata sa e- 
xistență. A contribuit la aceasta 
faptul că liceul a avut întotdeauna 
profesori competent! și pasionați de 
nobila lor profesiune, neprecupețind 
nici un efort pentru îndeplinirea cu 
cinste a menirii lor sociale, impri- 
mînd prin personalitatea și probita
tea lor științifică un înalt ni
vel de predare disciplinelor prevă
zute în planurile de învățămînt. Mă
iestria acestor dascăli a creat un 
spirit de emulație științifică, dorin
ța de specializare și învățătură pro
prie absolvenților școlii. Profesorii 
știau, totodată, să perpetueze înal
tele calități morale ale poporului 
nostru, patriotismul, dragostea sa 
de muncă și libertate.

Deși absorbiți de munca didacti
că, profesorii nu se limitau numai 
la aceasta, cultivînd, de asemenea, 
cu perseverență și talentele elevilor, 
canalizîndu-le șl îndrumîndu-le ac
tivitatea către cele mai diverse do
menii ale științei și culturii cărora 
el înșiși le închinau o mare parte 
o preocupărilor lor. Așa se explică 
faptul că școala, cu toată pronun
țata ei orientare spre științele e- 
xacte (fizico-matematici în special; 
în perioada dintre cele două răz
boaie mondiale a și scos, de altfel, 
o revistă proprie Întitulată „Curierul 
matematic"), a format și numeroase 
personalități remarcabile în dome
niul științelor umaniste, reprezen
tanți ai vieții artistice, etc. Aici au 
învățat, pentru a enumera doar pe 
cîțiva dintre foștii elevi ai școlii, 
Georgs Călinescu, Ștefan Luchlan,

George Georgescu, Nicolae Băltățea- 
nu, George-Mihail Zamfirescu, Cin- 
cinat Pavelescu și mulți, mulți alții. 
Și, desigur, numeroși dintre foștii 
mei colegi, mai vîrstnici și mai ti
neri, ajunși azi reputați oameni de 
știință, artă și cultură, specialiști 
capabili și harnici în cele mai di
ferite domenii de activitate, își da
torează într-o mare măsură reușita 
climatului de muncă și seriozitate 
întîlnit pe băncile liceului, atenției 
cu care au fost îndrumați.

în anii luminoși ai socialismului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, învățămîntul din patria noas
tră s-a dezvoltat și perfecționat con
tinuu o dată cu prefacerile revo
luționare care au avut loc pe plan 
social, economic, politic și cultural. 
Aspirațiile mereu crescînde ale ma
selor populare spre știință și cul
tură au găsit un prielnic^ teren de 
afirmare. Dreptul la învățătură a 
devenit o realitate vie, concretă. A- 
proape fiecare al patrulea cetățean 
al țării urmează astăzi o formă sau 
alta de învățămînt, avînd asigurate 
toate condițiile bunei sale pregătiri. 
A crescut necontenit spațiul de șco
larizare, dotarea unităților de învă
țămînt s-a îmbunătățit continuu în 
vederea unei cît mai bune instruiri 
a elevilor. Asemenea școlilor de pe 
întreg cuprinsul țării și liceul „Di- 
mitrie Cantemir" a cunoscut toate 
aceste transformări înnoitoare. încă 
din primii ani, numărul elevilor s-a 
dublat, ajungîndu-se ca azi, la cursu
rile de zi, serale și fără frecvență, 
să învețe peste 1 500 de elevi. Un 
valoros corp didactic asigură un con
ținut de înalt nivel procesului in- 
structiv-educativ. Școala dispune de 
o bogată bibliotecă și cinci labora
toare modern utilate, corespunzător 
cerințelor actuale ale învătămîntului. 
Ca o confirmare a tradiției științi
fice cultivate ani de-a rîndul, s-au 
înființat clase speciale de fizică, des
tinate celor mai dotați, elevi la a- 
ceastă disciplină. Calitatea pregăti
rii realizate pe băncile școlii este 
elocvent ilustrată și de marele pro
centaj — peste 80 la sută — de ab
solvenții care se îndreaptă spre in
stituțiile de învățămînt superior, 
mulți cu rezultate dintre cele mai 
bune. Este cît se poate de îmbucură
tor faptul că valoroasele tradiții ști
ințifice și pedagogice ale școlii sînt 
îmbogățite și amplificate în condi
țiile deosebit de favorabile create 
azi învătămîntului. Transpunerea în 
viață a Directivelor C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea învătămîntului, pre
cum și a legii învătămîntului — 
sub ale căror auspicii 
se 
noi 
lui
reu 
tot 
viață a actualelor generații de e- 
levi.

La venerabila vîrstă de un secol, 
mereu tînăr, liceul „Dimitrie Can- 
temir" își îndreaptă privirile spre 
viitor, spre noua istorie pe care o 
va înscrie în paginile sale.

înnoitoare 
serbează centenarul — creează 
premise perfecționării procesu- 
de învățămînt, dezvoltării me- 
ascendente a școlii, pregătirii 

mai temeinice pentru muncă și
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© Anna Karenina (ambele serii) : PA
TRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,15.
0 Hombre : REPUBLICA — 9 : 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA 
PALATULUI — 10,30 (seria de bilete 
— 2 621).
• 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 — 9 ;
11,15 : 13,30 ; 16 : 18,16 : 20,30, VOLGA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 :
18.30 : 20,45.
© Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 : 16 : 18,30 : 21.
0 Ultimul voievod : LUMINA — 
8,45—15,30 în continuare ; 18,45 ; 20.45. 
0 Operațiunea San Gennaro : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18.
0 Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă : MOȘILOR — 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
0 Week-end cu Anna : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 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, 
ra Căderea imperiului roman : GRI- 
VITA — 9 : 12,30 ; 16 ; 19,30.
0 Duelul lung : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15.30 ; 18 ; 20.30.
n Minunata călătorie a lui Nils Hol- 
gersson : BUZESTI — 15,30 : 18.
© Zorba Grecul : BUZESTI 
n Samuraiul : FLOREASCA
11.30 : 13.45 : 16 ; 18.15 ; 20,45.
e Suflete tari (ambele serii) : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 19, DACIA — 8,45—19,30 
în continuare.
0 Veșnicul întîrzlat • BUCEGI — 9 ; 
11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30. ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 18 : 20.15. 
0 piramida Zeului Soare : UNIREA
— 15.30 ; 18.
0 Lenin în Polonia : UNIREA — 20,30. 
0 Totul pentru rîs : LIRA — 15,30 : 18. 
0 Magazinul de pe strada mare : LIRA
— 20.30.
0 Un dolar găurit : FLACĂRA — 15,30, 
FERENTARI ----- "
0 
o
•
o Să nu ne despărțim : COTROCENI
— 20,30.
0 Frumoasele vacanțe : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Planeta maimuțelor : GLORIA — 
9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 : 18,15 ! 20,30.
o Roata vieții : AURORA — 8,45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Neînțelesul : POPULAR — 15,30 ; 18.
9 Beata : POPULAR — 20,30.
S Prin Kurdlstanul sălbatic : MUNCA
— 16 : 18 : 20.

• Tarzan, omul-malmuță șl Fiul Iul 
Tarzan : TOMIS — 8—14 în conti
nuare ; 17 ; 20, FLAMURA — 8 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
o Răpirea fecioarelor șl Răzbunarea 
haiducilor : VITAN — 15,30 ; 19.
e Viva Marla : RAHOVA — 15,30.
0 America, America (ambele serii) : 
RAHOVA — 18.
0 Testamentul unul pașă : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• A trecut o femeie : COSMOS — 18 ; 
18 ; 20.
9 Wlnnetou (seria a IlI-a) : PACEA
— 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18.
• Tom Jones : PROGRESUL — 20,30, 
DRUMUL SĂRH — 15 ; 17,30 ; 20.

SB

ii;
Iul 

clr-

20.30.
9.15 ;

____ ____ _ 15.30 ; 18.
Cenușă : FLACĂRA — 18. 
Podul : FERENTARI -- 20,30.
Oscar : COTROCENI — 15,30 ; 18.

© Filarmonica de Stat „George Enes
cu" (Sala Mică a Palatului) : Concert 
pentru elevi — cultura muzicală uni
versală în sec. XVI-XVIII — 10,30 ; 
(sala Ateneului) : Concert pentru elevi
— figuri reprezentative ale clasicis
mului Haydn — Mozart — 10,30.
o Opera Română : Studio ’68 — 
Carmen — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Secretul 
Marco Polo — 10,30 ; Prințesa 
cuiul — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Heldelbergul de altă
dată — ora 10 șl ora 15 ; Regina de 
Navara — 19,30 ; (sala Studio) : ~~ 
paze — 10 ; Părinții teribili — 
Orașul nostru — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Opinia 
blică — 10,30 ; Nicnic — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): Lu
ceafărul — 10 ; Meteorul — 15 ; Un 
tramvai numit dorință — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Dansul morțli
— 15 ; Kean — 20.
s Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Călătorie cu scandal — 10 ; 
O casă onorabilă — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Femei singure — 10,30 ; Specta
col Lucian Blaga — 16 ; Fotografii 
mișcate — 20.
0 Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta 
mea 7 (spectacol O.S.T.A.) — 18 ; Tan
go — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : ion
— 10.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Cocoșelul 
neascultător — 10 ; Andromaca —
18.30.
a Teatrul evreiesc de stat : Trei piese 
într-un act de A. P. Cehov — 11 ; 
Intîlnire pe culmi — 20.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale- : 
Gemenii — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Șoricelul și păpușa — 11 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 11.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei 174) : Mexico 
Melody — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasllescu" (la sala Pa
latului) : Adam șl Eva Ia revistă —
19.30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor (str. r ‘ ‘
Cu picioarele pe pămînt —

To-
15;

pu-

Lipscani) : 
20.

In aceste zile 
loc adunările județe
ne ale personalului 
didactic, la care par
ticipă reprezentanții 
desemnați la consfă
tuirile cadrelor didac
tice desfășurate la 
ceputul acestui 
școlar, precum și 
dunări organizate 
cadrul instituțiilor 
învățămînt 
consacrate 
proiectului de statut 
al corpului nostru 
profesoral. Participă, 
de asemenea, repre
zentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat, ai Ministerului 
învățămîntului. 
menea adunări 
desfășurat pînă 
prezent în 
Olt, Arad, 
Argeș, Harghita, Ialo
mița, Mureș, Să
laj, Timiș, precum 
și la Academia de 
studii economice, In
stitutul de arte plas
tice „N. Grigorescu" și 
Institutul de cultură 
fizică din București, 
la Universitatea 
I. Cuza", 
vatorul 
„George Enescu' 
Institutul 
din Iași, 
tatea din 
Institutul 
„Dr. Petru 
Conservatorul de mu
zică „Gh. Dima" și 
Institutul de arte 
plastice „Ion Andrees- 
cu“ din Cluj, Institu
tul Politehnic din 
Galați, Institutul pe-

în- 
an 
a- 
în 
de 

superior, 
dezbaterii

Ase- 
s-au 

în 
județele 

Prahova,

„Al. 
Conser- 

de muzică 
și 

Politehnic 
Universi- 
Craiova, 

agronomic 
Groza",

PROGRAMUL I

dagogic 
Mare.

Proiectul de statut, 
elaborat cu concursul 
unor largi colective 
de cadre didactice și 
specialiști, supus dez
baterii corpului profe
soral, potrivit Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 
1968, reunește în cu
prinsul său probleme 
profesionale, sociale, 
morale, juridice, ma
teriale ale personalu
lui didactic, drepturi
le și îndatoririle slu
jitorilor școlii în pers
pectiva noii etape de 
dezvoltare în care a 
pășit învățămîntul ro
mânesc. La adunările 
județene, marele nu
măr de participanți la 
discuții analizează 
multilateral acest 
complex de probleme, 
formulează numeroase 
propuneri judicioase 
în vederea perfecțio
nării cadrului în care 
se desfășoară activita
tea corpului profeso
ral. Totodată, învăță
torii și profesorii pre- 
zenți se referă pe larg 
la proiectele privind 
îmbunătățirea siste
mului de perfecționa
re a pregătirii educa
torilor, stabilirea u- 
nor norme mai exi
gente de promovare a 
cadrelor didactice, îm
bunătățirea sistemului 
de transfer etc., me
nite să contribuie la 
ridicarea procesului 
instructiv-educativ, la 
nivelul sarcinilor tra-

sate de Plenara C.G. 
al P.C.R. din aprilie 
1968.

în instituțiile de în
vățămînt superior 
participanții la adu
nări s-au referit pe 
larg la măsurile ce se 
preconizează în pro
iect, în vederea lăr
girii democratismului 
socialist în viața uni
versitară, promovării 
unor forme de mun
că colectivă prin sta
bilirea cadrului în 
care-și desfășoară ac
tivitatea consiliile pro
fesorale și senatele. 
Vorbitorii s-au refe
rit, de asemenea, la 
prevederile din pro
iectul noului statut cu 
privire la îmbinarea 
mai judicioasă dintre 
cercetarea științifică 
și activitatea didacti
că, promovarea cadre
lor pe baza unor cri
terii mult îmbunătă
țite. S-au 
multilateral, 
înaltă 
prevederile 
privire 
rolului 
profesoral în pregăti
rea complexă a viito
rilor specialiști, în e- 
ducarea lor în spiri
tul concepțiilor mar- 
xist-leniniste ale parti
dului nostru.

La adunări se a- 
leg, totodată, delegați 
pentru Conferința na
țională a personalului 
didactic care va 
cheia dezbaterile 
supra proiectului 
statut.

abordat 
cu o 

competență, 
noi cu 

la ridicarea 
exemplului

în- 
a- 
de

trescu în ultimul număr al aceleiași 
reviste, intervenție care pledează îm
potriva preocupărilor sterile de tipul 
celor despre „onirism sap suprarea- 
lism" subliniind necesitatea ca 
dezbaterile Adunării generale a scrii
torilor să fie axate în primul rînd 
pe „întrebările fundamentale" asupra 
menirii scriitorului în societatea so
cialistă. într-un alt articol, „Sensul 
uman al socialismului", semnat de 
poetul Cezar Baltag în revista „Lu
ceafărul", se amintesc, de asemenea, 
marile răspunderi pe care creatorul 
de artă din țara noastră le are față 
de poporul și țara sa.

Numeroși scriitori șl critici din 
toate generațiile : Zaharia Stan- 
cu, Demostene Botez, Aurel Ba- 
ranga, Mihai Beniuc, Paul Georges-

8,30 — Ora exactă — Cum va fi vremea ? — Gimnastica de înviorare. 
8,40 — Pentru copii șl școlari o Filmul serial ,,Wilhelm Tell" o La șase 
pași de o excursie — emisiune concurs. 10,00 — Ora satului. Din cuprins : 
e Lucrări în restanță • In dezbatere publică. Discuții șl propuneri pe 
marginea recentului proiect de lege al Consiliilor populare o Reportajul 
emisiunii : „medicul își onorează profesia" o Noutăți din stațiunile expe
rimentale • Noutăți editoriale © Buletin agrometeorologlc e Mecanizarea 
lucrărilor sfeclei de zahăr o Caleidoscop muzical. 11,30 — TV, pentru 
specialiștii din agricultură. „Mecanizarea lucrărilor de recoltare și conser
vare a furajelor-. Participă ing. Petre Moldovan, lng. Paul Mănlșor, lng. 
Eugen Dumitru. 12,00 — De strajă patriei. 12,30 — Telex TV. 12,35 — închi
derea emisiunii de dimineață. 14,30 — Fotbal : o Dinamo Bucureștl-Uni- 
versltatea Cluj. Transmisiune de pe Stadionul „Dlnamo". 17,30 — Selecțiunl 
din filme muzicale șl distractive, cu orchestra Hohannes Febrlng, Hana 
Patzeltova, Jo Dessln, Paggy March, Joe Zawlnul, Wenke Myhre, Richard 
Anthony șl formația Swingle Singers. 18,10 — Film de aventuri „Bonanza". 
19,00 — „Clblnium ’68" — un reportaj filmat de la acest festival cultural 
desfășurat între 3 șl 10 noiembrie la Sibiu. 19,30 — Telejurnalul de seară.

Telesport. 20,15 — Documente de
Viteazul" — film de televiziune. 20,30 — „Lira" — din

Spectacol de varietăți cu IUnca

19,45 — Cronica duminicală. 20,00 
piatră : „Mihal 
poezia noastră contemporană. 20,40
Cerbacev, Stela Popescu, Mariana Bădoiu, Alexandrina Halic, Irlna Bora-
Iordăchescu, Acvlllna Severin, Glcă Petrescu, Luigi Ionescu și orchestra 
condusă de Bebe Prisada. 21,40 — Filmul artistic „Născută ieri". 23,25 — 
Telejurnalul de noapte. 23,40 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Orizonturi — reportaj filmat. 20,20 — Film 
de aventuri : „Belphegor" (episoadele 4, 5 șl 6). 21,30 — In\ Uimea operei 
și a operetei — arii celebre și dansuri. 22,30 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

I Am vizitat expoziția Picasso (gra- 
I vură și litografii) organizată de Mu

zeul nostru național. Am ieșit de a- 
| colo copleșit de emoția pe care mi-au 

provocat-o cele cîteva sute de opere 
expuse.

Cunosc lucrări de Picasso începînd 
din timpul adolescenții mele și pînă 

| astăzi. Am văzut zeci de expoziții în 
care el era reprezentat uneori prin 

I picturi, alteori prin desene, acuarele 
I sau gravuri, adică în care el apărea 

ca părtaș al unei expoziții colective. 
I Totdeauna în aceste împrejurări el 

apărea cu un număr mic de lucrări, 
I așa încît n-am avut prilejul nicioda

tă să văd o expoziție nici pe departe 
' așa de impunătoare, așa de bogată și 
I de variată ca cea de acum, în care 

putem urmări cronologic pe Picasso 
I în cîteva sute de lucrări, alese de-a 
. lungul întregii sale activități, adică 

de cînd adolescent de 17 ani sau poa
te și mai tînăr, la Barcelona, desena 
și picta pe cei din jurul familiei sale, 

I cum este portretul surorii, care se 
I găsea în colecția mea și care acum 
I aparține Muzeului Institutului de is

torie a artei, și pînă azi, adică după 
o activitate continuă de peste 70 de 
ani. Examinat în felul acesta, nici- 

. odată pînă la această expoziție din 
București n-am putut avea o impre
sie generală și cît de cît completă 
despre întreaga evoluție a artistului, 

I prin opere alese în succesiunea cro- 
I nologică și prin exemplare desăvîr- 
I șite ca execuție. Era minunat ceea 
I ce vedeam în expozițiile anterioare 

deși numai cu un caracter parțial, 
I dar mi se întîmpla să fiu și nițel re

voltat că talentul său colosal era 
cheltuit în acele imagini destul de 

I numeroase, către mijlocul carierii 
1 sale, în care aspecte monstruoase ale 
| omului și mai ales ale femeii îl atră- 
I geau și constituiau participarea lui 
I Ia arta acelei epoci. N-am uitat acele 
I portrete în care rostul principalelor 

trăsături într-un așa-zis portret era 
schimbat și fără nici o legătură cu 
natura, amestecat pentru a ajunge la 

I o imagine cînd ridicolă, cînd mon
struoasă, cu intenția de a izbi pu-

ternic pe privitor, de a-i lăsa un fel 
de oroare admirativă, despre care ne 
vorbește fosta soție a lui Picasso în 
declarațiile sale unde adaugă că a- 
ceastă formă 
tuia una din 
rele maestru 
sul ce punea 
soana umană 
aspeote.

Și aici însă totul era admirabil

de exprimare consti- 
plăcerile pe care ma- 

o extrăgea din intere- 
în a reprezenta per- 
sub cele mai teribile

cu, Aurel Martin, Gheorghe Achiței, 
Horvath Imre, Laurențiu Fulga, 
Alexandru Andrițoiu și alții au pu
blicat în ultimele săptămîni articole 
dedicate problemelor actuale ale 
creației, subliniind atitudinea de res
ponsabilitate a scriitorului, insistînd 
asupra necesității unui climat sănă
tos de dezbatere și de creație, pătruns 
de intransigența și principialitatea 
marxistă, străbătut, de idealurile so
cialismului, de țelurile revoluționare 
ale poporului nostru, constructor al 
vieții noi. Este evident că tot ceea ce 
are mai bun frontul nostru scriitori
cesc — creatori și critici iubiți și apre
ciat! de publicul larg, care și-au cîști- 
gat prin operele lor un binemeritat 
prestigiu — se situează cu fermitate pe 
pozițiile promovării unei literaturi 
inspirate din realitățile epocii noas
tre, care să aibă în centrul 
el omul de astăzi, făuritorul ci
vilizației socialiste. Este iarăși evi
dent spiritul de înaltă conștiință ar
tistică și cetățenească al celor mai 
mulți creatori, ale căror intervenții 
în cadrul discuțiilor au fost străbă
tute de dorința unor schimburi de 
opinii care să contribuie la elucidarea 
unor importante aspecte ale creației, 
ale dezvoltării în continuare a cul
turii noastre socialiste.

în acest context au apărut însă 
și unele articole și cronici în 
cadrul cărora sînt vehiculate idei 
nefundate științific sau chiar străine 
esteticii marxiste, concepției noas
tre despre lume și viață. Să ne 
oprim, de pildă, asupra articolului 
intitulat „Diversitate și accesibilitate", 
apărut sub semnătura lui Leonid 
Dimov în paginile revistei 
ceafărul". .
ticol pornește de la premisa că: 
„Există, desigur, și epoci teme în 
care diferențierea curentelor este 
palidă, ba chiar imposibilă. Ele sînt 
urmate însă, întotdeauna, potrivit 
unei miraculoase legi de succesiune a 
etapelor, de perioade deschise, de 
etape accidentate, pline de priveliști 
distincte.. Ne aflăm într-o asemenea 
etapă". Ce anume trebuie să înțe
legem dintr-o asemenea afirmație ? 
Că acum trăim o epocă accidentată, 
de diferențiere a curentelor în lite
ratura noastră 7 Care sînt acestea ? 
Autorul exemplifică astfel : „Că în
tr-o literatură este esențial să coexis
te onirismul (vechi cît... Visul Maicii 
Domnului), realismul (vechi cît lu
mea). psihologismul (care nici el nu 
purcede numai de la Dostoievski), 
misticismul laio (cred că nu numai 
Patristica, ci și mari efluvii incanta- 
torii din epoci păgîne stau la teme
lia poeziei lui Ion Alexandru), 
precum și numeroase alte curente a 
căror bună vecinătate și numai ea 
poate constitui o epocă literară" (sub
linierile aparțin autorului).

Nedumeririle pe care le stîrnește 
acest articol sînt, desigur, numeroase: 
în primul rînd este profund 
eronată opinia lui Leonid Di
mov după care literatura noastră s-ar 
prezenta asemenea unui peisaj in
form, lipsit de un țel, de o orientare 
și de o direcție ideologică, în cadrul 
căreia își pot afla teren de afirmare 
curente ideologice divergente. Fără 
îndoială, este firească o diversitate 
de stiluri, de maniere de creație. 
Altfel peisajul literar ar fi cenușiu, 
amorf și monoton. Diversitatea de 
stiluri nu înseamnă însă diversitate 
de curente ideologice. Din lectura 
întregului articol se degajă cu lim
pezime faptul că autorul crede nici 
mai mult nici mai puțin că într-o 
literatură socialistă se pot dezvolta 
orientări ideologice și estetice contra
rii, ce merg de la misticism pînă la 
concepții primitive, caracteristice

„Lu-
Âutorul acestui ar-

ales un caracter Ironic, un fel de a-și 
bate joc de gustul și de priceperea 
celor care proclamau în chip exage
rat admirația pentru el.

In expoziția din București nu este 
aproape nici o lucrare care să ne 
frapeze prin absurditatea sau mon
struozitatea imaginii. Nu tot ce cu
prinde poate avea ordinea și exac
titatea unei figuri luate după natură, 
dar nu este mai nimic care să pară

de acad. G. OPRESCU

executat, cu o siguranță de mînă și 
cu o preciziune de intenție care nu 
se puteau nega ; repetate însă în nu
meroase exemplare aceste imagini, 
cînd absurde, cînd direct supără
toare deveneau ceva care mai de
grabă tulbura impresiile noastre des
pre însușirile artistului și nu ne pu
teau face să trecem de la impresia 
vizuală ce primeam, la examenul u- 
nui fel de expresie atît de desăvîr- 
șită ca tehnică și atît de supărătoare 
ca rezultat final. Simțeam parcă, 
ceea ce de altfel a formulat fosta sa 
soție, fără ca el să-și dea osteneala 
să nege, că asemenea opere, oricît de' 
mult te interesau uneori, aveau mal

ilogic, o exagerare dăunătoare rela
țiilor operei cu natura, în prezenta
rea imaginii unei persoane.

Și totuși sînt acolo tot 
diferite cîte lucrări sînt 
care din aceste lucrări 
operă independentă, cu 
originalitate, fără legătură cu cele
lalte prin subiect și nici prin felul 
de tratare, felurit de la una la alta, 
în nici una Picasso nu se repetă în 
nici un fel, în afară poate numai de 
trei desene reprezentînd o porum
biță albă în trei situații, una din ele 
simbolică. Ai impresia că fiecare o- 
peră, deși lucrată de aceeași mînă, 
are o existentă individuală desăvîr-

atîtea scene 
expuse. Fie- 
constituie o 
propria ei

epocilor înapoiate din punct de ve
dere al cunoașterii. Autorul lasă ușa 
deschisă de altfel și pentru alte cu
rente pe care nu le numește.

Asemenea idei nu pot afla desigur 
adeziunea scriitorilor noștri care — 
atît înainte cît și după eliberarea, 
țării — au dovedit atașamentul lor 
față de ideologia marxistă, față de 
concepția matgrialist-dialectică des
pre lume și viață.

Eliberînd poporul român de 
servitutile exploatării, construind o 
societate nouă, partidul clasei mun
citoare, forța conducătoare a țării 
noastre, a deschis largi perspective 
de afirmare tuturor talentelor ade
vărate. Eminenți oameni de cultură, 
scriitori și artiști de prestigiu au ară
tat de-a lungul anilor — dove.dindu-și 
prin creații literare, de o înaltă 
ținută, afirmațiile — ce a însemnat 
pentru opera lor momentul hotărîtor 
al întîlnirii cu concepția despre lume 
și viată a proletariatului, marxism- 
leninismul. Este concepția întregii 
noastre societăți, Ideologia care stă la 
temelia mersului înainte, a ma
rilor progrese înregistrate de so
cietatea românească în ultimul sfert 
de veac. Rolul și semnificația majoră 
a artei noastre constă tocmai în lupta 
împotriva reziduurilor ideologiei bur
gheze, a tot ceea ce ține de un mod 
vechi de a înțelege lumea și viața.

Asemenea teorii care caută să acre
diteze ideea dreptului de cetate ori
căror curente ideologice, chiar celor 
ce vin în netă contradicție cu clima
tul moral și cu interesele societății 
noastre, cu țelurile, și idealurile ei, nu 
pot fi decît profund dăunătoare dez
voltării literaturii noastre șl de a- 
ceea trebuie respinse cu toată hotă- 
rîrea. Scriitorii și artiștii noștri, care 
și-au legat întreaga lor ființă de as
pirațiile poporului, de politica parti
dului comunist, nu pot admite aseme
nea păreri. Literatura noastră nouă 
— în cadrul căreia s-au afirmat în 
acești douăzeci și cinci de ani nume
roase talente cu un profil literar dis
tinct, ce și-au cucerit o largă prețuire 
în țară și peste hotare — s-a dezvol
tat și se dezvoltă pe baza ideologiei 
marxist-leniniste. Promovat în toată 
sfera vieții noastre sociale, marxis
mul constituie platforma unică, in
destructibilă a literaturii române. A 
vorbi despre „buna vecinătate" a 
unor curente eterogene, a transfor
ma aceasta într-o condiție a exis
tenței unei epoci literare înseamnă 
a te situa pe pozițiile unui periculos 
eclectism filozofic, a legitima apari
ția unor manifestări care contravin 
însuși sensului și esenței - cul
turii noastre noi. De altfel, con
secințele confuziei ideologice se văd 
în același articol în care Leonid Di
mov dezbate și problema accesibili
tății literaturii pe un ton jignitor 
la adresa cititorilor, taxînd pe cei ce 
se ridică împotriva „necuvintelor" 
sau a literaturii onirice, în termeni 
de-a dreptul grosolani de „par- 
lagii ai spiritului". După cum 
se vede, pledoaria lui L. Dirțiov 
pentru „buna vecinătate" a diferite
lor curente se reduce pînă la urmă 
la promovarea unei literaturi nein
teligibile, adresate unui cerc restrîns. 
El scrie : „Ce ați zice însă ca la șco
lile de surori de caritate să se pre
dea teoria idealurilor sau elevilor din 
primele clase calculul diferențial ? Să 
presupunem că moașele 
o teorie matematică 
nă... ?“.

In mod cu totul 
naște întrebarea — 
normal ca 
viste literare 
asemenea confuzii ideologice ? Revis
tele și publicațiile aparțin poporului, 
maselor largi de cititori, ele nu sînt 
și nu pot fi expresia unor păreri 
ce vin în contradicție cu interesele 
lor, cu ideologia marxist-leninistă, 
cu concepția noastră despre lume și 
viață, cu filozofia datorită căreia 
cultura noastră cunoaște o epocă de 
mare avînt. Fără îndoială, Adunarea 
generală a scriitorilor va da o ri
postă cuvenită unor atari mani
festări ce nu au nimic comun cu 
adevăratul climat de dezbatere crea
toare, de pe pozițiile ideilor socialis
mului pe care obștea noastră literară 
le slujește prin atitudinea și scrisul 
său. Aceasta, cu atît mai mult cu cît

ar înțelege 
ultramoder

firesc se 
este oare 

în paginile unei re- 
să-și afle locul

șită ; că pictorul, înainte de a se a- 
șeza la execuție, de cele mai multe 
ori nici nu știe precis ce aspect să 
dea, decît numai un vag sentiment 
general al lucrării. Fiecare linie 
poate să fie considerată ca și cum 
ar avea o existență individuală, per
fect precizată, sigură, dar că toate 
la un loc sînt destinate să constituie 
o operă, în care ansamblul constituie 
un tot unic. Autorul nu se dă 
în lături de la nici o îndrăzneală, 
uneori chiar absurdă. Sînt astfel de
sene, în care ce este în umbră și ar 
trebui să fie tratat ca atare, el îl 
tratează în plină lumină, și ce ar tre
bui să fie luminat este tratat în um
bră după logica cu care este prezen
tat subiectul. Și totuși chiar aceste 
îndrăzneli el știe să le prezinte atît 
de legate între ele, atît de personal 
și de logic, pornind de la sinteza și 
punctul lui de vedere, încît le dă 
viață și le face ca să fie admise și 
— cu puține excepții — să nu con
trazică logica privitorului.

Sînt lucrări care constau 
din trei sau patru linii, de 
plitate nemaiîntîlnită : dar
trel-patru linii, în felul în care sînt 
îmbinate șl se împerechează, con
stituie ceva complet șl sînt tot atît 
de sugestive, ca și cele în care a- 
bundența detaliilor tinde la redarea 
cît mai amănunțită a persoanelor 
sau a obiectelor reprezentate. Nu 
este formă de artă în linie care să fi 
fost încercată de cînd se face pictu
ră, din cele mai vechi timpuri pînă 
astăzi, pe care Picasso să nu o fi în
cercat într-una sau alta din aceste 
piese prezentate în expoziție. Desigur 
că unele lucrări păstrează ceva din 
contradicțiile de care vorbeam mai 
sus. Dar, în genere, expoziția apare 
ca un fel de esență a realismului în 
arta lui Picasso și orice admirator 
al redării vieții și naturii prin linie 
va găsi aci o satisfacție a gustului 
și a așteptărilor sale în fața unei 
opere de artă.

numai 
o sim- 
aceste

au putut fi citite și alte articole în 
cuprinsul cărora se făcea de-a drep
tul apologia literaturii lipsite de con
ținut, a poeziei neinteligibile, a expe
rimentelor gratuite, fără sens.

Un tînăr critic (Valeriu Cristea) 
recenzînd în revista „Amfiteatru" 
volumul de versuri al lui Virgil Ma- 
zilescu afirma în concluzia cronicii 
sale : „Nu știu ce spune poetul în 
cutare sau cutare poezie, și nici nu 
mă interesează, pentru că el vor
bește pentru sine, dar dincolo de 
eîntecul lexical e un cîntec fără cu
vinte, cu care mă înfrățesc spontan, 
un supralimbaj de efluvii, pe care 
îl înțeleg dintr-o dată ca pe o re
velație", Poate oare o asemenea mo
dalitate critică în care semnatarul 
își recunoaște neputința de a desci
fra sensul poeziei, declarînd chiar 
că aceasta nu îl interesează (!), să 
constituie un certificat de probitate 
și seriozitate profesională ? E de la 
șine înțeles că cititorii noștri vor să 
afle din articolele, cronicile, recen
ziile publicate în paginile revistelor 
și ziarelor o apreciere 
ții critice științifice 
de artă, a conținutului 
tăților de expresie și 
arbitrare, derutante, la periferia fe
nomenului literar. Atunci cum poate 
o revistă literară pentru tineret să 
găzduiască o asemenea atitudine 
pseudoliterară, care contestă însăși 
rațiunea de a exista a criticii șl 
chiar a literaturii ?

Același elogiu al gratuității în lite
ratură îl întîlnim și în paginile re
vistei „Luceafărul" sub semnătura 
lui Mihal Vornicu. Autorul afirmă 
cu seninătate și într-o totală discor
danță cu adevărul esteticii, cu prac
tica literară : „Cărțile Iul Ivasiuc 
realizează exemplar condiția roma
nului de idei : superior teziste, reu
șesc să nu demonstreze nimic. Nu 
altfel scria Camil Petrescu..." Am 
putea oare afla în literatura univer
sală un exemplu de roman de idei 
care „să nu demonstreze nimic ?. Se 
pune întrebarea : oare orice joc năs
trușnic de cuvinte, orice idee lipsi
tă de cel mai elementar suport poate 
să vadă lumina tiparului în țjofida 
logicii elementare?

Citarea lui Camil, Petrescu % a- 
cest sens mi se pare nu numai o 
falsificare a adevărului, ci și o im
pietate. Ilustrul nostru prozator și 
dramaturg a fost un adevărat 
xemplu de frămîntare necontenită în 
slujba ideilor pe care avea senti
mentul că le-a „văzut". In fie
care carte și în fiecare piesă Camil 
Petrescu demonstra 
Ies cu strălucirea 
tist — o anume idee.
sînt meditații filozofice asupra desti
nelor societății românești, a unor 
mari personalități istorice văzute în 
contextul epocii, a frămîntărilor so
ciale care le-au dat naștere. Epui- 
zînd arsenalul precar al unor ar
gumente 
se 
unor sterile căutări prin opera u- 
nor 
stîrnit o legitimă nedumerire arti
colele Iul Vintilă Ivănceanu publi
cate de revista „Luceafărul" cu 
titlul „Restituiri" în care o- 
pera lui Eminescu era, pur și sim
plu, degradată, fiind considerată nici 
mai mult, nici mai puțin decît 
literatură de extracție polițistă. „Ge
niu pustiu", roman filozofic de înal
tă ținută, este după părerea lui Vin
tilă Ivănceanu „una dintre sterile 
de aventuri care deschid seria Jlucră- 
rilor populare, în foileton, la" noi. 
Construiț pe motive de circulație, 
atît în literatura romanului de a- 
venturi istoric cît și a celui de 
aventură demi-polițistă din care 
împrumută numai intriga amo
roasă, „Geniu pustiu" instalează la 
scara valorii lui Eminescu tabelul 
melodramei grefată pe fondul spe
cific al împușcăturilor, crimelor, si
nuciderilor și vioiului". Pe bună 
dreptate cititorii pot considera o a- 
devărată impietate față de memoria 
lui Eminescu coborîrea operei sale la 
nivelul colecției celor „15 lei". Ase
menea interpretări denaturate au 
fost combătute de apreciatul om 
de 
care

de pe pozi- 
a operei 

și a modali- 
nu impresii

e-.

— bineînțe- 
marelui ar-

Cărțile lui

fără
încearcă

acoperire estetică, 
astfel justificarea

mari scriitori din trecut. Au

cultură 
a 

revistei „Argeș" 
rea, caracterul 
țific al părerilor 
ceanu. Pe bună 
Cioculescu arată: ,, ____ ________
liștii noștri cei tineri vor să-1 ane
xeze și să facă din Eminescu un 
patron. Eu le-aș sugera să răsfo
iască numai aparatul critic al edi
ției Perpessicius și să vadă că Emi
nescu nu este un precursor al dic- 
teului automat, nici un poet al sub
conștientului ca să poată fi reven
dicat de suprarealiști".

Nu mai este nevoie să subliniem 
faptul pozitiv și consecințele favo
rabile pe care le au asupra dez
voltării literaturii noastre dezbate
rile, schimburile de idei. O litera
tură nu poate progresa decît într-un 
climat al înfruntării opiniilor, al a- 
flării adevărului la capătul unor dis
cuții vii, 
principiale, 
subapreciată 
festări de 
tendința unor 
credința tiparului lucruri care ultra- 
giază menirea superioară a artei so
cialiste.

Ne aflăm, așa cum spuneam. în a- 
propierea Adunării generale a scrii
torilor, care va întruni pentru prima 
dată întreaga obște scriitoricească — 
poeți, prozatori, critici, dramaturgi. 
Acest forum scriitoricesc reprezintă 
un cadru propice pentru analizarea 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate a orientării literaturii noastre, 
a nivelului ei ideologic, a filozofiei 
sale, și va constitui în același timp 
un prilej de reliefare a rolului cres
cut pe care partidul și poporul îl 
acordă creației literar-artistice în 
viața noastră socială, misiunii nobile 

a 
de a 

hi
de
a-

Șerban
demonstrat în 

falsitatea și eroa- 
profund neștiin- 

lui Vintilă Ivăn- 
dreptate Șerban 

„Astăzi, suprarea-

Cioculescu 
paginile

creatoare, i 
însă nici 

apariția 
lipsă de 

autori

combative și 
nu trebuie 

unor mani- 
răspundere, 
de a în-

.a scriitorului. Adunarea generală 
scriitorilor va fi și un prilej 
combate cu tărie confuziile, 
fluențele străine, încercările 
a teoretiza ruperea de viață,
lunecarea pe panta unei literaturi 
ermetice, care nu are nimic comun 
cu tradițiile marii literaturi române, 
cu gusturile poporului român, cu 
concepția sa despre lume și viață. 
Adunarea generală va prilejui, fără 
îndoială, o manifestare a convingeri
lor profunde ale frontului nostru li
terar într-o artă izvorîtă din viața 
poporului nostru, din frămîntările, 
din bucuriile, din aspirațiile lui.

I
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Plecarea delegației
Asociației de prietenie 

soviet o-româniă
Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, condusă de S. M. Butusov, minis
trul gospodăriei comunale al 
R.S.F.S.R.. deputat în Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R., care ne-a vizitat 
țara la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S., acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași, vicepreședinte al

Consiliului general A.R.L.U.S., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., de membri ai Consiliului 
general A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
înainte de plecare, tovarășul Mihail 

Roșianu, președintele Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., a oferit o masă în 
cinstea oaspeților sovietici.

în cursul zilei de sîmbătă, membrii 
delegației au făcut o vizită la Mu
zeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România.

(Agerpres)

Sesiune de comunicări cu prilejul 
aniversării a 125 de ani de la înființarea 

artileriei moderne românești
Cu prilejul aniversării a 125 de ani 

de la înființarea artileriei moderne 
românești în procesul renașterii 
armatei naționale a țărilor române, 
Ministerul Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România și Co
mandamentul artilerie au organizat, 
sîmbătă dimineața, în aula Acade
miei Militare Generale o sesiune de 
comunicări.

La sesiune au luat parte generali 
și ofițeri superiori activi și în re
zervă, comandanți de mari unități ale 
forțelor noastre armate, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, participanți Ia 
războiul antifascist, constructori și 
oameni de știință din întreprinderi 
constructoare de mașini și institute 
de cercetări.

în expunerea sa, general-locotenent 
Marin Nicolescu, comandantul arti
leriei forțelor armate, a adus un 
cald omagiu tuturor generațiilor de 
ariileriști, care alături de ostașii 
celorlalte arme și-au jertfit sîngele și 
viața pentru apărarea pămîntului 
străbun. în continuare, vorbitorul a 
subliniat că, prețuind tradițiile stră
bune, militarii din unitățile de arti
lerie terestră și antiaeriană întîm- 
pină a 125-a aniversare cu succese 
deosebite în pregătirea lor de luptă 
și politică.

în continuare au fost prezentate 
comunicări privind trecutul glorios de 
luptă al artileriei române, rolul ar
tileriei și modul de întrebuințare a 
acesteia în concepția militară româ
nească în decursul vremii, dezvolta
rea tehnicii de artilerie în țara 
noastră și altele.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de ministrul forțelor armate, gene
ral-colonel Ion Ioniță. Sărbătorirea 
a 125 de ani de existență a artileriei 
ca armă de sine stătătoare — a 
menționat vorbitorul — se înscrie în 
cadrul preocupărilor promovate de 
Partidul Comunist Român privind 
valorificarea a tot ceea ce este mai 
înaintat în trecutul de luptă al po
porului român, cinstirea celor care au 
păstrat și îmbogățit tezaurul de cul
tură și știință al patriei, au culti
vat generațiilor setea de cunoaștere, 
dragostea de țară, idealurile nobile 
ale bluptei pentru libertate și pro
gres; social. Glorioasele tradiții au 
fost ridicate pe o nouă treaptă în 
focul insurecției armate victorioase 
din august 1944, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român, în 
timpul acțiunilor de luptă ale arma
telor române desfășurate pe frontul 
antihitlerist umăr la umăr cu ar
mata sovietică, pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei fasciste.

Ministrul forțelor armate a sub
liniat apoi faptul că, alături de mi
litarii celorlalte arme, artileriștii

îndeplinesc cu succes planul pregă
tirii de luptă și politice. Rezultatele 
obținute în întărirea continuă a ca
pacității de luptă a unităților mili
tare se datoresc conducerii înțelepte 
și permanente a forțelor armate de 
către Partidul Comunist Român.

într-o atmosferă de entuziasm, par- 
ticipanții au adresat o telegramă CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu prilejul aniversării a 125 de 
ani de la înființarea artileriei arma
tei române — se spune în telegramă 
— ostașii artîleriști de toate gradele, 
constructorii și oamenii de știință 
care își aduc contribuția la crearea 
și perfecționarea tehnicii de luptă 
din înzestrarea artileriei își în
dreaptă cu dragoste și recunoștință 
gîndurile către Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Central, 
pentru grija permanentă ce o poartă 
întăririi capacității de apărare a pa
triei și asigurării celor maî bune 
condiții pentru ridicarea la un nivel 
tot mal înalt a întregii noastre ac
tivități.

Artileriștii armatei noastre își ex
primă încă o dată adeziunea fermă 
la politica înțeleaptă a partidului 
și statului nostru, care întruchipează 
năzuințele și aspirațiile vitale ale tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră.

Conștienți de răspunderile ce le 
revin, artileriștii — parte integrantă 
a efectivelor forțelor noastre arma
te — asigură Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor continua 
să dezvolte tradițiile militare ale 
înaintașilor. Ei nu vor precupeți nici 
un efort pentru a obține rezultate 
din cele mai bune în pregătirea de 
luptă și politică, în întărirea capa
cității combative a forțelor noastre 
armate, pentru a fi gata în orice 
moment ca, umăr la umăr cu ostașii 
celorlalte arme, să apere cu dîrze- 
nie cuceririle revoluționare ale po
porului, independența și suveranita
tea patriei noastre — Republica So
cialistă România.

★

Zilele acestea în unitățile militare 
din tară au loc adunări consacrate 
aniversării a 125 de ani de la înfi
ințarea artileriei moderne românești 
în procesul renașterii armatei națio
nale a țărilor române.

Cu acest prilej sînt evocate tradi
țiile glorioase ale artileriei romîne și 
realizările obținute de ostașii acestei 
arme în pregătirea de luptă șl poli
tică. Sînt prezentate, totodată, pro
grame cultural-artistice.

(Agerpres)

ALOCAȚII ACORDATE STOBENȚÎLOR
CARE AU COPII

Printr-un Decret al Consiliului 
de Stat se prevede acordarea înce- 
pînd cu data de 1 octombrie 1968 
a unei alocații de stat lunare de 
100 de lei de copil studenților de 
la învățămîntul de zi care au copii, 
indiferent dacă sînt sau nu bursieri 
și de cuantumul bursei. Alocația 
se acordă și pe perioada de la ab
solvirea facultății pînă la încadra

rea în muncă, fără însă a se de
păși termenul stabilit prin dispozi
ția de repartizare pentru prezen
tare la locul de muncă. Absolvenții 
învățămîntului superior încadrați 
la locurile repartizate beneficiază 
de alocația pentru copii de la data 
încadrării.

(Agerpres)

Masuri iii legătură 
cu regimul pașapoartelor

Prin Decretul Consiliului de Stat 
și o Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri au fost stabilite măsuri în 
legătură cu regimul pașapoartelor.

Cetățenii români — se arată în 
aceste documente — au dreptul să 
obțină pașaport, pe baza căruia pot 
trece frontiera de stat pentru a 
călători sau domicilia în străinăta
te. Pașapoartele sînt : diplomatice, 
de serviciu, simplu și pașaport pen
tru cetățenii români domiciliati în 
străinătate. Pașaportul simplu — 
putînd fi individual sau colectiv — 
se eliberează persoanelor care că
lătoresc pentru studii, specializare, 
turism, tratament medical sau in
teres personal.

Pașaportul se eliberează, conform 
prevederilor Hotărîrii, persoanelor 
care au împlinit vîrsta de 14 ani, 
precum și copiilor care nu au a- 
ceastă vîrstă atunci cînd călătoresc 
neînsoțiți. El se emite pentru o 
perioadă de 5 ani, putînd fi pre
lungit, fără a depăși însă 10 ani 
de la data emiterii. Pentru cetă
țenii români domiciliați în străină
tate pașaportul se emite pentru 1—2 
ani și poate fi prelungit pînă la 10 
ani de la data emiterii.

Eliberarea pașapoartelor poate fi 
refuzată cetățeanului român față de 
care se efectuează o urmărire pe
nală sau care este trimis în ju
decată penală ; care are debite față 
de o organizație socialistă și prin 
plecarea sa în străinătate încearcă 
să se sustragă de la plata lor, care 
prin plecarea sa în străinătate ar 
putea aduce prejudicii intereselor 
statului român ori ar afecta bu
nele relații ale acestuia cu alte 
state.

Pentru trecerea frontierei de stat, 
pașapoartele trebuie să fie prevă
zute cu viza română. Aceasta se a- 
cordă pentru o singură călătorie, 
mai multe călătorii sau călătorii 
nelimitate. Valabilitatea vizei pen
tru călătorii în scopuri personale 
nu poate depăși un an. în viitor, 
angajații organizațiilor socialiste vor 
putea călători în străinătate în in
teres de serviciu fără viza română, 
în măsura în care acestora li se 
eliberează pașaport cu valabilitate 
de 5 ani și care le dă dreptul de a 
călători. în toate țările. Potrivit noii, 
hotărîri, cetățenii români domiciliați 
în străinătate care sint posesori ai 
unor pașapoarte valabile pot veni 
în Republica Socialistă România 
fără a mai fi necesar să obțină în 
prealabil o viză de intrare-ieșire.

Pașapoartele cetățenilor români și 
vizele pentru plecări în străinătate 
în scopuri turistice se obțin prin 
Oficiul Național de Turism, fapt 
care vine în ajutorul oamenilor, 
scutindu-i de pierderile de timp. 
Soluționarea acestor cereri se va 
face în limita prevederilor valutare 
afectate în acest scop prin planu
rile anuale de stat. Pentru plecări 
în străinătate în alt scop decît tu
ristic, cererile se pot depune și la 
organele de miliție, dacă persoanele 
în cauză fac dovada că au asigu
rată întreținerea în străinătate sau 
că posedă în mod legal valuta ne
cesară. Pentru călătoriile în interes 
personal, vizele se pot obține și 
direct, precum și prin agențiile O-

ficiului Național de Turism al Re
publicii Socialiste România. Sala- 
riații vor depune cererea de eli
berare a pașaportului certificată de 
instituția sau întreprinderea unde 
lucrează, în sensul că pot efectua 
concediul în perioada în care soli
cită plecarea în străinătate. în ca
zul în care se cere plecarea în 
străinătate, pe cont propriu, pentru 
participarea la diverse congrese, 
conferințe, simpozioane, documenta
re și alte asemenea acțiuni, persoa
nele în cauză vor prezenta avizul 
organului central de care aparțin.

Cetățenii români care solicită să-și 
stabilească domiciliul în străinătate 
și străinii cu domiciliul în Româ
nia care doresc să călătorească în 
străinătate prezintă cererile pentru 
obținerea pașapoartelor și vizelor 
române la inspectoratele de mili
ție județene, în circumscripțiile că
rora domiciliază, iar cei din Capi
tală la Inspectoratul miliției muni
cipiului București.

Rezolvarea cererilor cu privire la 
eliberarea pașapoartelor de serviciu 
și în interes personal se va face 
în termen de 30 de zile de la data 
depunerii acestora.

Hotărîrea stabilește, .-de aseme
nea, îndatoririle care revin orga
nelor de stat ce exercită? atribuții 
cu privire la pașapoarte. Jși vize, 
modul de folosire a pașapoartelor, 
regimul străinilor, diplomaților etc., 
precum și punctele de control pen
tru trecerea frontierei de stat a 
Republicii Socialiste România.

Expresia juridică 
a răspunderilor 

economice 
pe phn local

(Urmare din pag. I)

SPORT

Echipa feminină de tenis de masă 
a României a obținut un frumos 
succes la campionatele internaționale 
de tenis de masă de la Belgrad, reu
șind să învingă în finală cu 3—0 re
prezentativa Ungariei. După cum 
transmite corespondentul Agenției 
Taniug, jucătoarele românce Maria 
Alexandru și Eleonora Mihalca s-au 
comportat bine, oferind numeroșilor 
spectatori un spectacol sportiv de 
calitate. Iată rezultatele tehnice ale 
finalei de tenis de masă România — 
Ungaria : Eleonora Mihalca — Erze- 
bet Jurik 2—1 (14—21, 21—11, 21—10); 
Maria Alexandru — Beatrice Kiss- 
hazi 2—1 (9—21, 21—11, 21—16) ;
Mihalca, Alexandru — Jurik, Kiss- 
hazi 2—1 (17—21, 21—19, 21—17).

România — R. F. a Ger
maniei Ia hanfl&al femi
nin 9—9 (4—4)

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
în întîlnlrea de handbal feminin 
dintre echipele României și 
R. F. a Germaniei, jucătoarele 
noastre s-au comportat modest, 
făcînd numeroase greșeli de 
apărare. Aproape tot timpul au 
condus jucătoarele germane. în 
min. ?9 scorul era 7—7. Jucă
toarele noastre au înscris două 
goluri consecutive, luînd astfel 
conducerea. Dar în ultimul mi
nut de joc ele au greșit, dînd 
posibilitate adversarelor să ega
leze. Scor final 9—9 (4—4). A 
arbitrat Laszlo Keszthelyi (Un
garia).

Cronica zhei
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația U.T.C. condusă de 
tov. Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, care la invitația H 
ministrului algerian al tineretului și H 
sportului, Abdelkrim Ben Mahmoud, 
a făcut o vizită în Algeria.

★
Sîmbătă după-amiiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre Wa
shington, acad. Horia Hulubei, pre
ședintele Comitetului pentru ener
gia nucleară, care, împreună cu un 
grup de specialiști, la invitația pre
ședintelui Comisiei S.U.A. pentru 
energia atomică, Glenn Seaborg, va 
face o vizită în Statele Unite ale 
Americii.

Acad. Horia Hulubel va vizita u- 
nele centre de cercetări nucleare a- 
mericane și va purta convorbiri pri
vind cooperarea în domeniul uti
lizării pașnice a energiei nucleare, 
între Comitetul român pentru ener- . 
gia nucleară și Comisia pentru ener
gia atomică a S.U.A.

După încheierea vizitei în S.U.A., ■ 
la invitația președintelui Comisiei ; 
pentru energia atomică a Canadei, : 
L. Y. Gray, acad. Horia Hulubei va 
face o vizită și în această țară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice și ai Comitetului pentru 
energia nucleară, funcționari supe
riori din M.A.E. și membri ai Amba- 1 
sadei S.U.A. la București.

în cadrul acordului de colaborare ■ 
culturală dintre România și Belgia, ■ 
Corul „Madrigal" a plecat sîmbătă în : 
această țară pentru a susține o serie 
de concerte la Bruxelles, Charleroi j 
și în alte orașe.

★
Sîmbătă după amiază s-au înche

iat în Capitală lucrările Congresului 
național de farmacie organizat de 
Uniunea societăților de științe me
dicale. '

Timp de trei zile au fost prezen
tate aproape 250 de referate și co- ; 
municări științifice, care au oglindit 
progresele importante înregistrate 
de specialiștii noștri în realizarea 
unor noi produse farmaceutice, în 
domeniul controlului calității medi- ; 
camentelor, al tehnologiei farmaceu
tice, precum și în domeniul sintezei 
și extracției medicamentelor.

Sîmbătă la amiază a avut loc, la 
sediul Uniunii medicale balcanice, 
o întîlnire între farmaciștii din ță
rile balcanice și farmaciști din 
Franța, Italia, Liban și din alte 
țări, care au participat, ca invitați, 
la Congresul național de farmacie, I 

Cu această ocazie au fost discutate 
probleme privind colaborarea dintre 
farmaciștii țărilor balcanice și cei 
din țările mediteraneene.

*
în cadrul marilor aniversări cultu

rale, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunea Scriitorilor, 
Consiliul General ARLUS și Comisia 
națională pentru UNESCO au orga
nizat sîmbătă seara, la Casa priete
niei româno-sovietice din Capitală, o 
festivitate consacrată aniversării a > 
150 de ani de la nașterea scriitorului 
rus I. S. Turgheniev.

VIENA: Adunare festivă cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la crearea

P. C. dm Austria
VIENA 9. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
La Viena, în prezența unui mare 
număr de membri și simpatizanți 
ai Partidului Comunist din Aus
tria, a avut loc, sîmbătă după-a- 
miază, adunarea festivă consacra
tă împlinirii a 50 de ani de la 
crearea partidului.

Franz Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Austria, a fă
cut o expunere în care a evocat 
momentele importante din lupta șl 
activitatea partidului, jertfele co
muniștilor austrieci în timpul do

minației naziste și acțiunile des
fășurate, împreună cu celelalte 
forțe patriotice, împotriva hitleris- 
muiui. El a subliniat importanța 
istorică a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și influența 
acesteia asupra dezvoltării social- 
politice în lume.

Vorbitorul s-a oprit apoi asu
pra importanței pe care o are con
solidarea unității politice, ideolo
gice și organizatorice a partidu
lui, pentru succesul cauzei sale în 
lupta pentru pace, libertate, de
mocrație și socialism.

Actualitate® teatrală 
la Paris

CORESPONDENȚA DE LA DANA GHEORGHIU

Am intrat în teatru. 
S-au stins luminile. A 
coborît ascensorul... pe 
scenă. Din el și-a făcut 
apariția, strigîndu-1 pe 
Al. Capone cu numele 
de răsfăț „Bambino", 
o persoană nici în 
vîrstă, dar foarte vioaie, 
„Doamna din Chicago", 
gangster în jupoane, din 
nostalgicele zile ale 
prohibiției anului 1929.

în viața de toate zi
lele nu este alta decît 
Elvira Popescu, tumul
tuoasa interpretă supra
numită de Jean Marais 
— „torentul". O intrare 
în scenă deloc banală, 
concepută pentru ea de 
cunoscutul regizor Jac
ques Charon la „Thââtre 
des Ambassadeurs". Un 
personaj „croit" pe 
măsura ei — vulcanic, 
pitoresc — de Frederic 
Dard, într-o parodie po
lițistă. Piesa — de inte
res minim ca temă — 
e mai curînd un recital 
Elvira Popescu, încadrat 
profilului unui teatru al 
performantelor actori
cești mai degrabă decît 
a,l ideilor. Cultul pen
tru marea vedetă a 
scenei franceze, pe care 
critica teatrală parizi
ană o vede în multele ei 
cronici elogioase „un 
moment baroc", s-a păs
trat intact de patru

Progresul București - A. S. A.
Tg. Mureș 2-0

Partida de fotbal dintre formațiile 
Progresul București și A.S.A. Tg. 
Mureș s-a desfășurat ieri la Ploiești, 
echipei bucureștene fiindu-i interzis 
să joace pe teren propriu. în fața 
unui public destul de numeros pen
tru timpul rece și umed al zilei de 
sîmbătă, cei 22 de fotbaliști în dispu
tă au prestat un joc spectaculos, plin 
de faze dinamice, la o poartă și la 
alta. Aceeași meteahnă însă se con
stată de nenumărate ori : imprecizie

în șuturi, în găsirea spațiului porții. 
Repriza I se consumă fără a se mar
ca. în a doua parte a jocului, inițiati
va aparține echipei de la Tg. Mureș și 
spectatorii încep să creadă într-o 
victorie a acesteia. Reușește însă să 
introducă de două ori mingea în 
poartă formația Progresul prin 
Neacșu (min. 60) și Matei (min. 67). 
Un arbitraj corect la o partidă unde 
sportivitatea a fost vizibilă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Stafiile noastre de radio vor trans

mite astăzi emisiunea „Sport și mu
zică". In cadrul acestei emisiuni vor 
fi transmise aspecte de la meciurile 
de fotbal din cadrul categoriei A și 
de la alte manifestări sportive. E- 
misiunea va începe la ora 14,15 pe 
programul I.

ULTIMELE DOUA MEDALII DE 
AUR ALE CAMPIONATELOR MON
DIALE DE CICLISM PE PISTA (a- 
matori) au fost cîștigate de repre
zentanții Italiei, care s-au clasat pe 
primul loc la tandem și urmărire pe 
echipe. în absența francezilor Tren- 
tin și Morelon (campioni olimpici), 
italienii Giordano și Walter Turrini 
au cîștigat fără dificultate proba de 
tandem întrecînd în finală pe bel
gienii Lancker și Goens. Pe locul III 
s-a clasat Japonia, care a fost reve
lația acestor campionate. Cel mai 
bun timp în ultimele manșe ale pro
bei l-au realizat italienii, cronome

trați cu ll”45/100 pe ultimii 200 de 
metri.

în proba de urmărire pe echipe, 
selecționata Italiei (Bosisio, Morbiăto, 
Chemello, Roncaglia) a întrecut în 
finală echipa Argentinei, realizînd 
pe distanța de 4 000 m timpul de 
4’37”63/100. Pentru locul trei, forma
ția Suediei a învins echipa Urugua- 
yului. Campionatele mondiale de ci
clism de la Montevideo se încheie 
cu proba de fond pe șosea.

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE 
CICLOBAL, care s-a deschis în ora
șul Cassel, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Cehoslovacia — Fran
ța 10—0 ; R. F. a Germaniei — Bel
gia 6—2 ; R. D. Germană — Austria 
1—0 ; Elveția — Austria 8—1. Comi
sia internațională de ciclism în sală, 
de pe lîngă Federația internațională 
de ciclism, a hotărît ca viitoarele 
campionate de ciclobal să aibă loc 
în anul 1969 la Erfurt (R.D.G.). în 
1970, campionatele se vor desfășura 
în Cehoslovacia.

în îndeplinirea atribuțiilor ce le 
revin, consiliile populare trebuie să 
se sprijine în primul rînd pe co
misiile permanente. în domeniul sis
tematizării localităților, construcții
lor, industriei locale, amplasarea 
unităților de interes republican etc., 
studiile efectuate de comisiile per
manente, conform prevederilor ca
pitolului IV din proiectul de lege, 
pot și trebuie să conducă la rezol
varea problemelor la un nivel su
perior.

Pentru, organizarea și asigurarea 
executării hotărîrilor consiliilor 
populare, proiectul de lege prevede 
atribuții largi comitetelor executive. 
Avînd în vedere marea răspundere 
ce revine acestor organe, articolul 
19 stabilește că alegerea și revocarea 
membrilor comitetului executiv se 
fac prin vot secret. Se creează ast
fel condițiile necesare pentru alege
rea în comitetele executive a celor 
mai buni deputați. Competența cu 
care membrii comitetelor executive 
își duc la îndeplinire sarcinile este 
hotărîtoare.

Dintre multiplele atribuții cu
prinse în articolul 45 trebuie subli
niate acelea legate de elaborarea 
proiectelor planurilor economiei lo
cale, elaborarea proiectului de buget 
local și asigurarea executării planu
lui economic și a bugetului local.

Deosebit de importante sînt preve
derile articolului 47 cu privire 
la măsurile ce cad în competența 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene pentru dezvolta
rea multilaterală economică a ju
dețelor, orașelor și localităților ru
rale. Atributul de a majora volumul 
de investiții și de construcții-montaj 
din resursele care se creează în 
cursul executării planului, precum 
și cele din resursele ce le obține de 
la rezervele centralizate oferă, cu 
adevărat, largi posibilități de folosire 
a resurselor locale pentru dezvolta
rea complexă a județelor, în concor
danță cu planul general de dezvol
tare a țării. Aceste atribuții sporesc 
răspunderea comitetelor executive și 
a fiecărui membru în parte, obligă pe 
membrii comitetului executiv să fie 
bine pregătiți din punct de vedere 
profesional și politic, să muncească 
cu pricepere și dăruire de sine.

Proiectul de lege precizează spriji
nul de care se bucură consiliile popu
lare din partea comisiilor economice, 
Comitetului de Stat al Planificării, 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale de stat în legătură cu activita
tea de sistematizare, construcții, in
dustrie locală, gospodărie comunală 
și alte domenii.

în proiectul pe care-1 dezbatem 
se precizează limpede rolul consilii
lor populare ca organe locale ale 
puterii de stat în întărirea orînduirii j 
socialiste. Prin atribuțiile largi ce li i 
se acordă, se creează condițiile folo
sirii mai bune a resurselor locale, de 
valorificare mai accentuată a spiritu
lui gospodăresc și novator al po
porului nostru. Noua lege care va fi 
supusă aprobării Marii Adunări Na
ționale va asigura dezvoltarea com
plexă a unităților administrativ- 
teritoriale, va contribui la dezvol
tarea generală a patriei noastre so
cialiste.

Aniversarea...Teatrului j
maghiar de stat 

din St. Gheorghe
Teatrul maghiar de stat din Sf. 

Gheorghe a împlinit 20 de ani de ac
tivitate. Evenimentul a fost marcat 
de o adunare festivă care a avut 
loc sîmbătă seara. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de prof. Lajos 
Silvestru, președintele comitetului 
județean pentru cultură și artă. Ana 
Dukas, artistă emerită, directoarea 
teatrului, a făcut o expunere despre 
activitatea desfășurată de colectivul 
acestei instituții în cele două decenii. 
Bilanțul oferă cifre edificatoare. Tea
trul a pus în scenă 148 de piese și a 
prezentat 6 332 de spectacole, dintre 
care 4 406 în turnee.

Colectivul teatrului a fost felicitat 
pentru succesele obținute de Carol 
Kiraly, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular, care, din împuterni
cirea Consiliului de Stat, a înmînat 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România unui număr de 13 
membri ai colectivului teatrului.

decenii. Ca și arta el.
Ștafeta performante

lor actoricești, căci lor 
se pare că le^e desti
nată mai muîw actuala 
stagiune, trece de la o 
sală la alta. De la 
„Ambassadeurs" lâ „A-
telier", preluată de fe
lina și totodată suava 
Delphine Seyrig în co
media „îndreptarul". O 
piesă cu două perso
naje, tratînd despre dra
goste. Stilul — cel al 
conversației. O tentati
vă cu nuanțe psihologi
ce, plină de umor, a 
unui nou venit în dra
maturgie — Jean-Clau- 
de Carriăre.

Si ștafeta este dusă 
mai departe, din sală 
în sală, din scenă în 
scenă. La .,Palais Ro
yal" (pe afiș „Factura" 
de Francoise Dorin), 
la „Gramont" („Servi
ciu de noapte" de Mu
riel Sydney Boix), la 
„Eduard VII" („Răpi
rea" de Francisc We
ber), la „Capucines", la 
„Madeleine" și la atîtea 
altele...

Pentru teatrele ne
subvenționate (și ele 
sînt 65 din cele 70 de 
săli ale Parisului), cău
tările novatoare ori 
prezentarea unor au
tori necunoscuțt ar e-

chivala cu riscjil, cu 
spectrul falimentului fi
nanciar din anii tre- 
cuți, deloc incitator la 
temeritate creatoare. în 
schimb, avalanșa come
diilor produce bună 
dispoziție nu numai 
publicului, dar și case
lor teatrelor... Elibera
rea scenelor nesubven
ționate de imperativul 
nemilos al profitului, 
prin acordarea unor 
fonduri de stat — mă
sură preconizată de 
Andră Barsacq, preșe
dintele Sindicatului na
țional al regizorilor și 
director al teatrului 
„Atelier" — ar scoate 
teatrul de sub prima
tul comercial și i-ar 
conferi dreptul la a su
praviețui artistic. Ca 
rezultat al obsesiei 
profitului, criteriul ca
lității, al ideii ce
dează nu numai în fa
ța celui al divertismen
tului, ci și al număru
lui de protagoniști : pe 
poarta teatrelor intră 
foarte ușor piesele cu 
două personaje. La fel 
— autorii străini au 
mai multă căutare : 
mai mult de jumătate 
din dramaturgii repre
zentat! în acest sezon 
nu sînt francezi. Evi
dent, printre piese 
străine sînt și cîteva de 
valoare. De pildă, dra
ma (una din puținele 
excepții de la regula se
zonului!) „Cele patru a- 
notimpuri" a Iul Arnold 
Wesker, cu Claude

(cunoscut publi-.’
cuiul nostru din filmul 
„Steaua fără nume") și 
Nicole Courcel : în 
ritmul anotimpurilor 
dragostea se naște, tră
iește și moare compu- 
nînd un lung poem a- 
legoric, la două voci, 
pe o temă eternă.

La mare cinste sînt 
clasicii în teatrele de 
consacrare, adică cele 
subvenționate. Mai a- 
les în „Casa lui Mo- 
ltere" („Comedia Fran
ceză"). Acesta nu este 
însă singurul loc unde 
dramaturgia clasică se 
bucură de audiență. La 
„Thââtre de Paris" se 
reprezintă cu succes 
„Discipolul diavolului" 
de G. B. Shaw, în a- 
daptarea lui Jean Coc
teau, regizată și inter
pretată în decoruri 
proprii de marele actor 
Jean Marais.

Pentru a se ieși din 
impasul lipsei de inte
res față de piesele ac
tuale, cu conținut de 
idei, cunoscutul dra
maturg Arthur Ada

Rlch

mov consideră esen
țial să fie „zguduită pa
sivitatea publicului". 
Spectatorul — susține 
Adamov — trebuie să 
,se afle în „pericol" ; 
el are nevoie nu nu
mai de a nu se mai 
simți același, ieșind de 
la teatru, dar de a nu 
mai fi niciodată ace
lași. Ultima sa piesă, 
„Domnul moderat". o 
„clovnerie" — cum a 
denumit-o autorul — 
este un fel de suport 
teoriei sale. Deși se 
vrea moderat, eroul se 
dedă tuturor exceselor. 
Publicul este într-ade- 
văr „zguduit", însă mi 
se pare îndoielnic că 
făgașul pe care îl indi
că Adamov — un uni
vers populat de fantas
me — ar putea repre
zenta acea cale nouă, 
acea ieșire din atmos
fera de suficiență și 
pseudoeuforie a stagiu
nii actuale.

Sezonul teatrelor ex- 
tracentrale e mai re
prezentativ pe planul 
ideilor, fiind susținut de 
Victor Hugo („Maria 
Tudor" cu Madeleine 

. Sologne), de Caragiale 
al nostru („O noapte 
furtunoasă" și „Conul 
Leonida"), de Armand 
Gatti („Nașterea" — o- 
glindind cruda expe
riență a revoluționari
lor guatemalezi), ca și 
de alți dramaturgi cu 
nume mai puțin sonore 
decît cei citați.

Și un novator — 
Jerzy Grotowski la 
teatrul parizian „l’Epee 
de Bois", cu piesa „A- 
kropolis" a teatrulul- 
laborator din Wroclaw. 
Vedeta ? Nuditatea ori
ginală a creației. Ex
presia teatrală trece 
mai întîi prin actor. El 
e diapazonul. Nema
chiat, în mijlocul pu
blicului tot. timpul, 
joacă cu toți mușchii, 
cu întregul său corp, 
limbajul verbal deve
nind subsidiarul celui 
plastic. O osmoză — 
autor, regizor, actori. 
Spontaneitate, da. Dar 
nu primară, ci una 
controlată, derivînd în 
ultimă instanță din 
tehnica și dominarea 
automatismelor. Ecou
rile pozitive ale criticii 
franceze de specialita
te conduc la aprecie
rea experimentului lui 
Grotowski ca deosebit 
de interesant pentru a- 
cele tendințe ale ar
tei teatrale în care fio
rul dramatic pornește 
de la actor.

rofesia geologului
(Urmare din pag. I)

Descoperirea are legile ei. Cere 
metodă dar și răbdare, capacitatea 
de-a interpreta. Puterea de a emite 
ipoteze, de a crede în ele, de-a le 
uita și de-a emite altele noi — pînă 
la rezultate mulțumitoare. „Faci 
harta geologică a unei zone, harta 
unor locuri cercetate de alții (care 
au văzut bine sau care au greșit și 
trebuie să ai curaj ca să infirmi 
afirmații și credințe adine înrădăci
nate), harta unor locuri complet noi, 
necunoscute sub aspectul potențialu
lui economic, adevărate „pete albe". 
Datele culese se adaugă unele după 
altele. Cuminți. Firești., Intr-o a- 
semenea situație totul pare simplu, 
generalizările se impun de la sine. 
Apoi, deodată apar excepțiile, ele
mentele perturbante, Necunoscutul. 
Cutare filon sfîrșește brusc. Con
tinuarea ? Diagnosticul nu e deloc 
simplu. E atît de complicat să pă
trunzi etapele evoluției pămîntului, 
efectele nenumăratelor transgresiuni 
și regresiuni marine sau ale miș
cărilor epiro și orogenetice. Diag
nosticul nu e deloc simplu !"

Pentru aceasta, și pînă la aceasta, 
însă, trebuie să cunoști ca-n palmă 
regiunea, să bați vale cu vale, torent 
cu torent, să urci munți cu pantele 
înclinate de cincizeci de grade — 
ținîndu-te de crengi și copaci, pe 
lame de stînci.

★
Geologul Paul Matieș venise să 

discute cu Paul Ciornei, șeful servi
ciului de mineralogie, direct de la 
gară. Se înapoia dintr-o zonă mai 
puțin cercetată, și formată din roci 
eruptive și sedimentare din vîrsta 
mezozoică. II lăsase în continuare 
acolo, în cătunul din mijlocul peri
metrului investigat — pentru încă o 
lună — pe colegul său de campanie 
Sergiu Boștinescu. „In prima parte a 
campaniei am făcut lucrări de car

tare". Au mers — avînd la ei nelip
sita busolă geologică și altimetrul, 
prin văile lungi, mărginite de creste 
abrupte, examinînd cu lupa, spăr- 
gînd cu ciocanul („mente et maleo"
— „cu mintea și ciocanul" — spune 
cunoscuta expresie) mostre de rocă. 
Au stabilit direcția și înclinarea 
straielor — notînd totul pe hîrtie. 
„Structurile filoniene se lăsau însă 
bănuite cu o prea mare doză de 
incertitudine". Au fost necesare dero- 
cări, săpături de șanțuri, sondări ale 
adîncurilor, cercetarea unor galerii 
vechi, parțial accesibile, unde pe
ricolul pîndea la fiecare pas...

Rodul prospecțiunilor lor: „o ve
dere generală și completă — ceea ce 
ne va permite să propunem noi lu
crări miniere de amploare mult mai 
mare.

„Cîteva alte probe de laborator 
și"...

E un raționament optimist cu care 
pășesc pe porțile întreprinderii su
tele de geologi ce revin din campanie, 
fie că vin din Munții Metaliferi ca 
Ștefan Remus, fie din Munții Meste- 
căniș ca Alcibiade Mușat, fie din 
Munții Tibleș ca Liviu Scarlat...

Re urmele mineralogilor și strati- 
grafilor sau în alte zone mai adec
vate mijloacelor lor de investigație 
pornesc geofizicienii. Măsurări de 
cîmpuri magnetice și electrice și 
gravitaționale. Prompte înregistrări 
ale celor mai fine mișcări seismice, 
„cu urechea pe inima pămîntului". 
Deloc paradoxal, se urmăresc me
reu, cu aceeași emoție — printre 
respirațiile ritmice alp Terrei — a- 
nomaliile. Semne ale bogățiilor mult 
căutate.

★
O lume închisă — mîcroscoape, 

lupe de diverse mărimi, spectrografe
— un univers calm în care lumina 
se filtrează blind.

Lumea laboratoarelor. Aici geologii 
își continuă investigația pînă la în
ceputul lui aprilie.

Ce departe de dificultățile ascen
siunilor în locuri greu accesibile 
pare, la prima vedere, acest la rîn- 
dul lui dificil studiu de laborator
— al datelor provenite din obser
vația primară, al probelor aduse de 
pe culmi și din adîncuri. Fiecare 
serviciu geologic are cite un la
borator care sondează cîte ceva — 
altceva, din tainele pămîntului — 
din tainele structurii, ale formării 
lui.

Cercetarea geologică de labora
tor deschide noi ferestre spre a- 
dîncuri, spre noi explorări și exploa
tări — sprijină într-o măsură a- 
proape nebănuită introducerea în 
circuitul economic de noi materii 
prime.

Totuși, ce aproape de dificultățile 
ascensiunilor spre locuri greu acce
sibile este această tenace, înfrigu
rată cercetare de laborator !

Toate aceste strădanii și încă multe 
altele își vor găsi expresia pe hartă
— harta geologică a anului 1968 — 
expresie concentrată a unor susți
nute, a unei temerare lupte cu ne
cunoscutul, a unor tenace eforturi 
fizice și a unor superioare eforturi 
de interpretare și sintetizare.

Fiecare culoare precis conturată 
pe hartă va reprezenta izbînda 
omului asupra naturii, asupra taine
lor ei, izbînda ce se cere mereu repe
tată : natura continuă eternul cir
cuit, eterna ei metamorfoză. Fiecare 
zonă definită, caracterizată — o pă
trundere curajoasă în acel timp atît 
de îndelungat îneît nu cunoaște du
rată ci numai succesiune — timpul 
geologic. Roadele geologice ale unui 
an de prospecțiuni adăugîndu-se ce
lor precedente pot fi considerate în 
această lumină nu numai o nouă 
izbîndă a omului asupra limitelor 
sale ci și un aspect al victoriei a- 
supra timpului.
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viața internațională
Stabilirea de relații diplomatice

CONDAMNATĂ LA O.N.U.
• INTERVENEA REPREZENTANTULUI ROMÂN

a tovarășului Petre Blajovici
NEW YORK 9. — Trimisul special Agerpres, Nicolas Ionescu, 

transmite : Politica • de apartheid a guvernului Republicii Sud-Airi- 
cane și consecințele acesteia asupra păcii și securității continen
tului african continuă să rețină atenția participanților la lucrările 
Comitetului Politic Special al Adunării Generale a O.N.U. Repre
zentanți a peste 40 de state au intervenit pînă acum în cadrul 
dezbaterilor, subliniind încă o dată necesitatea soluționării defini
tive a acestei probleme care se allă de mai mulți ani pe ordinea de 
zi a sesiunilor Organizației Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul în ședința de vi
neri a Comitetului, reprezentantul 
român, Ion Duma, a subliniat că 
„politica de apartheid pe care gu
vernul Republicii Sud-Africane 
continuă să o promoveze nu nu
mai că a înrăutățit situația celor 
T4 milioane de oameni de culoare 
din această țară, care trăiesc în 
cea mai mare mizerie materială și 
spirituală, dar, în același timp, a- 
fectează cauza păcii și securității 
internaționale". Arătînd că dele
gația română apreciază pozitiv ra
portul prezentat actualei sesiuni a 
Adunării Generale de Comitetul 
special însărcinat cu examinarea 
problemei politicii de apartheid, 
vorbitorul a declarat că fap
tele prezentate în acest do
cument- „completează tabloul fără
delegilor comise împotriva popu
lației de culoare de către autorită
țile de la Pretoria. Prin conținutul 
său, acest document constituie un 
act de acuzare incontestabil împo
triva politicii inumane de apart
heid și subliniază odată în plus 
necesitatea ca Organizația Națiuni
lor Unite să întreprindă noi acțiuni 
eficace pentru a da posibilitatea 
poporului sud-african să se bucure 
de dreptul său inalienabil de a-și 
■hotărî singur soarta". „Delegația 
română — a subliniat, vorbitorul —

își manifestă convingerea că O.N.U. 
are posibilitatea și trebuie să pună 
capăt politicii de discriminare pro
movată de guvernul Republicii 
Sud-Africane și va sprijini, 
ca și în trecut, orice acțiu
ne în conformitate cu Garta 
O.N.U., care ar fi menită să ducă 
la realizarea acestui țel. Delegația 
română consideră că menținerea 
actualei ineficiențe manifestate de 
O.N.U. în strădaniile de soluționare 
a problemei politicii de apartheid 
aduce prejudicii autorității și pres
tigiului organizației și se răsfrînge 
negativ asupra cauzei păcii'și secu
rității' internaționale".

★
Reprezentantul Zambiei la Nați

unile Unite, Vernon Mwaanga, a a- 
dresat o scrisoare președintelui 
Consiliului de Securitate, în legă
tură cu provocările trupelor colonia
liste portugheze la granița dintre 
Zambia și Mozambic. în scrisoare se 
arată că trupe portugheze au pă
truns în regiunea Katete, situată la 
granița cu Mozambicul, deschizînd 
foc asupra grănicerilor zambieni. In
cidente similare s-au produs săptă
mîna trecută și în regiunea de gra
niță dintre Zambia și Angola. Repre
zentantul Zambiei atrage atenția 
Consiliului de Securitate asupra re
percusiunilor grave pe care le pot 
avea aceste provocări pe care le ca
lifică drept „un act de flagrantă a- 
gresiune".
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BELGRAD 9. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
în ultima zi a vizitei în R.S.P. 
Iugoslavia, tovarășul Petre Blajo
vici, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul -muncii al Republicii So
cialiste România, a avut convor
biri cu Milos Minici, președintele 
Skupștinei R.S. Serbia și cu Dju- 
rița Ioikici, președintele Vecei E- 
xecutive Republicane. La convor
birile, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a

participat și ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Aurel Mălnășan.

Oaspetele român a vizitat sîm
bătă Institutul pentru sociologia 
muncii și Institutul de ortopedie 
din Belgrad. Președintele Vecei 
Executive a R. S. Serbia a ofe
rit un prînz în cinstea oaspetelui. 
Cu acest prilej s-au rostit toas
turi.

Sîmbătă după-amiază. tov. Petre 
Blajovici a părăsit Belgradul, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Acțiuni ale forțelor patriotice
in Vietnamul de sud

HANOI 9 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de presă, reluînd știri 
provenite din Vietnamul de sud, a 
anunțat noi acțiuni ale forțelor pa
triotice inițiate în cursul ultimelor 
zile. La 6 noiembrie, forțele popu
lare au interceptat unități ale celui 
de-al șaptelea regiment de pușcași 
marini americani, precum și trupe 
saigoneze, în timp ce acestea, spri
jinite de avioane și tancuri, efec
tuau o operație de amploare în 
nordul provinciei Quang Nam. Un 
alt atac puternic a pus capăt unor 
acțiuni desfășurate de militarii a-

mericani în nordul provinciei Rach 
Gia. Pe de altă parte, patrioții au 
supus unui bombardament de mor- 
tiere mai multe puncte strategice 
importante, din juml Saigonului, 
unele obiective milirare fiind lovite 
de zeci de obuze.

★
Agenția V.N.A. transmite că for

țele apărării antiaeriene ale R. D. 
Vietnam au doborît vineri un a- 
vion american de recunoaștere 
fără pilot care violase spațiul ae
rian al R. D. Vietnam deasupra 
provinciei Nam Ha.

(Agerpres). — Un 
persoane, medici, 
scriitori, ziariști

LISABONA 9 
număr de 1159 
ingineri, juriști, 
din Portugalia au adresat o scri
soare primului ministru Marcello 
Caetano, în care cer să fie făcuți 
pași hotărîți spre liberalizarea re
gimului portughez". Semnatarii 
scrisorii, ale cărei copii au fost tri
mise ziarelor și agențiilor de presă 
străine din Lisabona au cerut, de 
asemenea garantarea ținerii de ale
geri libere în cursul anului viitor.

între România și Peru
în dorința unei mai bune cu

noașteri reciproce și a dezvoltării 
colaborării între Republica Socia
listă România și Republica Peru,

guvernele celor două țări au ho- 
tărît să stabilească relații diplo
matice ia rang de ambasadă.

★ ★

Stadiul negocierilor
anglo-rhodesiene

SALISBURY 9 (Agerpres). — Ne
gocierile anglo-rhodesiene, reluate, 
după cum se știe, o dată cu sosirea 
la Salisbury a ministrului britanic 
fără -portofoliu, George Thomson, 
au fost din nou întreruptesîmbătă. 
Ele urmează să fie continuate săp- 
tămîna viitoare. Motivul prezentat 
în declarația oficială dată publici
tății după scurta ședință de sîm
bătă dimineața îl constituie turneul 
pe care Thomson urmează să-1 facă 
într-o serie de state africane pen
tru a explica poziția Angliei. Ob
servatorii relevă însă că, prin 
călătoria sa, trimisul premierului 
Wilson dorește, de fapt, să nu se 
afle la Salisbury în timpul cele
brării celei de-a treia aniversări a 
proclamării unilaterale a indepen
denței, cu atît mai mult cu cît ma
nifestările organizate cu acest pri
lej vor include ceremonia înălțării 
noului drapel național rhodesian.
-înainte de a părăsi Salisbury, 

ministrul britanic a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, că 
față de rezultatele recentei întîlniri 
Wilson — Smith de pe crucișăto
rul „Fearless", în cursul convorbi
rilor actuale s-a înregistrat un oa
recare progres.

Incidente 
iordaniano- 
israeliene

Un purtător de cuvînt militar ior
danian a declarat că două bom
bardiere israeliene au pătruns, la 
8 noiembrie, în spațiul aerian al 
Iordaniei și au bombardat cu na
palm malul estic al fluviului Ior
dan, la 3 km sud de podul Al-Ma- 
jame. în aceeași zi — a spus el — 
forțele israeliene au deschis foc de 
mitralieră asupra pozițiilor iorda- 
niene din Valea 
posturile militare 
ripostat.

Un purtător de 
israelian a declarat că forțele israe
liene au deschis fop de mitralieră 
pentru a împiedica pătrunderea 
unui grup de comando arab pe ma
lul vestic al Iordanului în apropiere 
de podul Abdulah, la nord de Ma
rea Moartă. El a precizat că grupul 
de comando a fost nevoit să se 
retragă.

Iordanului, iar 
iordaniene au

cuvînt militar

(Agerpres)
★

Ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban, a avut sîm
bătă o întrevedere cu secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant.

Washington:

LIMA 9. — Trimisul special 
Agerpres, I. Ionescu, transmite : 
Vineri, a sosit în Peru, într-o vizită 
oficială, la invitația guvernului a- 
cestei țări, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă- 
nescu. El a fost întîmpinat la aero
port de ministrul relațiilor externe

al Republicii Peru, Edgardo Mer
cado Jarrin. în cursul după-amie- 
zii între miniștrii de externe ai 
celor două țări a avut loc o con
vorbire și s-a procedat la schim
bul scrisorilor prin care au fost 
stabilite relații diplomatice între 
România și Peru.

FRANȚA

A

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Convorbirile începute între gu-

Walter 
al mu-

fără 
mise 
din

au
în 
dintre 

cunoscută

românească
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agențiile de presă transmit
86 Ia sută din trupele care trebuie să fie retrase din 

Cehoslovacia, Potrivit acordului de la Moscova, au părăsit teritoriul 
țării pînă în prezent — a anunțat în cadrul unei conferințe de presă secretarul 
guvernului pentru problemele presei, F. Kouril. (C.T.K.).

Shirley Chisholm, prima femeie de 
culoare aleasă la 5 noiembrie mem

bră a Congresului S.U.A.

ATENA 9 (Agerpres). — In pro
cesul de la Atena intentat unui 
grup de persoane, acuzate de a fi 
participat în luna august la aten
tatul împotriva primului ministru 
grec, Ghiorghios Papadopoulos, 
procurorul Ioannis Liapis a ce
rut pedeapsa cu moartea pentru 
doi dintre inculpați. Este vorba de 
Alekos Panagoulis, fost studenția 
Școala politehnică și Elefterios 
Veryvakis, avocat. Procurorul a ce
rut, de asemenea, pentru alți 13

la Berna

Expoziție 

de grafică

BERNA — Corespondentul nos
tru, HORIA LIMAN, transmite: 

începînd de vineri seara, muzeul 
„Gutemberg" — unul din cele 
mai prestigioase din Berna — 
găzduiește cea dinții expoziție de 
artă grafică contemporană ro
mânească din capitala elvețiană. 
Sumară, dar cu grijă concepută, 
ea oferă o sinteză a tendințelor 
actuale din plastica noastră.

La vernisaj au participat nu
meroase personalități din viața 
politică și artistică elvețiană. 
Ambasadorul României în Elve
ția, Ion Georgescu, a evocat cu 
acest prilej tradiția schimburilor 
spirituale româno-elvețiene, a- 
mintind că mari creatori ca 
George Enescu, Dinu Lipatti, Tu
dor Arghezi și Brâncuși 
sit pe pămîntul helvetic 
talitate generoasă.

într-o convorbire cu 
Zerbe, directorul adjunct
zeului „Gutemberg" și profesor la 
Școala de arte din Berna, a- 
cesta a dat o înaltă apreciere 
artei plastice românești. El con
sideră că, trecînd prin Pallady 
și Ciucurencu, Luchian și Tonitza, 
„pictura și grafica românească 
dovedesc în primul rînd foarte 
multă vigoare și personalitate. 
Ceea ce frapează în această ex
poziție este coloritul viu, expresi
vitatea, fantezia artiștilor. O con
cepție modernă se traduce prin 
expresii moderne, dar în care se 
întrevăd sursele marilor tradiții. 
Expoziția prilejuiește revelația di
versității temperamentelor artis
tice, dar și pe aceea a optimis
mului ce se degajă din arta foarte 
proaspătă a pictorilor și graficie
nilor români".
Televiziunea elvețiană a prezen

tat expoziția românească într-o 
emisiune specială.

DEMISII SIMPTOMATICE
Vineri seara. Casa 

Albă a comunicat că 
președintele Johnson a 
acceptat demisiile a 
două personalități mar
cante ale administrației : 
Henry Fowler, ministrul 
finanțelor, și Nicholas 
Katzenbach, subsecretar 
de stat, care a deținut 
totodată și funcția de 
ministru al justiției, 
după plecarea lui Robert 
Kennedy din acest post.

Se pare că este vorba 
despre declanșarea unei 
„reacții în lanț" de dezin
tegrare a administrației 
Johnson, deoarece purtă
torul de cuvînt al Casei 
Albe a declarat că, în ur
mătoarele săptămîni, sînt

așteptate alte cîteva de
misii din actualul guvern. 
Fowler își va părăsi pos
tul în jurul datei de 20 
decembrie. De aceea, el 
va pleca totuși la Bruxel
les, ca membru al delega
ției S.U.A. la sesiunea 
Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., programată pen
tru 14—16 noiembrie. 
Data plecării din guvern 
a lui Nicholas Katzen
bach nu a fost încă stabi
lită. Cei doi membri ai 
guvernului american și-au 
exprimat intenția de a re
nunța la activitatea poli
tică. Astfel, după cum s-a 
anunțat la New York, 
Katzenbach va prelua cu 
începere de la 1 ianuarie 
1969 funcția de consilier 
principal juridic al com
paniei „International Bu-

siness Machines", deve
nind și unul din vicepre
ședinții acestei

Observatorii 
sînt de părere 
dul în care a debutat a- 
ceastă virtuală serie a 
demisiilor este semnifi
cativ, întrucît eviden
țiază două sectoare de 
activitate în care admi
nistrația Johnson a fost 
confruntată de cele mai 
dificile probleme. Este 
bine cunoscut faptul că 
cheltuielile militare cres- 
cînde — cauzate de 
războiul din Vietnam, 
cursa înarmării și între
ținerea numeroaselor 
baze militare în străină
tate — auapăsatgreu

societăți, 
politici 
că mo-

asupra balanței de 
plăți americane, al cărei 
deficit cronic continuă 
să prejudicieze poziția 
dolarului în ipostaza sa 
de monedă-cheie a sis
temului monetar inter- 
occidental. Pe de altă 
parte, o nu mai puțin 
dificilă moștenire revine 
viitorului ministru al 
justiției. Lupta pentru 
drepturi civile, acțiunile 
populației de culoare 
din S.U.A. împotriva se
gregației rasiale, culmi- 
nînd cu recentul „marș 
al săracilor", au zdrun
cinat scena politică și 
socială a Americii.

V. P.

inculpați pedepse cu închisoare 
pe diferite termene.

Agențiile de presă remarcă 
faptul că în rechizitoriul său 
procurorul a amintit și numele 
fostului ministru de interne și al 
apărării din Cipru, Polycarpos 
Georghadjis, care a demisionat re
cent din guvern. După cum se 
știe, președintele Makarios a res
pins acuzațiile aduse de autorită
țile judiciare' de""'la Atena iui 
Georghadjis.

vern, patronat și sindicatele mun
citorești, în vederea stabilirii unui 
acord privind exercitarea dreptu
rilor sindicale în întreprinderi, se 
apropie de sfîrșit. Maurice Schu
mann, ministru de stat însărcinat 
c.u probleme sociale, a avut sîm
bătă convorbiri cu reprezentanții 
Consiliului Național al Patronatu
lui francez, după care a primit 
delegațiile C.G.T. și F.O. Urmea
ză să mai primească delegațiile 
C.F.D.T. și ale diverselor alte orga
nizații sindicale și profesionale, 
după care o reuniune a Consiliului 
de Miniștri va pune definitiv la 
punct proiectul de lege guverna
mental, pentru ca Adunarea Națio
nală să-1 poată dezbate și aproba 
în ultimele zile ale lunii noiembrie.

★
Agitația înregistrată în diverse li

cee din Paris și regiunea pariziană 
continuă. Motivul acțiunilor — greve 
și mitinguri ale liceenilor, care s-au 
succedat toată săptămîna — îl con
stituie cererea lor de a fi aplicate 
fără întîrziere reformele școlare pro- 

de guvern după evenimentele 
mai-iunie.

Noul președinte ales al 
S.UX, Richard Nixon, a avut vi
neri o întrevedere pe aeroportul din 
Opa-Locka (statul Florida) cu rivalul 
său democrat, învins în alegerile de la 
5 noiembrie, Hubert Humphrey. Au 
fost examinate posibilitățile de colabo
rare în viitor între cei doi fruntași 
politici. (U.P.I.).

loc a- 
insulele 

care 
este 
gă- 
de

pre-
„integrarea 

insulelor 
teritoriul

Astăzi 
legeri 
Ryukyu, 
cea mai 
Okinawa, unde se
sește un complex 
baze militare america
ne. Partidele politice 
din acest mic arhipelag 
(trecut acum 23 de 
ani sub administrația 
S.U.A.) șl partidele din 
Japonia sînt angajate 
în lupta pentru alege
rea membrilor viitoru
lui parlament, precum 
și a șefului puterii e- 
xecutive. Pînă acum a- 
cesta era numit de 
autoritățile americane.

Așa cum era și de 
așteptat, campania e- 
lectorală a gravitat în 
jurul viitorului statut 
al Okinawei. în fond, 
cele peste jumătate de 
milion de persoane . cu 
drept de vot, care vor 
fi chemate azi la urne, 
se vor pronunța im
plicit și asupra unor 
probleme de o însem
nătate cardinală : re
trocedarea Okinawei 
sau menținerea actua
lului ei statut, desfiin
țarea sau menținerea 
bazelor militare ale 
S.U.A. Principalii pro
tagoniști ai campaniei 
electorale sînt, pe de o 
parte, partidul liberal
democrat de tendințe 
conservatoare, care de
ține majoritatea în ac
tualul parlament, iar 
pe de altă parte, Fron
tul unit al opoziției, 
organizat în jurul Con
siliului prefectural pen
tru retrocedarea Okina
wei, care include 50 de 
organizații politice și 
sindicale. Programul e- 
lectoral al partidului

liberal-democrat 
conizează 
treptată" a 
Ryukyu în 
japonez. Opoziția sus
ține retrocedarea ne
condiționată și ime
diată a Okinawei, des
ființarea bazelor ameri
cane, abolirea tratatu
lui de securitate japo- 
no-american.

Alegerile constituie 
un moment politic sem
nificativ nu numai 
pentru locuitorii Oki
nawei, ci pentru în
treaga Japonie. Ceea 
ce a făcut ca lupta elec-

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 

DE LA FLOREA 
ȚVIU

torală să fie foarte 
strînsă, a fost influența 
exercitată de partidele 
politice din metropolă. 
De altfel, programele 
celor două tabere care 
se înfruntă în Ryukyu 
au fGst elaborate în 
realitate la Tokio, iar 
campania electorală 
a fost condusă direct de 
reprezentanți de frun
te ai principalelor par
tide metropolitane —• 
liberal-democrat și so
cialist — trimiși spe
cial pentru acest scop 
în Okinawa.

Alegerile din micul 
arhipelag sînt conside
rate drept o repetiție 
generală a confruntării 
politice din anul 1970, 
cînd se va hotărî asu
pra soârtei tratatului 
de securitate japono-

american, de care de
pinde cursul viitor al 
întregii politici a Ja
poniei.

Ignorate, sau mai 
puțin luate în seamă 
în lunga perioadă care 
s-a scurs de la război, 
partidele locale din O- 
kinawa s-au pomenit 
aproape pe neașteptate 
sub aripa partide
lor metropolitane, ca're 
urmăresc 
zultatele 
înregistra 
sporească creditul po
litic în rîndurile alegăto
rilor japonezi. Dacă'în 
Okinawa alegerile vor 
fi cîștigate de forțele 
de stingă — sînt de 
părere unii observatori 
— aceasta va afecta.în 
mod negativ candida
tura (pentru a treia 
oară consecutiv) a pre- 

pre- 
libe-
me- 
dacă 

vor

lua zborul
ca prin re
ce le vor 
aici să-și

mierului .Satoua 
ședinția partidului 
ral-democrat din 
tropolă.. Și! invers, 
liberal-deniocrații 
obține preponderența, 
implicit șansele lui Sato 
vor spori. Alegerile vor 
fi în același timp un 
prim test în încerca
rea de redresare a 
Partidului Socialist din 
Japonia, după pierderi
le de voturi suferite la 
alegerile din iulie pen
tru camera superioară 
a Dietei.

Cît privește P.C. din 
Japonia, acesta a publi
cat o declarație în care 
califică alegerile din O- 
kinawa ca nedemocra
tice, întrucît autorități
le americane au inter
zis intrarea în Oki
nawa a unei misiuni a 
partidului pentru a 
susține campania Fron
tului opoziției.

Furtunile violente și ploi- 
Jg care s-au abătut la începutul aces
tei săptămîni asupra unor localități din 
regiunea Piemontului, s-au extins și 
asupra centrului și sudului Italiei. La 
Civitavecchia, situată la aproximativ 
70 km în nordul Romei, s-au înre
gistrat puternice inundații. în Sicilia 
situația este și mai gravă. Pe străzile 
localității Trapani nivelul apelor a 
atins un metru. (In fotografia din 
dreapta, o stradă din Pavia acoperită 
de ape).

în cadrul unei ședințe a Direcțiu
nii Partidului Comunist Italian a fost 
analizată situația din zonele inundate 
din Italia, pe baza unor relatări făcute 
de Gian Carlo Pajetta și Ugo Pecchioli. 
Direcțiunea P.C.I. consideră că sar
cina „cea mai urgentă în aceste zile 
o constituie extinderea și intensificarea 
acțiunilor de ajutorare a populației 
sinistrate, adoptarea de măsuri cores
punzătoare pentru reluarea deplină a 
activității productive industriale și a- 
gricole".

(De la coresponden
tul nostru, Liviu Rodes- 
cu). în atmosfera de in
certitudine creată de 
perpetuarea dificultăți
lor economice și a re
gimului de austeritate 
nu mai apar ca sur
prinzătoare știrile care 
anunță scăderea pro
ducției într-o ramură 
sau alta a economiei, 
închiderea unor fa.- 
brici sau falimentul.v- 
nor firme mici, silite 
cedeze sub acțiunea 
concurenței monopo
lurilor. Și totuși, pu
țini se așteptau ca 
„British Eagle"- (Vul
turul britanic), o cu
noscută companie de 
transporturi aeriene, 
să-și anunțe lichidarea. 
De peste douăzeci de 
ani prezentă pe liniile 
internaționale, cu o 
flotă de 25 avioa
ne „Britannia", „Vis- 
cont", „BAC—111“ și 
„Boeing 707", această 
firmă era a doua ca 
mărime dintre compa
niile aeriene cu capi
tal privat. Există și 
companii de stat ca 
BOAC și BEA, care 
spre deosebire de 
„British Eagle" bene
ficiază de acoperirea 
unor eventuale deficite 
cu sume din fondurile, 
bugetare.

în detrimentul 
panici au acționat 
o serie de factori e- 
conomici ca devalori
zarea lirei sterline, li
mitarea la numai 50 de 
lire sterline a sumei 
permise a fi trecută de 
turiști peste frontieră, 
mărirea prețului com
bustibilului și a taxe
lor de aeroport, toate 
acestea afectînd costul 
transporturilor.

Știrea lichidării com
paniei a constituit o 
lovitură în primul rînd 
pentru cei 2 300 de 
oameni ai personalului. 
O dată cu ultima plată 
a salariilor, 
cute, piloții 
membri ai 
lui au fost 
se înscrie pe listele de 
șomeri.

zilele tre- 
și ceilalți 
pcrsonalu- 
trimiși să

In Malayezia au avut loc noi arestări —- anunță agenția
Reuter. în ultimele zile, organele de poliție au reținut 116 persoane, acuzate 
că ar fi membre ale partidului comunist.

Lucrările Conierinîei in
ternaționale O.N.U. pentru 
circulația rutieră, care a avut 
loc la Viena, s-au încheiat. Au fost
semnate Convențiile asupra circulației 
și semnalizării rutiere, menite să con
tribuie, prin simplificarea și unificarea 
regulilor de circulație și semnalizare 
rutieră, la dezvoltarea colaborării dintre 
state în acest domeniu, la facilitarea 
circulației rutiere, precum și la redu
cerea pierderii de vieți omenești în 
traficul rutier.

Mafia americană 
traversează Atlanticul

„Mafia americană" și organizațiile afiliate ei tra
versează Atlanticul in direcția Marii Britanii — 
își anunță cititorii ziarul „Wall Street Journal".

Ziarul dezvăluie că Mafia a achiziționat în mod 
discret acțiuni ale unor cazinouri din Londra. A- 
ceasta pare să constituie mai curînd pregătirea 
unei etape mai importante: un mare val de investiții. 
Astfel, patronii „industriei jocurilor de noroc" din 
Anglia ar trece și ei sub controlul de dincolo de 
ocean.

Conducerea Mafiei — mai adaugă „Wall Street 
Journal" — a ales Marea Britanie drept cîmp de 
activitate din mai multe motive, între care lipsa 
unor taxe speciale asupra cazinourilor, creșterea ra
pidă a sumelor puse în joc -și „speranța" că poliția 
britanică, a cărei experiență în acest domeniu este 
mai limitată, va acționa cu o promptitudine mai 
redusă decît cea americană.

Ajutoare pentru

populația biafreză

Guvernul pakistanez a 
ordonat aducerea de întă
riri militare în capitala țării — 
Rawalpindi, ca urmare a tulburărilor 
studențești din ultimele 24 de ore. în 
același timp, au fost instituite restric
ții de circulație în timpul nopții, iar 
toate școlile și institutele de învăță- 
mînt superior din Pakistanul de vest 
au fost închise.

Organizația elvețiană 
„Caritas" a anunțat că 
va continua să trimită 
alimente și medicamen
te populației biafreze, 
în pofida riscurilor exis
tente în condițiile lupte
lor dintre forțele fede
rale nigeriene și cele 
biafreze.

După cum s-a anunțat, 
un avion „DC 7“ al or-

ganizației „Caritas",. în
cărcat cu alimente pen
tru populația biafreză, 
aflată intr-o situație tra
gică după 16 luni de răz
boi, a fost avariat săptă- 
mîna aceasta, în cursul 
bombardamentului efec
tuat de aviația federală 
asupra pistei de aterizare 
de la Vii Ihiala.
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Cunoscutul conskuctor 
sovietic de avioane, Sndrei 
Tupolev, a fost decorat cu 
ordinul „Lenin" cu ocazia împlinirii 
vîrstei de 80 de ani. El este 
a peste 100 tipuri de 
Pe traseele aeriene ale 
Sovietice în curînd urmează 
ceapă cursele regulate un nou avion 
construit de Tupolev' — „TU-154", 
turboreactor pentru pasageri.

creatorul 
avioane.
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