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explicații
AL AGRICULTURII CU PRIVIRE LA PRODUCȚIA DE LAPTE

Gusturile și preferințele consuma
torilor, necesitatea echilibrului nutri
tiv, îndeosebi al raportului energe- 
tico-proteic adecvat în alimentația 
umană impun asigurarea în can
tități creșeînde a produselor ali
mentare de origine animală. Din
tre acestea, laptele și derivatele lac
tate,1 datorită substanțelor nutritive 
ușor 'asimilabile, satisfac cerințele 
tuturor vîrstelor. Aceste consideren
te- impun chiar necesitatea propagan
dei, prin mijloace variate, în favoa
rea consumului de lapte. în țara 
noastră, ansamblul măsurilor luate 
pentru dezvoltarea zootehniei au dus 
și la creșterea efectivelor de vaci și 
a producției acestora, iar înființarea 
a zeci de fabrici și secții moderne 
asigură diversificarea sortimentelor 
de produse lactate. Anul acesta au

fost însă perioade cînd prezența lap
telui în magazine nu a depășit cîte- 
va ore pe zi, iar unele sortimente de 
brînzeturi nu satisfac cerințele cum
părătorilor sau lipsesc cu totul. 
Pentru aceasta nu există nici o jus
tificare obiectivă. Dimpotrivă, sînt 
toate condițiile nu numai de a asigura 
un consum ridicat pe locuitor, dar și 
pentru a crea disponibilități de ex
port la brînzeturi, cașcavaluri etc.

Specialiștii sînt unanimi în a re
cunoaște că actualul potențial pro
ductiv al raselor noastre este incom
plet folosit. Ne propunem să eviden
țiem cîteva din resursele nefolosite 
în întreprinderile agricole de stat. 
Aceste unități obțin indici tehnico- 
economici superiori față de alte sec
toare, iar producția totală de lapte 
de vacă a crescut de la 1864 mii hl,

SOCIALISTE

Biroul Marii Adunări Naționale anunță pe deputății Marii Adunări Naționale că vineri, 
29 noiembrie 1968, la orele 10 dimineața, va avea loc la sala Palatului Republicii Socialiste România, 
în cadrul actualei sesiuni, ședința jubiliară consacrată semicentenarului unirii Transilvaniei cu 
România.
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„Homo

mathematicus"
Convorbire cu acad. Nicolae TEODORESCU

într-o serie de orașe de reședință 
din țară au avut loc zilele acestea 
ședințe de constituire a Consiliilor 
județene ale Frontului Unității So
cialiste.

Au. participat membri ai comite
ntelor județene ale P.C.R.', membri 
' ai birourilor -organizațiilor de 
marâi obștești și profesionale care 
ai. aderat la. Frontul Unității So
cialiste,. reprezentanți ai oameni
lor muncii din mari întreprinderi, 
instituții, unități agricole, persona
lități științifice și culturale care au 
fost desemnați să facă parte din 
consiliile județene ale Frontului 
Unității Socialiste.

La ședințele din orașele Timi
șoara, Arad, Tg. Mureș și Zalău 
au luat, de asemenea, parte repre
zentanți ai Consiliilor județene ale 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și, germană, iar la Su
ceava ai Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
ucraineană.

în cadrul ședințelor au vorbit 
primii secretari ai Comitetelor ju
dețene de partid. Ei au subliniat 
importanța constituirii Frontului 
Unității Socialiste, ca organism po
litic menit să ridice pe o treaptă 
superioară unitatea poporului în 
jurul partidului, să mobilizeze ac
tiv masele de oameni ai muncii, 
indiferent de naționalitate, la reali
zarea sarcinilor mărețe trasate de 
Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională a P.C.R. Reafirmînd ade
ziunea întregului popor la măsurile 
adoptate de recenta Plenară a G.G. 
al P.C.R., vorbitorii au subliniat că 
expunerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca și cuvîntarea 
rostită la ședința de, constituire a

Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, se bazează pe o 
analiză profund științifică, marxist- 
leninistă; a evoluției structurii so-' 
ciale și politice a societății noas
tre. După ce s-au referit la adîncile 
prefaceri revoluționare în domeniul 
economic, politic și social, care au 
avut loc în țara noastră sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
vorbitorii au reafirmat hotărîrea 
neclintită a tuturor oamenilor mun
cii de a-și aduce contribuția la în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român, chezășia înfloririi Ro
mâniei socialiste, a satisfacerii in
tereselor și aspirațiilor poporului 
nostru.

Pârtiei panților le-au fost prezen
tate apoi planurile de măsuri ce 
urmează a fi luate pentru constitui
rea consiliilor municipale, orășe
nești și comunale ale Frontului 
Unității Socialiste, precum și ac
țiunile ce vor fi întreprinse în ve
derea pregătirii alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare, care vor 
avea loc la 2 martie 1969.

Au fost alese birourile Consilii
lor județene ale Frontului Unității 
Socialiste, avînd ca președinți pe 
tovarășii t Teodor Haș — Arad ; 
Gheorghe Năstase — Argeș ; loan 
Ichim — Bacău ; Ion Sîrbu — Bu
zău ; Petre Ionescu — Constanța; 
Nicolae Tăbîrcă — Dîmbovița; 
Gheorghe Petrescu — Dolj; Miu 
Dobrescu — Iași; Nicolae Vereș — 
Mureș ; Constantin Sandu — Olt; 
Dumitru Balalia — Prahova; Lau- 
rian Tulai — Sălaj ; Emil Bobu — 
Suceava ; Mihai Telescu — Timiș ; 
Simion Dobrovici — Vrancea.

(Agerpres)

cît s-a obținut în întreg anul 1960, 
la 4240 mii hl în primele trei tri
mestre din acest an. Această evolu
ție pozitivă se datorește în primul 
rînd măririi efectivelor de vaci. în 
ultimii ani însă, în aceste unități tin
de să se perpetueze un fenomen ne
dorit : plafonarea producției medii 
de lapte pe vacă furajată. Deși 
„plusvâriantele", care cuprind mii 
de vaci selecționate, dau cîte 4 000— 
5 000 litri lapte, producția medie pe 
ansamblul întreprinderilor agricole 
de stat, în ultimii 8 ani, a oscilat în 
jurul cifrei de 3 000. Și în primele 
trei trimestre ale anului în curs, din 
totalul restanței de 120 mii hl lapte, 
mai mult de 107 mii hl se- datoresc 
nerealizării producției medii planifi
cate. Care sînt cauzele acestei pla
fonări a producției medii de lapte ? 
In esență, ele constan în necorelarea 
balanței furajere cu sporirea numă
rului de animale, neglijarea crește
rii și selecției junincilor pentru îm
bunătățirea efectivelor matcă, dife
rențele mari în producția de lapte de 
la o fermă la alta.

Ne-am interesat dacă foruri
le de resort iau măsuri pentru în
lăturarea cauzelor care au generat 
aceste deficiențe. La Direcția gene
rală a creșterii animalelor din De
partamentul I.A.S. primim asigurări 
că s-au creat condiții pentru ca, 
anul viitor, granița mediei de trei mii 
litri să fie substanțial depășită. Da
torită însămînțării unor mari supra
fețe cu culturi duble și ploilor că
zute în a doua parte a verii s-au 
putut însiloza peste 2 milioane de 
tone nutrețuri față de 1,5—1,7 mi
lioane cît se realizau, în medie, în 
.anii trecuți. Măsurile luate, pentru a- 
dîncirea specializării fermelor, a- 
plicarea tehnologiei moderne în 
complexele de vaci. îmbunătă
țirea stării de reproducție a ani
malelor vor asigura obținerea unor 
indici tehnico-economici superiori. 
Desigur, măsurile luate, ca și cele 
aflate în curs de înfăptuire, merită 
să fie relevate. Dar la plafonarea 
producției de lapte a concurat un 
complex de deficiențe a căror înlătu
rare se face cu încetinitorul.

Cauza principală care determină 
plafonarea producției de lapte o con
stituie carențele în alimentarea vite-

Vasile TOMESCU

Viața spirituală a omului modern 
prezintă, ca și civilizația epocii noas
tre în ansamblu, aspecte de o bogă
ție și complexitate care depășesc pu
terea de cuprindere nu numai a unui 
individ dar și a unei întregi gene
rații. Activitatea de creație și de fo
losire a valorilor intelectuale a deve
nit un fapt social, tinzînd spre di
mensiuni universale. Cultura si arta 
se adresează, desigur, în mod dife
rențiat, tuturor 
vîrstelor, trepte
lor- de inițiere, 
punîndu-le la dis
poziție tot ce a 
realizat omenirea 
mai prețios în 
trecut ca și as
tăzi. Progresul ști
ințific și tehnic, 
care depășește 
zonă de 
cutezătoare 
departe de 
nifestărilor 
licită și facilitează afirmarea a- 
cestora, pentru a se realiza ast
fel acea vitală și permanenta'cerin
ță de dezvoltare armonioasă, echili
brată a facultăților umane. Civiliza
ția tehnică conferă activității spiri
tuale o funcție sporită în sensul îm
plinirii personalității, al sensibilizării 
artistice și perfecționării ei morale 
permanente. Desigur, aceasta consti
tuie o virtute, un deziderat pe care 
fiecare comunitate social-politică, fie
care individ în parte le realizează în 
raport cu propria lor evoluție, cu 
propriile resurse, aspirații și respon
sabilități.

Dezvoltarea creației și vieții artis
tice în veacul XX constituie ea, în
săși un fenomen ’ fără precedent în 
istoria culturii, date fiind diversita
tea și proporțiile pe care le atinge. 
Prin apariția unor noi domenii de 
manifestare a geniului artistic al o- 
menirii, prin cucerirea unor zone con
siderate extreme în evoluția genu
rilor și formelor artistice tradițio
nale, prin interferențele între valo
rile gîndirii științific-abstracte și teh- 
nic-industriale cu cele ale creației li
terare, plastice sau muzicale, prin 
marea sinteză universală a aportului 
artistic specific național și individual 
cultura și arta sînt supuse unui pro
ces profund de mutații, de restruc
turări.

Dacă observăm, de pildă, schimbă
rile petrecute în domeniul activității 
muzicale de-a lungul unei jumătăți 
de veac, ne dăm seama că acestea au 
consecințe adînci în viața spirituală

cu fiecare nouă 
investigație cele mai 
închipuiri de odinioară, 
a îngusta sfera ma- 
cultural-artistice, so- 

facilitează

a omenirii. Acumulările neîncetate 
de valori înnoitoare, caracterizate 
printr-un grad sporit de complexi
tate a gîndirii estetice și a mijloa
celor de exprimare, determină un 
salt calitativ în cultura muzicală, so- 
licitînd în mod corespunzător pute
rea de receptivitate a publicului. Pe 
de altă parte, apariția unor noi do
menii de artă legate de modul de via
tă modern concurează la dinamizarea 

specifică a con
științei artistice 
a societății. Faci
litată de caracte
rul universal al 
limbajului el, mu
zica devine astăzi 
un mijloc de co
municare a me
sajului spiritual 

și personalităților 
milioane de iubi- 
sonore. Dacă în

popoarelor 
artistice către 
tori ai artei 
unele cazuri extreme și sporadi
ce, convingeri estetice și practici 
artistice promovează distanțarea mu
zicii de imperativul social-patriotic, 
cele mai semnificative tendințe ale 
artei contemporane apropie în per
manentă valorile acesteia de frămîn- 
tările veacului, de marile aspirații 
umaniste. Fluxul excepțional de viu 
al contactelor de creație, integrarea 
tuturor valorilor autentice în preocu
pările inovatoare chemate să repre
zinte spiritualitatea timpurilor noas
tre, în măsura în care stimulează a- 
firmarea personalității artistice re
levă și sensul umanist al muzicii.

Cum își împlinește muzica 
nească — în lumina acestor 
cipii general valabile pentru

(Continuare în pag. a IV-a)
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Fragmente dintr-o scri

soare primită la redacție :
„Subsemnata... indignată 

de cîteva fapte întîmplate 
în învățămîntul din Plo
iești, vă rog să cercetați 
cum , de numitul Franț 
Melchior, mandatar în ora
șul nostru, rudă cu direc
torul Liceului nr. 2, și-a 
dat toate examenele' de cla
sa a X-a în cîteva zile, 
profesorii fiind obligați să 
stea la cheremul ltii. De ce, 
fiindcă are bani și o rudă 
fost șef al secției regiona
le de învățămînt ?... Cer
cetați și scrieți un articol 
ca să se termine cu acești 
învîrtițl care își bat joc 
de legile țării, sfidează 
munca cinstită, corup con
știința unor profesori". > ;

2
Fragmente din tezele ele

vului Melchior Franț din 
clasa a X-a real, secția 
fără frecvență, Liceul „I. L. 
Caragiale" din Ploiești (cu 
respectarea fidelă a orto- 
grr ’iei elevului) :

Lucrare scrisă Ia chimie. 
„Metalurgia fierului. Are

româ- 
prin- 
feno-

Astăzi este un fapt 
cunoscut și recunos
cut că folosirea inten
să a instrumentului 
matematic drept mă
sură a exactității în 
mal toate domeniile 
de activitate, corelată 
cu un proces continuu 
de practicizare a a- 

. cestei științe, accen- 

. tuează tot mai mult 
’ matematizarea socie- 
’ tății moderne. Feno- 
. menul este impresio

nant nu numai prin a- 
tributele sale de ex
pansiune și ritm, dar 
și prin noile mu
tații spirituale efec
tuate, de pe urma că
rora omul contempo
ran, printr-o firească 
îmbinare a rigorii cu 
spontaneitatea și a in- 

. tuiției cu previziunea 
exactă, dobîndește tot 
mai multe din pute- 

. rile miraculoase ale 
mitologiei. Tocmai de 
aceea, în ultimul timp 
mai ales, se vorbește 

' mult despre rolul ho- 
tărîtor ’al matematicii 
în formarea și mani
festarea integrală a 
personalității! umane. 
Rol evidențiat preg
nant în țara noastră 
prin recentele măsuri 
de perfecționare a în- 
vățămîntului, care 
pun un accent deo
sebit pe pregătirea 
matematică a elevilor, 
în perspectiva vîrstei 
acestora, prima între
bare adresată interlo
cutorului nostru nu 
putea viza așadar de- 

. cît un răspuns antici
pativ.

— Dacă omul vii
torului — după unii 
destul de apropiat — 
la a cărui individuali-

tinzîndu-se de la do
meniul beletristic, 
completat cu unele 
științe umanistice și 
sociale, la cel al ști
ințelor naturii, al 
aplicațiilor acestora 
și — ceea ce părea la 
început surprinzător — 
la însuși domeniul 
științelor matematice. 
Ca parte componentă 
a culturii, știința ac
ționează din ce în ce 
mal profund, mai 
impetuos în toate ra
murile activităților u- 
mane, iar matematica 
pătrunde victorioasă 
în toate domeniile 
științei și, împreună cu 
diverse 
ințifice 
gură, 
variate 
vieții sociale, 
îneît matematica 
boară într-adevăr 
stradă" — în 
desigur, al practiclză- 
rii, nu al vulgarizării 
— după ce a pă
truns în pregătirea u- 
nor categorii cît mai 
numeroase și cît mai 
largi de profesioniști. 
Și nimeni nu mai pro
testează astăzi împo
triva „imixtiunii" ma
tematicii în progra
mele de învățămînt, 
ba chiar se pot auzi 
adesea foști adversari 
ai folosirii matemati
cii în biologie, medi
cină, chimie sau în e- 
conomie, proclamînd 
necesitatea ei pentru 
mersul înainte al a- 
cestor ramuri ale ști
inței.

loc într-un cuptor numit 
furnal. Acesta e fig. (29— 
30)...“

Bineînțeles, că elevul nu 
desenează nici o figură. 
Inutil de precizat că 
„(29—30)" reprezintă numă
rul figurii în manualul

tate armonios înche
gată omenirea aspiră 
de milenii, va fi un 
homo mathematicus, 
ce componente spiri
tuale va avea el ?

— îngăduiți-mi să 
vorbesc mai întîi des
pre elementele care 
pledează astăzi în fa
voarea unui mare vii
tor al matematicilor, 
însușirea matematicii 
este, evident, o ne
cesitate stringentă, ce 
se reliefează tot mai 
pregnant pe măsură 
ce se dezvoltă revo
luția tehnico-ștlințifi- 
că, procesul general 
al industrializării pro
ducției materiale, se 
introduc metodele ști
ințifice de conducere 
a producției șl cresc, 
implicit, cerințele față 
de noile promoții de 
ingineri și tehnicieni. 
Dacă însușirea largă 
a fenomenului mate
matic se impune ca o 
nece'sitate stringentă 
pentru țările avansa
te din punct de ve
dere economic, In țara 
noastră, care și-a 
propus ca un obiectiv 
principal reducerea 
rapidă a decalajului 
economic existent față 
de țările înainte 
amintite, problema se 
pune cu și mai mul
tă insistență. Este, de 
altminteri, ceea ce 
explică și atenția a- 
cordată perfecționării 
predării matematicii 
în întregul nostru în
vățămînt.

După cum se știe, 
noțiunea de cultură

■ generală a suferit mo--------—— ........
dificări substanțiale în (Continuare 
ultimii 30 de ani, ex- în pag. a IV-a)

discipline 
sau chiar 
în cele 
sectoare

mai 
ale 

Astfel 
i co- 

„în 
sensul,

în intîmpinarea aniversării

(Continuare tn pag. a III-a)

Ing. C. BORDEIANU

unui măreț eveniment din istoria patriei

A ALBA IULIA,
PUL LUI

ACUM 50 DE
HOREA,
ANI

Președintele Gonsiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Mon
gole, Damdinnerenghiin Bataa,

în vizită protocolară de prezen
tare.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

slnt bune sburătoare avînd 
mușchi tari și carnea bine 
dezvoltată... Ele depun cîte 
două ouă albe într-un cuib, 
pui sînt molatici și sînt 
hrăniți în primele zile cu 
un lapte secretat".

Lucrare scrisă la istorie.

Lucrare scrisă la fizică. 
Copiată de la cap la coadă.

Lucrare scrisă la limba 
rusă. A fost scrisă de ele
va Nicolae Jana din clasa 
a Xl-a, fără frecvență, co
legă de examen. Profeso
rul, care avea doar o duzi-

3

Elevi fără frecventă si
7 7

profesori fără... răspundere
din care a copiat, la mare 
viteză.

Lucrare scrisă la natu
rale. „Păsările sînt verte
brate superioare care sbor, 
provin din reptile ca o ra
mură evoluată... în aceste 
ordine se cuprinde porum
belul turturele etc. Ele

Subiectul: „Răscoalele din 
timpul războiului de o sută 
de ani" Titlul elevului : 
„Răscoala războiului de o 
sută de ani". Selecțiuni : 
„Și în Anglia era aceeași 
situație grea pentru țărani 
datorită puști și goana de 
țărani...’.

nă de lucrări pentru nota
re, n-a observat că 
este identic.

Lucrare scrisă la 
matică. Foaia albă.

Situația elevului:
MOV AT 1 ! La ora actuală, 
elev în clasa a Xl-a.

scrisul

mate-

PRO-

Fragmente din discuțiile 
purtate cu personalul șco
lii, în prezența șefului 
corpului de control al Mi
nisterului Invățămîntului :

A. Cu Elena Istrate, se
cretara școlii:

— Spuneți-ne, vă rugăm, 
pentru ce elevul Melchior 
Franț nu șl-a susținut exa
menele în sesiunea din ia
nuarie 1968, așa cum era 
normal ?

— A prezentat o cerere 
de amînare pentru sesiunea 
februarie și un certificat 
medical.

In realitate, certificatul 
medical — pentru 3 zile — 
îl „scutea" pe M. F. nu
mai de un singur examen 
(cel de matematică) și nu 
de toate 9 (nouă) ale 
siunii.

— Știți, cumva, cine i-a 
aprobat cererea ?

— Tovarășul director 
Lungu.

— Legal ?
— Nu știu... eu... sînt 

prea mică...
— Sesiunea extraordina

ră s-a ținut la liceul nr. 2,
Georqe-Radu CHIROVICI

se-

(Continuare în pag. a V-a)

Poporul român va sărbători, peste 
cîteva zile, împlinirea a cinci dece
nii de cînd a avut loc unul dintre 
cele mai importante evenimente din 
istoria sa — Adunarea Națională de 
la Alba Iulia — care a proclamat 
solemn și unanim unirea Transilva
niei cu România, consfințind făurirea 
statului național unitar român.

Năzuință seculară a poporului nos
tru, izvorînd din conștiința unității 
de 'neam și de limbă, din multiplele 
și strînsele legături ce au existat în
totdeauna între Muntenia, Moldova 
și Transilvania, făurirea statului 
național unitar român devenise, în 
epoca modernă, o cerință ineluctabi
lă a dezvoltării sociale, o necesitate 
obiectivă, impusă de înseși cerințele 
dezvoltării forțelor de producție ȘÎ 
a relațiilor capitaliste, ale procesu
lui formării pieței unice naționale.

Această, necesitate obiectivă și-a 
găsit reflectarea în conștiința națio
nală, în lupta politică pentru înfăp
tuirea unității statale, care a devenit 
țelul fundamental al poporului român 
de pe ambele versante ale Carpați- 
lor.

Acești doi factori — obiectiv și 
subiectiv — care acționau în direc
ția unirii, au găsit un cadru istoric 
favorabil ca urmare a năpraznicei 
lovituri date sistemului mondial al 
imperialismului prin victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie — 
ea însăși un însuflețitor apel la lupta 
pentru înfăptuirea năzuințelor de li
bertate a popoarelor — a prăbușirii 
imperiului habsburgic. în aceste 
condiții, activitatea maselor popu
lare pentru unirea Transilvaniei cu 
România a luat un mare avînt.

în Transilvania, efervescența revo
luționară s-a concretizat în lunile 
octombrie-noiembrie în puternice 
acțiuni ale muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor. La Timișoara, Arad, 
Cluj, Brașov, în Valea Jiului șl în 
numeroase alte centre industriale, 
muncitorii au desfășurat mari greve 
și demonstrații politice, trecînd la 
înlăturarea organelor administrative 
locale și la constituirea sfaturilor, ca 
organe ale puterii muncitorești. La 
sate, țărănimea a trecut și ea la 
alungarea primarilor, la distrugerea 
registrelor de învoieli și datorii față 
de grofi și moșieri. Luptelor îndîrjite 
ale muncitorilor și țăranilor li s-a 
alăturat intelectualitatea — profesori,

învățători, scriitori, artiști, publiciști 
ș.a. în flecare moment și în fiecare 
loc masele largi populare legau ac
țiunile lor pentru revendicări eco
nomice și sociale de dezideratul 
autodeterminării naționale, al unirii 
Transilvaniei cu România.

în primele rînduri ale acestei lupte 
se aflau mișcarea muncitorească, mi- 
litanțil socialiști care, ca exponent! 
ai intereselor vitale ale poporului, în 
mod firesc susțineau dezideratul ma
jor, legitim al acestuia, de unire cu 
România. Mișcarea muncitorească, 
masele largi populare legau de actul 
unirii nădejdea instaurării unui re
gim democratic, a înfăptuirii unor 
transformări sociale, progresiste. 
Voința maselor largi ale poporu
lui influența cu o forță irezistibilă 
activitatea tuturor organizațiilor po
litice, a oamenilor politici.

Ințelegînd just interesele și aspi
rațiile poporului, o serie de intelec
tuali, lideri ai partidului politic al 
burgheziei—Partidul Național Român 
— s-au pronunțat pentru unirea

Transilvaniei cu România și au acti
vat hotărît în acest sens. In același 
timp, însă, în cadrul aceluiași partid, 
exista o altă grupare, care, subor- 
donînd interesele naționale interese
lor vîrfurilor claselor exploatatoare, 
a conceput multă vreme rezolvarea 
problemei naționale în cadrul mo
narhiei habsburgice, printr-o autono
mie care ar fi dat posibilitate bur
gheziei și moșierimii române să se 
situeze, din punct de vedere econo
mic și politic, alături de burghezia 
și moșierimea maghiară.

în fața uriașului avînt al luptei 
maselor și în împrejurările istorice 
în care, ca rezultat al destrămării 
imperiului habsburgic, devenea clar 
că unirea cu România se va realiza 
și fără ei și peste capul lor, liderii 
politici reprezentînd vîrfurile bur
gheziei și moșierimii române și-au

Dr. Ion SPALĂȚELU

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
Consiliului Prezidențial al Republicii 

Populare Ungare
BUDAPESTA 

în legătură cu încetarea din viață a lui Istvăn Dobi, militant de 
seamă pe tărîm social-politic și proeminent om de stat al Republicii 
Populare Ungare, Comitetul Gentral al Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România exprimă profunde 
condoleanțe Comitetului Gentral al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și fa
miliei îndoliate.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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NICOLAE CEAUSESCU

„Este necesar să dezvoltăm și mai mult democrația de partid, să creăm țoale 
condițiile ca membrii de partid să-și poată spune deschis părerea. îniăptmrea princi
piilor de bază ale partidului presupune drepturi depline membrilor de partid de 
a-și spune părerea asupra oricărei probleme, de a avea păreri deosebite într-o pro
blemă sau alta". J, ....

pînă la urmă cu adoptarea 
celui de-al doilea punct de 
vedere. Nu s-a realizat, e 
drept, o unanimitate con
vențională, ci „numai" o 
majoritate reală, dar cu 
atît mai eficientă cu cit 
era întemeiată pe baza so
lidă și prestigioasă a con
vingerii...

Coiîfsrințe ale organizațiilor 

muwdpaie si orășenești

BUZĂUca orice izvodire a închi
puirii ? Pe lenea de gîndire 
a celor care nu sînt dispuși 
să-și riște liniștea de dragul 
înfruntării pentru adevăr 
(căci, așa cum spunea un 
celebru scriitor contempo
ran, „căutarea adevărului e 
un aspru ascetism"). Pe con
fuzia naivă pe care o fac 
alții între autoritatea func
ției și monopolul adevăru
rilor.

Spulberarea acestui mit 
artificial, neviabil, se dove
dește — așa cum au ținut să 
sublinieze nu puțini dintre 
cel care au răspuns la an
cheta noastră — o condiție 
absolut necesară pentru 
făurirea unui climat priel
nic exprimării libere, des
chise a opiniilor și puncte
lor de vedere.

— Există în unele orga
nizații de partid — ne spu
ne dr. Petre Corbu, se
cretarul comitetului de par
tid al sectorului sanitar din 
Oradea —tovarăși care ri
dică cu încăpățînare, de-a 
lungul a nenumărate ședin
țe, probleme ce par celor 
din jur nerealiste, fac pro
puneri care par la ora ac
tuală utopice, irealizabile, 

înainte 
fi 
fl

so- 
am 
Ne

conducător al organizațiilor de partid 
în conducerea economiei. Tov. Za- 
haria Benone, secretarul organizației 
de partid de pe Șantierul 113 con
strucții industriale, a arătat că s-au 
obținut bune rezultate în organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
tocmai pentru că comitetul de partid 
de aci a acordat toată atenția acestei 
probleme, iar împreună cu conduce
rea șantierului a urmărit perseve
rent îndeplinirea măsurilor stabilite. 
Totodată, vorbitorul a arătat că or- 
ganizația de partid a neglijat aspecte 
cum ar fi ritmicitatea producției, în
tărirea disciplinei muncii, din care 
cauză calitatea unor lucrări a lăsat 
de dorit. în aceste direcții își va în- 
drepta atenția organizația de partid 
îneît rămînerlle în urmă să poată fi 
recuperate, iar calitatea să fie cores- 
punzătoare. Desigur, activitatea or
ganizațiilor de partid din construcții 
ar fl fost mult mal bună dacă tova- .• 
rășii din biroul comitetului munici
pal de partid s-ar fi deplasat mai 
des în mijlocul constructorilor.

în cadrul conferinței s-au făcut 
numeroase propuneri privind crește- /'L 
rea eficienței muncii de partid în 
conducerea economiei. Delegații au 
recomandat noului comitet municipal _ J. 
de partid să acorde o atenție perma
nentă orientării comitetelor de partid 
spre problemele majore de a căror 
rezolvare depinde în cel mal înalt 
grad obținerea rezultatelor scontate, 
dezbaterile care au loc în. >rganl- 
zațlile de partid să se facăjjtv baza 
unor materiale analitice, a unor stu- 
dii la care să colaboreze specialiști 
și muncitori cu experiență.

Tovarășii Constantin Radu, secre
tar al comitetului municipal U.T.C., 
Marla Diaconcscu, inspector șef al 
Inspectoratului școlar, Alexandru 
Florescu, vicepreședinte al consiliu- - y 
lui popular municipal, și alții au a- - ' 
bordat probleme referitoare Ia edu- ' ' ■ 
carea tineretului. Vorbitorii au ară
tat că viața a confirmat pe deplin 
justețea politicii partidului bazată pe -ț- 
învățătura marxist-leninistă, politică 
izvorîtă din realitățile țării noastre, '"‘f 
din cerințele desăvîrșirii construcției ■'«' 
socialiste în România ; totodată, ei ' 
și-au manifestat hotărîrea fermă de 
a munci neabătut pentru realizarea »<<’ 
vastului program de edificare a so
cietății socialiste în patria noastră.

Conferința a adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Participanți activi 
la opera de înflorire a patriei noastre 
scumpe — România socialistă, con
știent! de răspunderea și sarcinile 
tot mai mari pe care le avem"’Ie 
îndeplinit în toate domeniile de ac
tivitate, vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune toate eforturile, entuziasmul, 
priceperea și capacitatea de muncă 
de care dispunem pentru a aduce o 
contribuție tot mai mare la înfăptui- 

,rea politicii profund științifice a 
partidului nostru, menită să ridice 
patria noastră pe culmile însorite 
ale socialismului".

Cornel POPESCU

Fabrica de zahăr, secția de elec
trozi de sudură a Uzinei de sîrmă șl 
produse din sîrmă, secția de polieti
lenă a Uzinei de prelucrare a masei 
plastice, Centrala electrotermică, sta
ția de 100 Kv, fără să mal amintim 
noile obiective aflate în construcție, 
acesta este bilanțul dezvoltării in
dustriale a municipiului Buzău în
tr-un singur an, expresie grăitoare a 
politicii partidului de industrializare 
socialistă a țării. Tabloul realizărilor 
nu poate fi complet fără a aminti de 
intensificarea activității social-cultu- 
rale și edilitar-gospodărești. Mărtu
rie stau blocurile zvelte construite 
în ultimul an, extinderea rețelei de 
canalizare, asfaltarea unor noi străzi.

Darea de seamă, prezentată la con
ferința organizației municipale de 
tov. Vasile Negoescu, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid, 
subliniind aceste realizări, a relevat 
hotărîrea tinerelor colective de mun
că de a-și organiza astfel activitatea 
îneît noile obiective să atingă para
metrii proiectați înainte de termen. 
Un astfel de rezultat l-a și obținut 
fabrica de zahăr. Dintre rezultatele 
mai Importante, darea de seamă a 
menționat că, față de aceeași peri
oadă a anului trecut, producția glo
bală industrială a crescut cu peste 20 
la sută, planul anual de investiții a 
fost realizat în proporție de 101,6 la 
sută.

Tovarășii Leonida Cazacu, directo
rul Uzinei de sîrmă și produse din 
sîrmă, și maistrul Dumitru Lătăianu, 
de la aceeași întreprindere, au ară
tat în cadrul conferinței că, în urma 
studiilor elaborate o seamă de utilaje 
au fost amplasate mai judicios, ceea 
ce a permis montarea unei capaci
tăți de producție de 114 000 tone pe 
an pe o suprafață prevăzută inițial 
pentru 90 000 tone sîrmă trasă, pre
cum și a unei instalații de recoacere 
pentru 25 000 tone sîrmă pentru con
strucții pe an.

Participanții la discuții au dezbă
tut o problemă de o deosebită im
portanță pentru întreprinderile noi 
și anume pregătirea cadrelor capa
bile să mînuiască tehnica modernă. 
Tovarășii Marin lonescu, directorul 
Uzinei de prelucrare a masei plastice, 
Petre Hoisan, directorul Uzinei me
canice, Ion Ardac, șeful Grupului de 
șantiere 103 construcții, au arătat că 
organizațiile de partid, desfășurînd o 
largă muncă politică de masă în rîn- 
dul salariaților, au reușit să determi
ne un mare număr de muncitori ne
calificați să se înscrie la cursurile de 
calificare, iar pe inginerii cu o bo
gată pregătire și experiență i-au con
vins să participe efectiv la buna 
organizare și desfășurare a acestor 
cursuri. Totodată, s-a arătat că dacă 
organizațiile U.T.C. șl de sindicat ar 
fi sprijinit mal mult această acțiune, 
numărul celor care se califică ar fi 
fost cu mult mal mare.

Darea de seamă precum și nume
roși vorbitori au analizat cu compe
tentă neajunsurile din munca de 
partid șl au preconizat măsuri me
nite să contribuie Ia îmbunătățirea 
activității în scopul creșterii rolului

...Referatul cuprinde nu
meroase aspecte critice, 
nu ocolește nici unele ele
mente complexe, menite să 
suscite păreri contradicto
rii. E oare suficient pentru 
ca discuția să capete auto
mat turnura unei autenti
ce confruntări de opinii ?

— De referat depind, fără 
îndoială, multe, dar nu totul 
— este de părere tovarășul 
Constantin Dropu, directo
rul Cabinetului județean 
de partid Iași. Nu mai pu
țin important decît prezen
tarea unui bun referat mi 
se pare modul cum este 
condusă adunarea. în a- 
ceastă ordine de idei e 
greu de subapreciat rolul 
ce revine prezidiului adu
nării sau celui care este 
însărcinat cu conducerea 
ședinței. în ultimii ani au 
fost înlăturate unele prac
tici vechi, anacronice, în 
aparență inofensive, care 
se traduceau însă pînă la 
urmă prin deformări evi
dente ale înțelesului real 
al democrației interne de 
partid. Printre acestea aș 
situa, bunăoară, acel 
„drept" arbitrar, de nimeni 
consfințit, al prezidiului 
de a intervertl ordinea vor
bitorilor, de a dă cuvîntul 
conform unor „aranjamen
te" de culise. Dacă aseme
nea practici au. început să 
dispară, nu putem afirma, 
din păcate, același lucru 
despre înrădăcinata obișnu
ință de a fi considerate 
juste doar acele opinii care 
coincid obligatoriu cu pă
rerile biroului. Se mai fac 
simțite încă 
de intimidare 
cutează sa nu 
cu punctul de 
torizat"..» '

— Sînteți, desigur, în mă-, 
sură să vă referiți și la un' 
exemplu concret...

— Ba chiar la unul foar
te recent. La adunarea de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid de 
la C.A.P. Moșna, comunistul 

. Ștefan Negru a arătat că 
în.. numeroase adunări a 
criticat consiliul de condu
cere și pe inginerul coope
rativei pentru că de mai 
mulți ani se ambiționează 
să planteze în continuare 
„școala de viță de vie" pe 
același teren, deși sînt e- 
vidente rezultatele negati
ve ale acestei practici. La 
observațiile lui critice 1 s-a 
răspuns nu o dată cu vor
bele : „Ce, nu-ți place coo
perativa agricolă, ești îm
potriva ei ?“

în felul acesta, exprima
rea unei opinii divergente, 
chiar dacă ea se referă la 
probleme strict tehnice sau 
economice, poate fl pusă 
sub semnul de întrebare al 
unei suspiciuni, menită să 
bareze drumul oricărei a- 
dieri proaspete, înnoitoare.

și elaborarea de propuneri 
care să fie discutate cu 
masa membrilor de partid. 
Principala piedică în calea 
dezbaterilor nu constă, după 
părerea mea, în faptul că 
forul respectiv de condu
cere elaborează unele solu
ții sau un plan de măsuri 
concrete, ci în modul cum 
sînt prezentate masei. Ex
periența arată că există un 
anume ton peremptoriu, 
sentențios, care nu admite 
replică — cum s-ar spune : 
„fără drept de apel" — ton 
care reprezintă cu adevă
rat o frînă serioasă pentru 
autentica confruntare a opi
niilor. Acest ton se cere 
combătut cu intransigență. 
Și aș mai adăuga ceva : fal
sele probleme.

— Există oare vreun „de
tector" care să ne poată 
ajuta să discernem cu pre
cizie care 
și care e

— Fără 
asemenea 
ar exista, 
de util. Pînă la inventarea 
lui însă să ne mulțumim cu 
busola de neprețuit a bu
nului simț, a cunoașterii 
problemelor muncii de 
partid, a hotărirllor con
ducerii de partid, a sarci
nilor ce 
mai dacă 
în fața 
adevărat inedită, spinoasă, 
dificilă, oamenii și-o vor 
„pune la inimă" și o vor 
dezbate cu ardoarea cuve
nită. Așa s-a întîmplat în- 
tr-o ședință recentă de bi
rou a comitetului nostru de 
sector : era vorba despr.ș 
necesitatea unor înnoiri în 
modul de organizare a în- 
vățămîntului de partid. Deși 
punctul de vedere al secre- 

■ tariatului comitetului de 
partid al sectorului era 
cunoscut, totuși s-a discu
tat îndelung în birou toc
mai pentru 
noastră nu 
mată 
tegoric 
că.
poziții distincte : unii sus
țineau adoptarea în învăță- 
mîntul de partid a unui 
sistem care să constea în- 
tr-o înșiruire de expuneri 
și informări, fără solicitarea 
vreunei participări active a 
cursanților. Ceilalți s-au 
opus insă categoric acestei 
viziuni oarecum simpliste, 
susținînd necesitatea unor 
forme mai vii, mai dina
mice, care să stimuleze 
efortul continuu, perseve
rent, pentru însușirea și a- 
profundarea lucrurilor în
vățate. A fost o discuție 
aprinsă, o autentică con
fruntare de opinii, soldată

liză profundă, bogată în 
idei și probleme, care nu 
plutește în generalități va
labile oricînd și oriunde, 
ci abordează frontal com
plexitatea situațiilor con
crete, „nodurile de contra
dicții", atunci participanții 
la adunare — chiar dacă nu 
sînt vizați direct — simt 
imboldul imperios de a-și 
aduce contribuția la lumi
narea chestiunilor încă ne
elucidate, de a propune căi 
de rezolvare. De aici și 
confruntarea de idei ferti
lă, care lasă urme în viața 
de zi cu zi a colectivului. 
La o asemenea dezbatere, 
bunăoară, am , asistat cu 
prilejul adunării de alegeri 
din organizația de partid de 
pe șantierul fabricii de za
hăr. Darea de seamă, pă
trunsă de un ascuțit spirit 
critic, i-a incitat pe comu
niști să gîndească, să se 
frămînte în căutarea unor 
cît mai bune soluții pentru 
depășirea anumitor obsta
cole ivite în calea realiză
rii la termen a obiectivu
lui. Au fost șl păreri diver
gente, oamenii se străduiau 
să se convingă unul pe 
altul, cu argumente cît 
mai solid fundamentate, că 
un anume punct de vedere 
e mai corespunzător reali
tății și, în consecință, mai 
eficace. Asemenea dezba
teri constituie o adevărată 
școală a gîndirii creatoare. 
In schimb, trebuie să recu
noaștem că nu o dată ne e 
dat să asistăm la dezbateri 
terne, plicticoase, fără vla
gă — în fond, nici nu sînt 
adevărate dezbateri deoa
rece se rezumă la expri
marea unui acord fără re
zerve ou ceea ce este spus 
în referat — iar geneza lor, 
dacă o căutăm cu atenție, 
o găsim neapărat în lipsa 
de miez, de suflu comba
tiv a referatelor...

— Sînt, deci, referate 
care deschid drumul discu
ției și altele care îl barea
ză. Socotiți că ar fi posibil 
ca, în anumite situații mai 
complexe, față de anumite 
probleme controversate, ma
terialul prezentat de orga
nul de conducere să nu ofe
re soluții gata elaborate ?

— Personal, nu văd de ce 
n-am utiliza o asemenea 
metodă. Cred că ar solicita 
mai intens spiritul de răs
pundere al comuniștilor. 
N-ar fi, în fapt, decît 
transpunerea Ia scară re
dusă a unei metode larg 
folosite de conducerea parti
dului nostru atunci cînd 
pune în dezbaterea mase
lor do cetățeni documente 
și proiecte de legi oare vi
zează probleme de ansam
blu ale societății noastre.

L-am solicitat să ne răs
pundă Ia aceeași întrebare 
pe tovarășul Gheorghe Be- 
rescu, secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului I 
din Capitală.

— Orice absolutizare ris
că, să prefacă un lucru bun 
în exaot contrariul său — 
ne-a declarat interlocutorul 
nostru. Pentru a lansa în
tr-o adunare cu zeci de 
participanți o problemă ne
clară, controversată, fără a 
schița măcar o propunere 
de soluționare, trebuie să 
ai convingerea că organiza
ția e foarte puternică, alcă
tuită din membri de partid 
cu bună pregătire politică, 
în stare să discearnă. liniile 
esențiale, să detecteze firele 
principale ale unei situații 
încîlcite. Totodată,. e nece
sar ca organul de condu
cere să fie suficient de re
ceptiv la părerile cele mai • 
felurite și mai îndrăznețe 
șl, totodată, suficient de 
matur pentru a selecta pe 
cele care răspund cel mai 
bine necesităților unor ac
țiuni practice. Dacă nu ' 
avem această certitudine se 
poate întîmpla să stîrnim 
numai încurcături șl să 
dăm naștere unui alt soi de 
impas, la fel de pernicios 
ca și monotonia sau inexis
tența dezbaterilor : lipsa de 
finalitate concretă/. Or, se 
știe prea bine că o orga
nizație de partid nu e un 
club de discuții sterile și 
nici un for academio de 
confruntări abstracte, ci o 
înmănunchere de voințe 
animate de un țel și un 
ideal comun pentru a căror 
înfăptuire trebuie să acțio
neze împreună, umăr Ia 
umăr. Și pe ,urmă mai .e un 
fapt, deloc neglijabil: dacă 
am absolutiza această me
todă, unele birouri s-ar 
simți tentate să pășească 
pe calea celei mai ușoare 
rezistențe, renunțînd tacit 
la misiunea cu care le-au 
învestit comuniștii, aceea de 
a condtice activitatea orga
nizației de partid între adu
nările generale. Or, printre 
elementele componente, ale 
muncii de conducere se află

samblul vieții politice, eco
nomice, sociale, spirituale a 
națiunii noastre socialiste. 
Recentele adunări de ale
geri din organizațiile 
bază, ca și conferințele 
parti'd ce se desfășoară 
prezent demonstrează 
tocmai prin caracterul 
viu șl combativ, 
competenta și 
de perspectivă

„Adevărul e ca apa rece, 
de care dor numai dinții 
bolnavi". Acest dicton sur
prinde una din coordona
tele esențiale ale gîndirii și 
acțiunii umane, cu multiple ■ 
șl variate concretizări în 
desfășurarea vieții cotidie
ne. Așa cum apa rece că
lește trupul, făcîndu-1 apt 
să înfrunte 
naturii și dificultățile efor
turilor, adevărul . călește , ... caracterizează, 
spiritul, întărește muscula
tura conștiinței, îi sporește 
forța, capacitatea de a privi 
în față marile șl micile pro
bleme ale realității, de a 
le rezolva potrivit cu inte
resele superioare ale co
lectivității. Și, după cum 
se știe, nimic nu servește 
mai bine scoaterii la lumi
nă a adevărului decît dis
cuția deschisă, confrunta
rea principială, pasionată 
— chiar ascuțită cînd e ca
zul — a punctelor de ve
dere, ideilor, opiniilor.

Nu o dată, conducerea 
partidului a subliniat im
portanța dezbaterilor vii, 
creatoare în viata organi
zațiilor de partid. Mai mult 
decît atît : necesitatea lor 
imperioasă, generată de 
creșterea rolului conducă
tor și a răspunderii orga
nizațiilor de partid în an-

vicisitudinile

de 
de 
în

. lor 
prin 

spiritul 
ce le 

că dls- 
schimbul 

un 
al

cutia. deschisă, 
fecund de opinii sînt 
ferment Indispensabil 
gîndirii îndrăznețe, un leao 
împotriva șablonului, ruti
nei, anchilozei, un cataliza
tor fără egal al Inițiativei.

Totuși, se mai semnalează 
încă, pe alocuri, existența 
unor bariere, mai fățișe sau 
mai greu... vizibile, în ca
lea dezbaterilor de opinii, 
persistența anacronică a a- 
numitor „frîne" sau „sur
dine" care se pun expri
mării libere, deschise a pă
rerilor în feluritele proble
me' ale activității organi
zațiilor de partid. Cum pot 
fi ele detectate? Care sînt 
căile cele mai sigure 
mai eficiente pentru 
gurarea celui mal potrivit 
cadru dezbaterilor vil, 
schimbului de opinii larg, 
deschis, constructiv ?

„Unanimitatea mută" 
e întotdeauna
artificială

La Institutul „Dr. I. Can- 
tacuzino" din Capitală acti
vează o organizație de par
tid numeroasă și puternică. 
Indiscutabil, aportul comu
niștilor se face din plin 
simțit în toate sectoarele 
de muncă ale. acestei com
plexe instituții, care îmbină 
organic îndeplinirea unor 
importante sarcini de pro

ducție cu realizarea unor nu 
mai puțin importante obiec
tive de cercetare științifică. 
Se poate spune, de aseme
nea, că biroul organizației 
sprijină activ > conducerea 
institutului în rezolvarea 
multiplelor dificultăți pe 
care le implică o activitate 
atît de vastă și multilate
rală.

O recentă adunare gene
rală a comuniștilor din ins
titut a fost consacrată unei 
teme majore, menită să tre
zească un interes acut, să 
incite la discuții pasionante 
și fertile: „Contribuția 
membrilor de partid la dez
voltarea direcțiilor moder
ne de cercetare". Din pă
cate însă, lucrurile nu s-au 
petrecut așa cum ar fi fost 
de presupus : din cei 92 de 
participant! la adunare n-au 
luat cuvîntul decît trei, iar 
aceștia s-au mulțumit să 
aprecieze pozitiv referatul 
biroului, să constate că „s-a 
muncit bine" și să arunce 
vina anumitor neajunsuri 
asupra unor cauze exterioa
re.

Pe drept cuvînt sa ivesc 
anumite nedumeriri : oare 
treburile merg aici atît de 
ireproșabil, toate cercetă- 
rile se află la un nivel- 
științific satisfăcător, co
respund întru totul exigen
țelor actuale, nivelului a- 
tins pe plan mondial de 
știința microbiologică și 
bacteriologică, oare — în a- 
fara cauzelor obiective, ne
îndoielnic reale, legate de 
dotarea cu aparataj și uti
laje moderne — nu există 
și deficiențe generate ne
mijlocit de organizarea și 
orientarea activității știin
țifice din cadrul institutu
lui ?

Intr-o convorbire cu cîțl- 
va membri ai biroului or-

ganizației de partid (dintre 
care unii au făcut parte și 
din fostul birou, contri
buind, deci, la pregătirea 
respectivei adunări) a reie
șit că situația nu e deloc 
atît de roză cum ar putea 
părea judecînd după felul 
în care a decurs adunarea, 
că există suficiente proble
me, implicate în tema pro
pusă, care meritau o dez
batere amplă, o autentică 
confruntare de opinii. Dacă 
n-ar fi fost decît problema 
împrospătării cadrelor ins
titutului cu oameni de știin
ță tineri, valoroși, receptivi 
la nou, plini de entuziasm • 
și îndrăzneală creatoare — 
problemă de multă vreme 
nesoluțlonată și care își 
pune amprenta asupra sta
diului actual al introducerii 
metodelor moderne de cer
cetare — și tot ar fi existat 
suficiente temeiuri pentru 
a te aștepta la discuții a- 
prinsa. De ce n-au avut, 
totuși, loc ?

Explicația o găsim în în
suși referatul care a stat 
la baza dezbaterilor. Un 

preferat pur constatativ, un 
soi de bilanț sumar al rea
lizărilor obținute de mem
brii de partid-din diverse 
sectoare, un pomelnic de e- 
logli care semănau mai cu- 
rînd cu niște fișe de pro
puneri spre premiere decît 
cu o autentică analiză a 
activității comuniștilor din 
institut. Nici un dram de 
spirit critic, nici o proble
mă dificilă, nesoluțlonată, 
care să solicite manifes
tarea spiritului de iniția
tivă. să îndemne la discu
ții rodnice. Șl atunci să 
ne mai mirăm că dezbate
rile au fost atît de sărace 
în conținut ? S-a realizat 
astfel o „unanimitate" 
mută, în fond artificială, 
searbădă, confortabilă, poa
te, doar pentru birou și 
pentru direcția institutului, 
dar fără acoperire reală. Cui 
servește o asemenea „una
nimitate" ? în nici un caz 
scopului urmărit prin însăși 
tema propusă spre dezba
tere — creșterea aportului 
comuniștilor la dezvoltarea 
direcțiilor moderne de cer
cetare.

Nici confruntare
abstractă, nici 
soluții prefabricate!

— Un adevăr psihologic 
de netăgăduit, pe care am 
avut prilejul să-l verific nu 
o dată „pe viu" — ne spu
nea tovarășul Gheorghe Su- 
ciu, secretar al Comitetu
lui municipal de partid 
Oradea — este că în orice 
ședință sau adunare mate
rialul prezentat în numele 
organului ■ de conducere 
joacă un rol decisiv în

crearea atmosferei, impri
mă tonul dezbaterii. Și nu 
mi se pare deloc nefiresc, 
deoarece materialul respec
tiv e învestit cu o anume 
autoritate care impune. De 
aceea, socot că grija pen
tru stimularea dezbaterilor 
trebuie să înceapă de aici 
— de la întocmirea dării de 
seamă sau referatului. Dacă 
avem de-a face cu o ana-

problemă e reală 
falsă ?

îndoială că un 
„detector", dacă 
ne-ar fi extrem

ne revin. Nu- 
problema ridicată 
colectivului e cu

și atitudini 
a celor ce 

fie de acord 
vedere „au-

Pe 
Și 

S-au

că părerea 
fusese expri- 
un ton ca- 

fără repll- 
conturat două

Unitatea dialectică
între cuvînt și faptă

— Cred că nu e o simplă 
coincidență — arată tovară
șul Florea Rlstache, se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid Dîmbo
vița — faptul că cei ce s-au 
deprins cu înăbușirea 
schimbului de opinii, cu 
strangularea spiritului cri- 
tio au de obicei și alte 
pete po oonștiință. Ba aș 
spune chiar că tocmai tea
ma de a nu li se scoate 
la iveală incompetența, lip
sa de răspundere sau uneori 
chiar abuzuri îi face să 
cheltuiască atîta zel pentru 
a zăvorî porțile confruntă
rii de păreri. La adunarea 
de alegeri a organizației 
dâ bază din secția socluri 
a fabricii de becuri „Steaua 
electrică' din Fienl prezi
diul a trebuit să insiste 
mult pentru ca cei prezenți 
să se înscrie la cuvînt. Fă- 
cînd ulterior o investigație, 
am descoperit că aici, ani 
la rînd, s-a exercitat o inti
midare sistematică a celor 
ce „îndrăzneau" să nu fie 
de acord cu părerile secre
tarului organizației de bază. 
Și nu e deloc întîmplătoi- 
că cercetările au scos la 
iveală faptul că acesta s-a 
ocupat cu felurite treburi 
necurate, avînd o compor
tare imorală. Cum să nu-i 
fie frică unui asemenea om 
de opinia deschisă, răspica
tă a comuniștilor ? Din fe
ricire, asemenea practici — 
osîndite cu hotărîre de par
tid — sînt acum tot mai 
izolate în societatea noas
tră.

Nu înseamnă însă că se
chelele lor nu mai persistă 
pe ici-pe colo, căutînd să 
se camufleze în veșminte 
aparent inofensive. , Una 
dintre pavezele cu care își 
maschează adesea pozițiile, 
anacronice este marota

prestigiului amenințat, a 
autorității știrbite.

— Obișnuiți, ani de-a rîn- 
dul, să nu fie contraziși, iar 
cuvîntul lor să fie lege în 
colectivul unde lucrează — 

. ne spunea tovarășul 
tru Chivari, activist 
comisiei economice de 
lîngă Comitetul municipal • 
de partid Oradea — unii 
tovarăși s-au deprins să se 
considere infailibili, un fel 
de deținători unici și ina
movibili al tuturor adevă
rurilor. Această obișnuință 
îi face astăzi să suporte cu 
dificultate exprimarea unor 
păreri contrarii, ’ care le 
surpă comoditățile lăun
trice, îi pun în fața nece
sității de a gîndi, de a 
se informa, de a ține pasul . 
cu noul și nu de a repeta, 
cum au făcut atîta timp, 
niște șabloane răsuflate, 
golite de conținut tocmai 
prin îndelunga lpr folosire. 
Așa s-a întîmplat, bunăoa
ră, recent la întreprinde
rea IPROFIL-Bivolu unde 
un tînăr muncitor, comunist, 
Gheorghe Modura, a în
drăznit, să risipească per
deaua de vorbe mari și um
flate cu care conducerea 
întreprinderii și secretarul 
comitetului de partid cău
tau să acopere gravele de
ficiențe de organizare a 
producției. Cercetîndu-se 
cele dezvăluite de Modura, 
s-a descoperit că, în pofida 
protestelor indignate ale 
conducerii, a pozei de auto
ritate știrbită pe care 
aceasta o adoptase, tînărul 
muncitor avusese întru to
tul dreptate. Și astfel, la 
IPROFIL-Bivolu mitul in
failibilității s-a destrămat 
definitiv.

Pe ce. mizează oare bene
ficiarii acestui mit, iluzoriu

Vo
al 
pe

S-a 
vreme, 
ironizați, 
luați în 
coti că, 
irosi un 
străduim 
băm această mentalitate, să 
instaurăm o atmosferă în 
care toate opiniile să se bu
cure de atenție, chiar și a- 
celea care conțin propuneri 
fără sorți aparenți de 
transpunere imediată în 
fapt. Organizația de partid 
trebuie să fie un receptacul 
al tuturor ideilor înnoitoa
re și să le asigure, atunci 
cînd nu e posibilă realizarea 
operativă, cel puțin drumul 
deschis spre forurile care 
pot hotărî concretizarea 
lor. Așa s-a întîmplat, bu
năoară, cu unele propuneri 
făcute recent în organizația 
de partid de la Băile Felix 
pentru dezvoltarea în pers
pectivă a acestei localități 
balneare de mare viițor.

Ne-am amintit, ascultînd 
aceste cuvinte, de un gînd 
prețios al lui Lenin : „In 
discuții este util uneori 
și „avocatul diavolului", a- 
părătorul unei idei absur
de, respinsă de toți". Fi
rește, Lenin folosea aceas
tă metaforă spre a-i desem
na pe cei care nu-și înca
drează ideile în ramele ri
gide, canonizate de tradi
ție, pe nonconformist!, pe 
oamenii care caută, uneori 
cu prețul unor eforturi chi
nuitoare, căi noi, nebătă
torite. Putem fi oare ne
mulțumiți de prezenta unor 
asemenea tovarăși în cadrul 
confruntării de opinii ? în 
nici un caz ! Trebuie 
creată o asomenea atmos
feră în caro nimeni să nn 
se teamă că a exprimat e- 
ventual chiar o părere 
greșită — cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Mai ales că, de mul
te ori, justețea sau in- 
justețea unei păreri o apre
ciază în ultimă 
nu participanții la o ședin
ță, ci viața.

— Importantă nu este a- 
tît dezbaterea în sine — 
este de părere tovarășul 
Cornellu Băjenaru, se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid Ilfov — cît 
realizarea practică a con
cluziilor ei. Doar ; 
muncii do partid nu este 
„discuția de dragul discu
ției", ol obținerea, prin 
schimbul de opinii, a unei 
mai mari clarități in gîn- 
diro și unei 
mal pronunțate 
făptuire. La 
Naval Giurgiu, 
s-a discutat îndelung în 
comitetul de partid despre 
căile de intensificare a ac
țiunii pentru organizarea 
științifică a producției. Au 
fost destul de marcate 
deosebirile de păreri în pri
vința căilor . care trebuiau 
urmate pentru reușita de
plină a acțiunii. Dar o dată 
adoptat planul de măsuri
— în care se reflectau cele 
mai judicioase puncte de 
vedere și propuneri — co
mitetul de partid a acțio
nat unitar, fără nici o fi
sură, pentru traducerea lui 
în viață. într-un colectiv 
de comuniști bine sudat, 
sănătos, 
terii se 
organic, 
necesară, 
al faptei.

Milenara interogație fi
lozofică : ce a fost Ia în
ceput : cuvîntul sau fapta?
— a căpătat în activita
tea cotidiană a comuniști
lor un răspuns fără echi
voc: cuvîntul și fapta, în- 
tregindu-se și valorificîn- 
du-se reciproc, trăiesc în 
munca lor într-o unitate 
dialectică 
Confruntarea 
conduce, în mod 
spre înfăptuiri, iar noile în
făptuiri — în mod la fel 
de necesar — spre noi, tot 
mai vii, mai 
constructive, 
opinii.
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Anchetă
Victor BÎRI.ADEAMU

realizată de

VASLUI
Conferința organizației orășenești 

de partid Vaslui a dezbătut pe larg 
problemele complexe ce stau în fața 
organizațiilor de partid locale ca 
urmare a profundelor transformări 
social-economice survenite în anii 
din urmă în viața orașului, prin lăr
girea industriei și înființarea unor 
noi instituții soclal-culturale.

Darea de seamă, prezentată de 
tov. Constantin Luoa, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
a relevat aportul organizațiilor de 
partid la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice. Astfel, organizațiile de 
partid de ia fabrica de mobilă, fa
brica de confecții, IVACOOP, auto
baza de transporturi, IPRODCOOP, 
IGO și altele au inițiat acțiuni va
loroase privind creșterea eficienței 
economice a activității întreprinde
rilor respective, ceea ce a contri
buit ca, în primele 10 luni ale a- 
nului, planul producției globale pe 
oraș''să fie îndeplinit în proporție 
de 103,6 la sută, iar productivitatea 
muncii a cresiut cu aproape 9 la 
sută față de prevederile inițiale ale 
planului.

în cuvîntul lor, ing. Boris Clocolu, 
directorul fabricii de confecții, Tlt 
Suhan, inginer șef al fabricii de 
mobilă, Mihai Horoi, directorul 
IPRODCOOP, și alți delegați s-au 
referit la activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid din între
prinderile respective pentru a con
centra eforturile muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor spre rezolva
rea problemelor-cheie ale produc
ției și realizarea integrală a sarci
nilor de plan. Astfel, colectivul Fa
bricii de confecții este în pragul 
realizării tuturor parametrilor pro
iectați cu obținerea unor beneficii 
peste plan.

O latură deficitară a desfășurării 
conferinței a constituit-o însă faptul 
că nu s-a acordat suficientă atenție 
aspectelor negative din activitatea 
economică, sarcinilor privind perfec
ționarea stilului muncii comitetului 
orășenesc, a biroului acestuia, a or
ganizațiilor de partid. Cuvîntul mul
tor delegați a avut un caracter mai 
puțin analitic. Deși în domeniul in
vestițiilor nu s-a realizat pînă acum

decît 68,3 la sută din prevederile 
de plan, lipsurile au fost doar enu
merate fără a le releva cauzele a- 
cestora. Tov. Aurel Nlchifor, șeful 
șantierului nr. 1 construcții, s-a 
limitat să-și ia angajamente de îm
bunătățire a activității.

Pe de altă parte, unii delegați — 
directori de întreprinderi, ingineri și 
alți specialiști — înțeleg într-un fel 
anacronic rolul comitetului orășe
nesc de partid, așteptînd de la a- ’ 
cesta rezolvarea unor probleme de 
care răspund în mod nemijlocit. De 
pildă, unii au cerut să fie ajutați 
de comitetul orășenesc în amenaja
rea unei căi ferate uzinale, extin
derea sortimentelor în fabricație 
etc. Trebuie arătat de altfel că nici 
unii membri ai comitetului orășe
nesc și secretari ai organizațiilor de 
partid care au luat cuvîntul, prin
tre care dr. Nicolae Bîrlăcleanu, se
cretarul organizației de bază de la 
Spitalul unificat, Pireu Gavril, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea economică de indus
trie locală, Lăzurcă Iordachc, mem
bru al comitetului orășenesc de 
partid, , și alții nu s-au referit, în 
cuvîntul lor, nici la activitatea co
mitetului orășenesc de partid, nici 
la vreuna din problemele actuale ale 
perfecționării stilului de muncă al 
organizațiilor de partid.

Conferința a adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care, printre altele, se spu
ne : „Organizația orășenească de 
partid se angajează ca, în lu
mina obiectivelor majore ce stau 
în fața comuniștilor, a sarci
nilor ce revin tuturoi’ oamenilor 
muncii, să-și perfecționeze continuu " 
stilul și metodele de muncă, să .ri- ’ 
dice necontentit rolul de conducă- > 
tor politic al organizațiilor de par- «vi.l 
tid, capacitatea lor de mobilizare' a 
colectivelor la înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor economice, politice și 
social-culturale, la îndeplinirea e- 
xemplară a hotărîrilor partidului 
nostru". uv

Manole CORCACI
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lanuj întreprinderii

în procesul înfăptuirii prevederilor planului de stat apar, uneori, 
situații în care unele sarcini de producție sau financiare se modifică 
— în sus sau în jos — corespunzător necesităților stringente, reale ale 
beneficiarilor și economiei naționale. Esențial este, însă, ca aceste 
modificări să nu îngreuneze îmbunătățirea și perfectionarea activită
ții întreprinderilor industriale, să nu se transforme într-un sistem de 
lucru care să deregleze înseși preocuparea și strădaniile unităților 
economice de a realiza sarcinile ce le revin, importante, din pianul de 
stat. Cunoscind că, recent, organele de‘ statistică din județul Timiș au 
întreprins o amplă analiză în acest domeniu, ne-am adresat, cu cîteva 
întrebări, tov. VASILE NINI, " ‘ ~.............. ...  '
tică Timiș, care ne-a relatat :

directorul Direcției județene de statis-

de resort, cit și al servi-

8
I
8
I
I
I

O CONDIȚIE A EFICACITĂȚII ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE

FINALIZAREA CONTRASTE
Combinatul...

■>

.... — Analiza a urmărit să pună în
evidență frecvența modificărilor de 
plan în perioada 1 ianuarie — 31 
octombrie a.c., precum și implica
țiile pe care acestea le-au avut 
asupra activității economice și s-a 
concentrat la 7 întreprinderi indus
triale de subordonare republicană, 
adică la 12,3 la sută din totalul uni
tăților din județ. în „reflectorul" 
investigațiilor s-au luat 8 dintre 
principalii indicatori economlco- 
financiari : producția globală, pro
ducția marfă (în preț de plan), pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
producția în unități naturale (la 37 
de sortimente nominalizate prin pla
nul de stat), prețul de cost al pro
ducției marfă (sarcina de reducere 
absolută și procentuală la producția 
marfă comparabilă și cheltuielile la 
1 000 de lei producție marfă), numă
rul mediu scriptic al salariaților, 
productivitatea muncii și, în sfîr- 
șit, beneficiul.

O primă constatare, nu tocmai îm
bucurătoare : sarcinile trimestriale 
de plan au suferit — în total — 
693 de modificări, iar în 303 cazuri, 
acestea au dus la schimbarea unor 
prevederi ale planului anual. Pe 
structură, indicatorul producției 
globale a fost modificat de 52 de 
ori, producția marfă de 56 de ori, 
producția marfă vîndută și încasată 
de 58 de ori, nivelurile cantitative Ia 
cele 37 de sortimente în expresie 
naturală de 144 de ori (adică de 3,9 
ori/sortiment), numărul mediu scrip
tic al salariaților de 104 ori, pro
ductivitatea muncii de 103 ori, sar
cina absolută de reducere a prețului 
de cost de 43 de ori, iar cea pro
centuală de 41 de ori, cheltuielile la 
1 000 lei producție marfă de 32 de 
ori, beneficiul de 60 de ori.

— Dacă aceste schimbări ale ni
velului unor indicatori ai planu
lui au adus și au vizat îmbunătă
țirea lor, suplimentarea produc
ției și productivității muncii, a 
economiilor și beneficiilor, atunci 
ele sînt pe deplin justificate și 
sînt de natură să mobilizeze co
lectivele de întreprinderi în fruc- 
Lficarea resurselor interne. In a- 

t-cest sens, un exemplu pilduitor, 
eficient de adaptare creatoare a 
planificării socialiste la situațiile 
noi, la cerințele intime ale eco
nomiei naționale ti oferă indica
țiile plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c., care au hotărît su
plimentarea producției, reducerea 
mai accentuată a pierderilor și 
alte asemenea sarcini economice. 
Ce aprecieri puteți face în acest 
domeniu, cum reflectă modifică
rile amintite noile condiții și po
sibilități apărute în întreprinde
rile industriale ?

— Se înțelege, nimeni nu pledează 
pentru ignorarea resurselor șl a po
tentelor noi care se creează 
pul îndeplinirii prevederilor 
sau împotriva maleabilității 
lor, cînd acestea asigură 
lizarea, în mod eficient, 
zervelor suplimentare și 
zarea proporțiilor din activitatea în
treprinderilor industriale. Este firesc 
și este stringent necesar ca nivelul 
unui indicator sau altuia, corespun
zător condițiilor noi, proprii perioa
dei de îndeplinire a planului și care 
nu puteau fi prevăzute la începutul 
anului, să fie mărit și îmbunătățit în 
continuare. însă în cazul celor 
7 întreprinderi analizate nu este 
vorba de îmbunătățirea nivelului 
indicatorilor de plan, ci de di
minuarea lui, de restrîngerea ar- 

' A. bitrară a dimensiunii sarcinilor.
De pildă, planul producției globale 
a fost redus în total cu 10,2 mi
lioane de lei, iar cel al producției 
marfă cu 30,1 milioane de lei. Și 
această reducere s-a făcut în condi
țiile în care numărul mediu scriptic 
de salariați a crescut, deteriorîndu- 
se stabilitatea corelației fundamen
tale dintre fondul de salarii și pro
ducția globală. Deci, nu întîmplător 
productivitatea muncii s-a micșorat 
cu 2 345 lei/salariat. Apoi, sarcina 
de reducere a prețului de cost a 
fost anemiată — deci ușurată — cu 
4 milioane de lei, iar cheltuielile de 
producție la 1 000 de lei producție 
marfă s-au mărit cu 1,70 lei. Doar 
planul producției marfă vîndută și 
încasată și cel de beneficii au fost 
majorate.

Iată, deci, efectele modificărilor in
tervenite asupra nivelurilor indica
torilor de plan : facilitatea îndeplini
rii unor sarcini nemobilizatoare, a- 
justate, ușor de depășit. Mai pre
cizăm că majoritatea schimbărilor 
în jos ale sarcinilor s-au produs în 
lunile de încheiere a trimestrelor, a- 
dică în martie, iunie și septembrie, ■ 
60 la sută localizîndu-se în ultima 
decadă a acestor luni. La fabrica 
ț,Modern", de pildă, planul produc
ției globale și marfă pe trimestrul 
III a fost diminuat la 24 septem
brie, iar „Dermatinel" 1 s-au redus 
sarcinile de producție în fiecare 
trimestru din acest an, cu precă
dere spre finele ultimelor luni ale 
trimestrelor : 16 martie, 24 iunie și 
27 septembrie. Cît privește „Indus- 

. tria lînli", planul producției marfă 
vîndută și încasată pe trimestrul al 
treilea a fost micșorat cu 17,7 mi
lioane de lei, iar cel de beneficii cu 
’11,9 la sută, cum la fel s-a procedat 
și în cazul altor întreprinderi, 
..Fructus", „Timiș".

Atît de departe s-a mers 
„jocul" legalizat al modificărilor 
«or sarcini da plan — subțiate,

în tira
de plan 
sarcinl- 

mobi- 
a re- 

optimi-

ca

cu 
u-

cum spuneam — incit acestea 
admis și s-au perpetuat de 
unele foruri tutelare, chiar și 
încheierea perioadei de plan,

materiale, sau nu 
desfacerea, utilita- 
„Dermatina", de 
de 27 septembrie a

după 
s-au 
către 
după
a trimestrelor. Nu știm cum ar putea 
justifica, bunăoară, Ministerul In
dustriei Ușoare diminuarea, la data 
de 11 aprilie, a planului producție 
marfă vîndută și încasată stabilit fa
bricii „Dermatina" sau reducerea, Ia 
13 aprilie, a sarcinii de creștere a 
productivității muncii ce-i revenea 
„Industriei lînli", cînd trimestrul I 
s-a încheiat la 31 martie a.c.

— Toate modificările de plan 
au fost însoț.ite numai de... semnul 
minus ?

— Cu satisfacție, noi am descope
rit și stări de lucruri pozi
tive, dar ce folos dacă unele ma
jorări ale sarcinilor de producție nu 
au fost asigurate cu repartiții de 
materii prime și 
li s-au garantat 
tea. La fabrica 
exemplu, în ziua
fost mărită sarcina de producție pe 
trimestrul III la sortimentul PVC 
pe suport textil, fără a se stabili și 
beneficiarii. Aceleiași întreprinderi, 
forul său de resort i-a Inclus în plan 
o producție „fantomă", nenominali
zată, de 4 994 000 de lei. Exemplele 
ar putea continua. Ce relevă ele ? 
Că în capul unora, sarcinile de pro
ducție pot fi majorate — pe hîrtle ! 
— cu orice valoare. însă, atîta timp 
cît această suplimentare de plan nu 
este însoțită și de asigurarea tutu
ror condițiilor de înfăptuire, carac
terul majorării rămîne pur formal, 
scriptic.

De altfel, necorelările între pro
ducție, pe de o parte, aprovizionare 
și desfacere, pe de alță parte, abat 
comitetele de direcție de la îndeplini
rea unei atribuții de prim ordin: 
analiza temeinică și veridică a sta
diului înfăptuirii indicatorilor eco- 
nomico-financiari în ansamblul și în 
interdependența lor. Nu mai insis
tăm asupra faptului că numeroasele 
modificări ale sarcinilor de plan, din 
care multe se fac în mod empiric, 
subiectivist, complet nejustificate, au 
menirea să ușureze îndeplinirea în

proporție de 100 Ia sută a unor in
dicatori debili. Dar, această practică 
generează un volum enorm de 
muncă suplimentară, atît la nivelul 
forurilor
ciilor corespunzătoare din întreprin
deri, deformează realitatea, viciază 
relațiile
nată. Adeseori, creîndu-se prece
dente de acest gen, conducerile unor 
unităti economice mai slab gospodă
rite așteaptă ca pe o „mană ce
rească", perioadă de perioadă, spriji
nul organelor tutelare, care să le 
fardeze rezultatele, nerealizărlle din 
cauze de ordin pur subiectiv.

— Ce implicații apar in inte
riorul întreprinderilor, asupra 
spiritului și opiniei colectivelor de 
muncitori, ingineri, tehnicieni șl 
economiști și, în fond, care este 
substratul modificărilor „în jos" 
ale sarcinilor de plan ?

— După cum se știe, prevederile 
planului unei întreprinderi se de
falcă pe sectoare și secții, pe ate
liere și brigăzi, pe echipe și chiar pe 
unele locuri de muncă individuale. 
Ce programare a planului se mai 
poate face, însă, în ultimele 2—3 zile 
ale lunilor de încheiere a trimestru
lui ? De obicei, aceste modificări 
„de ultimă oră" nu se mai comu
nică de la nivelul conducerilor de 
întreprinderi în jos, astfel că, la un 
moment dat, în adînclmea structurii 
organizatorice a unităților nu se 
mal cunosc cu precizie sarcinile de 
producție și, cu atît mai puțin, cele 
financiare.

în continuare, trebuie spus că nu 
se mai asigură timpul necesar pen
tru pregătirea tehnologică și mate
rială a producției și se creează stocuri 
supranormative de materii prime și 
materiale. Un caz concret: „Tehno- 
metal", care întrunește, din păcate, 
toate aceste consecințe : și nenomina- 
lizări, și stocuri supranormative, și 
pierderi la capacitățile de 'producție. 
Grav este că, sub acoperirea modifi
cărilor de plan, nemobilizatoare, rea
lizările nu mai oglindesc integral e- 
forturile proprii ale întreprinderii, 
cu toate că uneori conducerile lor 
beneficiază fără „bătaie 
stimulente morale și — 
materiale, nemeritate.

Orice modificare a 
inițiale de plan trebuie să 
un factor de mobilizare a 
lor din întreprinderi 
tificarea potențialului 
Și

minister-unitate subordo-
Adeseori, creîndu-se

organizatoric.

de cap", de 
mai ales —

sarcinilor 
constituie 
colective- 

pentru fruc-
tehnic, uman

Convorbire 
Don MATEESCU

realizatâ de
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Bilanțul încheiat la 
sfîrșitul celor trei trimes- 

i tre din acest an ilustrea- 
i ză, în mod elocvent efor

turile depuse de colecti- 
| vul fabricii noastre — în 

cadrul organizării științi
fice a producției și a 
muncii — pentru îndepli
nirea și depășirea tuturor 
indicatorilor de plan, 
pentru creșterea neconte- 

I nită a eficienței activi
tății economice. Iată cîte
va date și cifre : aproape 
3 milioane lei depă
șire a volumului produc
ției globale, circa 3,2 mi
lioane lei beneficii peste 
plan, reducerea cheltuie
lilor la 1 000 lei producție 
marfă vîndută și încasată 
cu 14,87 lei, economii prin 
diminuarea prețului de 
cost la producția marfă 
comparabilă de 4 milioane 
lei și un spor de produc
tivitate a muncii de 2,2 
la sută

Care este „motorul" u- 
nor asemenea rezultate ? 
Unul singur, și anume 
cele 26 studii tchnico- 
economice de organizare 
superioară a producției și 
a muncii, elaborate pînă 
Ia sfîrșitul primului tri
mestru, din care 18 au 
fost aplicate, restul fiind 
în curs de fructificare. 
Studiile nu s-au ales la 
întîmplare, ci pornindu-se 
de la sarcinile ce-i revin 
fabricii (întreprinderea 
face parte din cele 71 de 
unități economice 
experimentează 
mul 
finanțare, 
conducere 
ției) prin 
tensă dusă de specialiștii 
compartimentului de or
ganizare științifică a 
producției și a muncii. De 
pildă, ultimele trei studii

îmbunătățit 
creditare 
a 
munca

care 
siste- 

de 
și

produc- 
in-

tribuna
experienței 
înaintate

elaborate de acest com
partiment : prin valorifi
carea lor vor aduce o e- 
conomie anuală de peste 
1 milion lei.

In acest an, nivelul be
neficiilor suplimentare 
este de peste 5 ori mai 
mare decît în 1967, iar cel 
prevăzut pentru anul viitor 
— de peste 10 ori mai 
mare. Beneficiile supli
mentare își au izvorul, la 
rîndul lor, în obținerea 
unor sporuri esențiale de 
producție, cu desfacere 
asigurată, la baza cărora 
se află depășirea capaci
tății proiectate a cuptoa
relor cu 
ciment 
depășire 
creșterii _ 
pare în timp a utilajelor, 
prin scurtarea termenelor 
de reparații, cît și pe sea
ma măririi indicilor ex
tensivi și intensivi. La 
noi, dat fiind specificul 
producției, s-au avut în 
vedere nu numai sectoa
rele interne ale fabricii, 
dar și cele din afara ei, 
cele care concură la bu
nul mers al întregii acti
vități a întreprinderii. Ca 
urmare, s-a organizat 
munca la cariera Lespezi 
în 2 schimburi, s-au me
canizat încărcarea vago- 
neților de funicular, 
cîntărirea cimentului în 
vrac Ia rampa veche și 
s-a mărit 
concasare 
gipsului.

în curs 
mai găsesc acum

peste 60 000 tone 
anual. Această 

se datorează 
gradului de ocu-

capacitatea de 
și transport a

de aplicare se 
unele

studii privind reducerea 
cheltuielilor materiale și 
de producție și folosirea 
eficientă a mijloacelor de 
transport C.F.I., corela
rea capacității utilajelor 
în fluxul tehnologic din 
cariera de gips Pucioasa 
ș.a. Eficiența acestora nu 
sste deloc întîmplătoare, 
ci își găsește explicația în 
modul de cercetare a 
cauzelor unor neajunsuri 
și deficiențe în activita
tea de producție și mun
că, în măsurile energice 
preconizate. Măsurile o- 
perative s-au împletit ou 
cele de perspectivă, ur
mărite pas cu pas de că
tre comitetul de direcție 
al fabricii. Faptul că fo
rul de conducere al fa
bricii — comitetul de di
recție — discută și adop
tă în ședințele sale perio
dice studiile și măsurile 
referitoare la organizarea 
științifică a producției și 
a muncii dă maximă res
ponsabilitate acțiunii ini
țiate de partid. Orientarea 
clară spre problemele le
gate 
rea 
lor, 
dicioasă a noului sistem 
de salarizare și normare 
a muncii, de prevenirea 
pierderilor materiale și la 
capacitățile de producție 
atestă însemnătatea ce se 
acordă în fabrica noastră 
organizării științifice a 
producției și a muncii. Iar 
faptul că.la ea participă 
nu numai specialiștii, dar 
și aproape întregul colec
tiv dă garanția obținerii 
unor 
dicarea eficientei econo
mice pe trepte mai înalte.
M. FIREȚEANU 
economist principal 
Fabrica de ciment Fieni

de perfecționa- 
calificării oameni- 
de aplicarea ju-

a garanția obțineri, 
noi rezultate în ri-

PREFABRICATE DE BETON LA TURDA
întreprinderea de prefabricate de beton din Turda, utilată cu agregate de 

mare randament și dispunînd de cadre tehnice și muncitori cu o bună calificare 
profesională, produce și livrează o gamă largă de materiale cu diverse între
buințări. între acestea se numără plăcile, chesoanele și panele pentru acoperișul 
unor construcții.

Cei interesați își pot procura de la această întreprindere, pe bază de re
partiție, fîșii cu goluri pentru planșee, panouri, bare, stîlpi electrici precom- 
primați, tuburi de presiune pentru alimentări cu apă și diverse alte elemente 
prefabricate. Unitățile agricole cultivatoare de viță de vie își pot procura de 
aici spalieri pentru susținerea viței. în anul 1969, în catalogul de produse al 
întreprinderii de prefabricate din beton Turda vor mai figura și tuburi pentru 
canalizare care se vor produce în mod . curent-

Informații suplimentare în legătură cu produsele întreprinderii din Turda 
pot fi obținute și la serviciul desfacere, telefon 1600, 1601 și 1060, interior 128.

Implicații fără expIO J ® ®wații

<<

<<
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lor, Insuficiența unor sortimente de 
nutrețuri. Este adevărat că atribuirea 
de terenuri pentru producerea furaje
lor în preajma fermelor de vaci a dus 
la îmbunătățirea situației. La Direcția 
de resort din Departamentul I.A.S. 
se apreciază că există suficiente su
prafețe destinate bazei furajere, ca 
și condiții pentru a se obține produc
ții mari. Dar o analiză întreprinsă în 
cadrul Trustului zonal I.A.S. Brașov 
relevă că există mari diferențe de la 
o unitate la alta. Anul acesta I.A.S. 
Sf. Gheorghe ă obținut în medie la 
ha 56 tone porumb siloz de pe o 
suprafață de 300 ha, I.A.S. Codlea — 
7 050 kg fîn de lucernă. Iar I.A.S. 
Jidvei cîte 90 tone sfeclă furajeră 
la ha. Acestea nu pot fi considerate 
producții record, dar sînt duble și 
chiar triple față de cele obținute 
într-o serie de întreprinderi agricole, 
care au hectare multe și nutrețuri 
puține. Din cauză că nu s-au aplicat 
lucrările agrotehnice potrivit cerin
țelor și condițiilor locale, la I.A.S. 
Petrești s-au obținut numai 6 tone 
de porumb siloz la ha, iar la bor- 
ceagul fîn abia ceva mal mult de o 
tonă. Sînt producții derizorii, neren
tabile, cu mult mai mici decît se 
poate realiza din culturile succesive.

Deosebit de mari sînt resursele de 
mărire a producției de iarbă de pe 
pajiștile naturale. De pe aceste mari 
suprafețe producția de iarbă este re
dusă din cauza neaplicării lucrărilor 
de curățire, fertilizare și suprain- 
sămînțare cu semințe de ierburi. Mii 
de hectare de pajiști se degradează 
ca efect al concepției că „iarba crește 
singură". Deși au fost create unele 
pășuni model, de pe care se obțin 
cîte 20—30 tone iarbă la ha, acestea 
continuă să rămînă modele singulare.

în complexul de cauze care frînează 
creșterea producției de lapte au o 
mare pondere pierderile de substanțe 
nutritive din nutrețuri. După aprecie
rile ing. Anton Huniade, tehnolog șef 
la Trustul Brașov, aceste pierderi 
ajung uneori la 30—50 Ia sută Ia pro
teină din cauza întîrzierii cositului, 
transportului și a depozitării neco
respunzătoare, sub cerul liber. Aceste 
pierderi în cazul fînețelor situate 
pe coaste se datoresc și lipsei de 
motocositoare, ca și a altor utilaje 
de stringentă necesitate. Paralel cu 
soluționarea acestor probleme, este 
necesar să se aplice metode de mare 
eficiență, care să permită ca, în loc 
să se risipească valori de milioane 
de unități nutritive, să fie transfor
mate în lapte și carne.

Una din principalele cauze care au

dus la plafonarea producției de lapte 
în I.A.S. se referă la subaprecierea 
măsurilor pentru creșterea în condi
ții corespunzătoare a animalelor ti
nere. Concepția generată cu ani în 
urmă de către Departamentul I.A.S., 
potrivit căreia unele unități au fost 
profilate pe creșterea junincilor de 
prăsilă, iar altele pe exploatarea va
cilor, s-a dovedit ineficientă în pro
ducție. într-adevăr, nemaifiind direct 
interesați în creșterea efectivelor 
matcă din prăsila proprie, mulți spe
cialiști au așteptat să primească vaci 
crescute de-a gata de către alții. 
Uneori, astfel de situații se con
stată în cadrul aceleiași întreprin
deri agricole de stat. Ferma de vaci 
Petrești, județul Alba, a refuzat să 
primească 70 de juninci din cauza ca
lității necorespunzătoare. Sarcina de 
a le crește revenea fermelor Vinga, 
Vințișoara și Cîlnic din cadrul ace
leiași I.A.S. Consiliul de administra
ție din care fac parte și șefii ferme
lor împricinate nu a găsit cu cale 
să ia măsuri pentru ca astfel de ano
malii să nu se mal repete.

La ........................
serioase 
ducției. 
lor în

se adaugă lipsuri 
organizarea repro- 

cauza neglijențe-
aceasta 

în 
Din _ . .
furajare și reproducție, 

un număr de 127 vaci din cele 707 
existente sînt infecunde, ceea ce în
seamnă că aproximativ tot atîția 
viței prevăzuți în plan nu vor fi 
obținuți. Or, este știut că vacile de 
la care nu se obțin viței nu vor da 
nici lapte, acționînd ca un factor 
limitativ al rentabilității crescătoriei 
și în anul viitor.

în ultimii ani s-au cheltuit mari 
fonduri pentru mărirea capacității 
productive a șeptelului. în acest sens 
s-au obținut o serie de rezultate 
pozitive, concretizate prin crearea 
unor nuclee de animale ce dau pro
ducții mari și rentabile. Dar despre 
ameliorarea raselor autohtone se dis
cută de mulți ani, însă abia în anul 
viitor își vor începe activitatea spe- 
cialiștii-selecționatori în întreprin
derile agricole de stat. Tot pentru a- 
nul viitor e prevăzută darea în func
țiune a centrului de testare de la 
Voluntari-București, care are meni
rea de a asigura certitudinea valorii 
amelioratoare a reproducătorilor. în- 
tîrzierile în aplicarea măsurilor a- 
meliorative -pe scară largă își au ex
plicația și în persistența unor teorii 
anacronice despre plafonarea rase
lor autohtone. Din această cauză, 
importurile de animale de prăsilă nu 
au contribuit la ameliorarea, cu 
prioritate, a principalelor rase — 
Bălțată românească și Brună de Ma
ramureș. în unele cazuri, chiar a- 
tunci cînd s-au obținut tauri de »

mare valoare, nu s-a asigurat folo
sirea lor cu maximă intensitate. „A- 
nul acesta, ne spune ing. Popa Oc
tavian, șeful fermei de vaci Fel- 
dioara, am crescut cu mari cheltu
ieli 25 de tăurași din clasele „record" 
și „elită" pentru ameliorarea efecti
velor de vaci din rasa Bălțată româ
nească. Dar 22 dintre ei au fost vîn- 
duți pentru carne". „Nu ni s-au asi
gurat beneficiari — ne spune șeful 
de fermă — deși am fost planificați 
să-i creștem. Am pierdut din această 
activitate 80 mii 
se au în vedere rezultatele 
s-ar fi obținut 
la reproducție a 
dat la abator, rezultă că paguba 
este considerabilă. Cazuri simila
re se întîlnesc și în alte ferme, 
ceea ce Impietează asupra creșterii 
animalelor de prăsilă de mare va
loare. Astfel de situații constituie o 
frînă în calea ameliorării raselor nu 
numai în unitățile agricole de stat, 
ci și în cooperativele agricole.

înlăturarea deficiențelor semnalate 
depinde în cel mai înalt grad de 
asigurarea cadrelor necesare în fie
care fermă de vaci. în I.A.S. lucrea
ză mii și mii de specialiști și îngri
jitori cu o bună calificare, dublată 
de pasiune și mîndrle pentru pro
fesiunea aleasă. Dar situația de an
samblu ascunde carențe a căror per
petuare nu poate avea decît conse
cințe păgubitoare. „în multe ferme 
de vaci, fluctuația îngrijitorilor este 
principala cauză a plafonării produc
ției de lapte — ne spunea ing. Traian 
Corduban, directorul Trustului I.A.S. 
Brașov. Cauzele acestei situații sînt 
multiple, dar, în principal, ele se 
datoresc condițiilor necorespunzătoa
re de muncă și de viață. Aceasta re
zultă clar din evoluția situației de la 
I.A.S. Feldioara, unde mulgătorii 
s-au stabilizat o dată cu îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, în timp ce, cu 
trei ani în urmă, la o medie anuală 
de 65 mulgători s-au perindat 200 de 
persoane". Fluctuația sau chiar lipsa 
îngrijitorilor e determinată nu nu
mai de afluxul firesc spre industrie, 
ci și datorită încălcării unor norme 
elementare de amplasare a unor fer
me de vaci. Ferma Chirpăr, aparți- 
nînd I.A.S. Agnita, a fost amplasată 
în mijlocul cîmpului, departe de ori
ce localitate și fără apă suficientă. 
La ferma Criț de la I.A.S. Rupea, cu 
ani în urmă, s-au construit 7 graj
duri pe terase. Astfel de amplasa
mente stabilite „acolo unde a că
zut săgeata" nu sînt puține la 
număr.

Fluctuația îngrijitorilor, cu tot cor-

de lei". Dacă 
ce 

prin utilizarea 
taurilor ce s-au 

rezultă
Cazuri 

întîlnesc și în

tegiul de deficiențe care rezultă 
din. aceasta, este și o consecință a 
imobilismului cronic în definirea și 
asigurarea sistemei de mecanizare la 
fermele de vaci. Este cunoscut că, 
față de alte sectoare de activitate, 
în aceste ferme este necesar un efort 
constant, zi de zi, în tot cursul anu
lui, mînuirea a mii și- mii de tone 
de furaje de volum, executarea unor 
lucrări suplimentare față de alte 
ferme, cum este, spre exemplu, mul
sul vacilor. Contrar regulilor zooteh
nice, bine precizate în fermele de 
vaci, se trece alternativ de la mul
sul manual la cel mecanic și invers, 
în funcție de sezon. La I.A.S. Fel- 
dioara, vacile se mulg mecanic iarna 
și manual vara. Un mare volum de 
muncă ar putea trece de la execu
ția manuală la cea mecanică, în sec
torul preparării și distribuției fura
jelor, al transportării gunoiului de 
grajd. Se simte însă nevoia ca De
partamentul I.A.S. să se ocupe. cu 
mai multă stăruință de extinderea 
mecanizării în zootehnie.

Din relatările a numeroși specia
liști rezultă, de asemenea, necesita
tea adaptării mai judicioase a siste
mului de cointeresare materială și 
îndeosebi a celui de premiere la spe
cificul diferitelor profiluri de ferme 
șl sectoare agricole. „Criteriile de 
premiere sînt inechitabile, ne spune 
dr. Victor Popescu, inginer șef zoo
tehnist la Trustul Brașov. Fermele 
de vaci au incomparabil mai puține 
șanse de depășire a planului de be
neficii, iar solicitările sînt mai mari, 
ceea ce face ca unii specialiști să 
prefere fermele cu profil vegetal. Ar 
fi indicat ca Departamentul I.A.S. 
să studieze și să rezolve această 
problemă".

După cum se vede, plafonarea pro
ducției de lapte este determinată 
de multiple deficiențe care pot fi 
remediate. Depinde de Consiliul Su
perior al Agriculturii- rezolvarea cît 
mai grabnică și cît mai bine a aces
tei probleme. Totodată, aceasta de
pinde și de spiritul de inițiativă,, de 
discernămîntuî și competența nu o da
tă. puse la încercare și dovedite prin 
rezultate remarcabile, ale lucrătorilor 
și specialiștilor din întreprinderile și 
fermele agricole pentru depășirea 
actualelor dificultăți, creșterea efec
tivelor matcă și punerea lor în va
loare. Este o importantă problemă a 
economiei naționale și, totodată., o 
chestiune de prestigiu, de mîndrie 
profesională pentru specialiștii și 
lucrătorii fermelor agricole, ca să 
pună la dispoziție maselor largi de 
consumatori cantități cît mai mari 
de lapte și produse lactate.

<<

pe post de gară
Serviciul „Personal" 

al Combinatului chimic 
Craiova este supraso
licitat : în fiecare zi 
întocmește formele de 
angajare a 4—5 oameni 
și de lichidare pentru 
2—3 salariați. In doi 
ani și jumătate au ple
cat din întreprindere 
peste 2 100 de salariați 
și au fost angajați alți 
3 400. Fluctuația ridi
cată de cadre împie
dică atingerea para
metrilor proiectați, 
provoacă mari pagube. 
La combinat se anga
jează cine vrea și cine 
nu vrea. Este suficient 
ca cel care se pre-

zintă la „poarta Craio- 
vei" 
letinul < 
te, că 
considera 
combinatului. Nu in
teresează pe nimeni 
ce aptitudini are vii
torul operator sau lă
cătuș, ce-l preocupă, 
Ce pregătire are.

Stabilizare, califica
re, bună organizare a 
muncii ? Sînt între
bări fără răspuns. De
sigur, dacă într-o gară 
domnește acel „du-te, 
vino" — lucrul este 
firesc și cauzele sînt 
de înțeles. Dar într-o 
întreprindere ?

să aibă 
de 
se

la el bu- 
identita- 
și poate 

angajatul

Pentru înmagazinat

rugina ?
Pe o colină din a- 

propierea comunei Ol
teni, județul Teleor
man, a fost construit, 
cu ani în urmă, un 
mare rezervor din me
tal cu o capaci
tate de 120 vagoane, 
pe care întreprinderea 
de transport țiței din 
Ploiești nu-1 mai folo
sește de doi. ani. Dacă 
în vară n-ar fi fost 
secetă, imensa con
strucție ar . fi rămas, 
în continuare, pentru 
localnici, un simplu 
punct de reper. Dar 
lipsa de 
mîntat. 
dit că 
ar putea 
cădere"' 1 _ .
de 100 hectare. Și au 
cerut conducerii res
pectivei întreprinderi 
să le vîndă rezervo-

apă i-a fră- 
S-au gîn- 
umplîndu-1 
iriga „prin 

nu mai puțin

rul. Acordul acesteia 
a trebuit completat 
însă de aprobarea Mi
nisterului Petrolului, 
care „n-a aprobat". 
Soarta rezervorului 
și-o poate oricine 
imagina. Cînd și-a 
retras de aici ultimii 
angajați, întreprinde
rea ploleșteană a cedat 
„Combustibilului" o 
clădire în valoare de 
circa un milion, dar 
nu înainte de a tăia 
întreaga instalație de 
încălzire centrală. Mo
tivul ? „Combustibilul" 
n-ar avea... păcură. 
Acum rezervorul va 
fi și el tăiat, și din 
fier nou va ajunge 
fier vechi ? ! Sau va fi 
destinat înmagazinării 
de rugină ?

La oglindă
La Arad s-a deschis, 

zilele acestea, o expo
ziție industrială, avînd 
ca temă: „Căile de 
reducere a cheltuieli
lor materiale de pro
ducție". Organizată de 
comitetul județean de 
partid, expoziția cu
prinde aproape 1000 
de panouri, grafice, 
afișe și alte exponate, 
oglindind creșterea e- 
ficienței activității 
productive la peste 35 
unități industriale din 
județ. Noile tipuri de 
vagoane și de strun
guri, în miniatură sau

>>

naturală, 
fabricate 
alte sute 
realizate

tri mărime 
asimilate și 
în acest an, 
de produse 
sau în perspectivă de
a intra în producție, 
cele 34 milioane lei 
beneficii și economii 
peste plan, 1 337 tone 
de metal economisit și 
6,5 milioane de lei a- 
cumulate din aplicarea 
a peste 
de mică 
iată ce 
oglinda 
dustriale a județului 
Arad.

100 de lucrări 
mecanizare — 
se vede în 
activității in

>>

Apa „Sîmbetei"

pe țevi de metal
La uzina de țevi 

„Republica" din Ca
pitală s-au irosit anul 
acesta — prin depăși
rea normelor de con
sum — aproape 1400 
tone metal. Alte cîteva 
sute de tone metal 
s-au pierdut prin re
buturi, precum și prin

„promovarea" produc
ției de la calitatea 1 
la calități inferioare. 
Ca urmare, beneficiul 
întreprinderii s-a di
minuat cu peste 9,2 
milioane de lei. După 
cum se vede, prin țe
vile produse la uzina 
„Republica" curge... 
apa Sîmbetei.

Generoși,

pe banii cui?
în urma unui con

trol efectuat de Trus
tul I.A.S. Ploiești s-a 
constatat că, în cîteva 
unități, încadrarea per
sonalului s-a făcut pe 
sprinceană, unii înca- 
sînd salarii mult mai 
mari decît li se cuve
neau. La I.A.S. Iz- 
voru, Gheorghe Dumi
tra, fără cunoștințe de 
specialitate, a fost în
cadrat tehnician I, în- 
casînd lunar/ în plus, 
cîte 500 lei; Ștefan 
loan, proaspăt absol
vent al școlii, a 
încadrat direct, 
tehnician I, cu 
mult mai mare 
i se cuvine p 
munca pe care o făcea. 
Inginerul mecanic Al. 
Vișinescu, de la I.A-.S. 
Avicola-Găiești) a fost 
încadrat ca șef de fer
mă zootehnică pentru 
simplul motiv că aici 
salariul este mai mare. 
Unii au avut grijă și 
de nevestele lor. Le-au

fost 
tot 

leafă 
decît 

pentru

încadrat pe posturi 
bune, fără să aibă pre
gătire corespunzătoa
re. Deși inginer agro
nom, soția tehnologu
lui șef de la I.A.S. 
Găiești a devenit con
tabil I ; cea a șefului 
sectorului economic de 
la I.A.S. Leordeni — 
tehnician horticol — 
a fost numită, de ase
menea, contabil I. Și 
mai sînt și alte ase
menea cazuri. Poate 
banii plătiți în plus 
celor ce nu-i meritau 
se vor recupera. Dar 
pagubele aduse unită
ților respective ca ur
mare a nepriceperii 
în muncă, cine le su
portă ? Nu știm nici 
ce se va întîmpla cu 
cei care, generoși din 
cale-afară, au făcut 
sau tolerat asemenea 
ilegalități.
spune 
Trustului 
iești.

nePoate 
conducerea 

I.A.S. Plo-
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PREZENTA ARTISTULUI
IN PROBLEMA TKA

LUMII CONTEMPORANE
Actul creației artistice constituie o- 

biectul unor cercetări tot mai minu
țioase ale unui număr mare de spe
cialiști ; s-au creat discipline noi, o 
psihologie și o sociologie a' artei, cu 
domenii din ce în ce mai precise de 
investigare, ramuri tradiționale ale ști
ințelor umaniste își revizuiesc unghiul 
de cuprindere a acestei probleme. Sim
plificările forțate au fost dovedite ino
perante, trufia anumitor direcții ale 
esteticii neopozitiviste care urmăreau 
să stabilească raporturi strict geome
trice între fapte s-a demonstrat a fi 
deșartă. Relațiile acestea sînt extrem 
de complexe și procesul în care ima
ginile realului sînt restituite, în inter
pretări multiple, constituie încă obiec
tul a numeroase cercetări. O dialectică 
subtilă leagă, de fapt, cele două mo
mente ale actului creației într-o sinteză 
unică în care ne e peste putință să 
despărțim descoperirea lumii exterioare 
și transformarea ei, modelată specific, 
în operă de artă.

Intr-o faimoasă pagină de jumal, 
Stendhal — în limbajul pitoresc al 
celui ce nutrise speranța de a ajunge 
inginer — observa că „fiecare pasiune' 
p are o cauză p’ și un efect p Cu 
alte cuvinte, sentimentul care dă sens 
operei de artă își are izvorul în lumea 
exterioară și se întoarce, transformat 
în creație artistică, în aceeași lume. 
Trecerea înfățișărilor lumii prin univer
sul spiritual al pictorului, al poetului 
sau al muzicianului, prefacerea lor în 
culoare, în vers, în cîntec, nu se poate 
— însă — înfăptui fără ca personali
tatea creatorului să nu Ie încarce cu 
semnificații noi sau să nu le descopere

Dan GRIGORESCU

înțelesuri pînă atunci ascunse. Nici 
măcar în declarațiile programatice ale 
naturalismului, școala literară care 
exalta obiectivitatea creatorului, nu 
s-a susținut ideea neintervenției artis
tului în acest proces. Și, dacă e adevă
rat că jurnalul fraților Goncourt îl 
definea pe scriitor ca pe un istoric al 
prezentului (obligîndu-1 să lucreze cu 
„documente redactate după natură"), 
interpretarea mai lucidă a lui Zola 
(ca să nu mai pomenim însăși opera 
lui literară) menționează „lenta succe
siune a accidentelor nervoase și sangu
ine", altfel spus temperamentul ar
tistului, ca pe o condiție a creației.

Flaubert, teoretician al 
lismului, spunea despre 
doamna Bovary : „Emma 
iar Balzac, aspirînd să 
istoria unei întregi epoci, 
„obiectivă" a cronicarului, 
suspine în clipa în care povestea 
moartea bătrînului Goriot. Arta nu 
poate exclude participarea celui care 
o creează. Poezia pe care o cuprind 
celebrele cuvinte ale lui Luchian are, 
astfel, vibrația inimitabilă a adevăru
lui : „Artistul nu pictează cu ochiul, 
ci cu sufletul".

Există, precum se știe, și tendința 
potrivnică, aceea de a acorda o va
loare exclusivă lumii interioare a ar
tistului, de a o privi ca pe o enti
tate separată de universul care proiec-

impersona- 
eroina sa, 

sînt eu I", 
recompună 
cu minuția 
plîngea cu

omo
mathematicus"

(Urmare din pag. I)

De aceea, după pă
rerea mea, termenul 
de „homo mathemati
cus", pentru a nu su
gera o creatură mons
truoasă, trebuie înțeles 
ca o sinteză a unui 
complex de calități in
telectuale, morale, eti
ce și estetice, realizată 
prin cultura matema
tică. Componentele 
spirituale ale omului 
care va folosi 
maticile ca 
ment’ de gîndire și ca 
limbă universală în 
înțelegerea realității 
vor fi curajul și pute
rea de investigație, li
bertatea jocului inspi
rației orientată de lo
gică, pasiunea rigo
rii, inteligenta, gene
ralitatea și abstracția, 
simțul analogiilor re
velatoare, conștiința 
puterii gîndirii știin
țifice. Este de la sine 
înțeles deci că un ast
fel de om va avea o 
cultură multilaterală 
pentru a realiza o in
dividualitate armonios 
închegată. „Homo
mathematicus“ se va 
manifesta matematic 
în modul cel mai na
tural, fără eforturi, 
așa cum se manifestă 
orice intelectual cînd 
scrie, citește sau vor
bește. In caz contrar, 
cultura matematică ar 
fi un chin și ar fi mult 
mai bine ca cei care 
l-ar îndura să fie 
scutiți de el.

Cred că nu este 
greu de prevăzut că 
rolul social-istoric al 
acestui tip de om, 
care se conturează 
ca al viitorului apro
piat, va consta în fo
losirea componentelor 
sale spirituale în sco
purile înalte ale u- 
manitățli. Și pentru a 
nu folosi cuvinte mari, 
fără conținut precis, 
prin astfel de scopuri 
vreau să înțelegem 
stăpînirea deplină a 
forțelor naturii în fo
losul omenirii, spre 
eliberarea totală a a- 
cesteia de grijile ma
teriale elementare, de 
spectrul foamei șl al 
bolilor, pentru întro
narea unui climat de 
echitate socială pre
tutindeni.

Trebuie totuși să 
observ că schema de 
mai sus corespunde de 
fapt unui model sufi
cient de abstract și că 
omul real va continua 
să fie complex, va de
veni probabil si mai 
complex decît în tre
cut. In al doilea rînd. 
matematica viitorului 
poate avea

mate- 
instru-

.__ i înfățișări
tot atît de senzațio
nale în comparație cu 
cea. actuală, ca și cea 
de azi în comparație 
cu cea de acum 30—40 
ani. Dacă în trecut, 
nu mai departe decît 
acum 30—40 ani, ci
neva ar fi încercat să 
atragă atenția că stu
diul matematicii cul
tivă și simțul estetic, 
ar fi trezit ironii greu 
de anihilat. Singura 
disciplină care avea 
dreptul, printr-o tra
diție scolastică, la ca
lități estetice era geo
metria elementară, pe 
care mulți o decla
rau Insă elegantă, dar 
ininteligibilă.

— Vă rugăm să ne 
vorbiți despre însem
nătatea matematicii 
din acest punct de ve
dere. Cum să înțele
gem ideea că unul din 
sensurile ultime ale 
studiului matematic 
constă în a-l face pe 
om un spirit multila
teral, iubitor de fru
mos, posedînd sim
țul estetic al armo
niei, rigoarea gîndirii, 
a demonstrației ?

— O dată cu pătrun
derea matematicii în 
cultura profesională, 
cu necesitatea cunoaș
terii și stăpînirii ei, a 
apărut implicit și sen
zația unei frumuseți 
tangibile a lumii ma
tematice.
care se 
să-și formeze gîndirea 
și să-și satisfacă setea 
de cunoaștere desco
peră deopotrivă în ra
ționamentul matema
tic surprinzătoarea li
bertate de investigație 
a metodelor matema
tice, preocuparea de 
frumos și de perfect, 
de armonie și de ri
goare pe care o cul
tivă artele în creațiile 
lor nepieritoare. Toc
mai de aceea, un ma
tematician astăzi nu 
mai poate fi unilateral, 
ci în mod obligatoriu 
trebuie să-și lărgea
scă permanent cultura. 
Accentuarea 
rol formativ al mate
maticii cred 
poate realiza cel mai 
bine făcînd studiul ei 
cît mai agreabil, ară- 
tîndu-i tineretului 
prin întreaga noastră 
activitate profesională 
șl în fiecare moment 
al procesului de în- 
vățămînt că acest stu
diu este șl accesibil și 
atrăgător, ca și majo
ritatea jocurilor de 
inteligență, cum ar fi 
șahul, de exemplu.

— In aceste condiții 
de continuitate mai 
poate matematica să 
rămînă o disciplină 
strict delimitată, sau 
sînteți pentru o cît 
mai strtnsă corelație 
cu celelalte materii 
școlare ?

— Matematica ac
tuală este știința 
structurilor abstracte 
și prin aceasta aplica
bilă pretutindeni, In 
toate disciplinele care 
realizează structuri 
matematizabile. Core
larea ei cu astfel de 
discipline se cere în
făptuită în mod na
tural, prin întrepă
trundere, adică prin 
matematizări din ce 
în ce mai profunde. 
De altfel, necesitatea 
unei astfel de corelări 
a fost recunoscută de 
mulți specialiști. Pen
tru că este clar că 
predarea unor capitole 
din fizică, chimie, bio
logie s-ar realiza mult 
mai bine cu sprijinul 
limbajului și meto
delor matematice. Dar 
ea nu este întotdeauna 
pusă în practică în- 
trucît implică o res
tructurare a cunoștin
țelor cadrelor didac
tice respective, și nu 
este o operație sim
plă. Să fim totuși opti
miști. Colocviul inter
național UNESCO a- 
supra problemelor în- 
vățămîntului mate
maticii în școlile se

Tineretul 
străduiește

acestui

că se

cundare și superioare 
europene — pentru a 
cita doar un exemplu 
— care a fost orga
nizat în București în
tre 23 septembrie și 2 
octombrie a.c., a dez
bătut și problemele 
corelării ca și pe cele 
ale pregătirii conti
nue a cadrelor didac
tice. Iar în unele din
tre cele mai intere
sante concluzii ale 
sale se întrevăd posi
bilități practice pen
tru ca o asemenea 
restructurare să se 
poată înfăptui treptat. 
Rezolvîndu-se pro
blema corelării mate
maticii cu disciplinele 
matematizabile și ma
tematizate, atît în 
cercetare cît, mai cu 
seamă, în învățămînt 
se rezolvă într-o pri
mă etapă șl problema 
stabilirii unor struc
turi mai logice pentru 
celelalte discipline în 
special șl pentru învă
țămînt în general.

— O dată cu extin
derea predării mate
maticii, are loc firesc 
și o diversificare a ei. 
Introducîndu-se clasa 
a XlI-a, de pildă, ele
vii învață o serie de 
discipline matematice 
noi, algebră superi
oară, calculul proba
bilităților, elemente 
de statistică, ecuații 
diferențiale. Cum să 
se întărească unitatea 
predării tuturor aces
tor elemente 1 Ce re
comandări concrete 
puteți face î

— După părerea 
mea, întărirea unității 
predării diverselor 
discipline, capitole sau 
teme este posibilă 
prin sacrificarea as
pectelor particulare în 
favoarea celor gene
rale, scoțîndu-se în e- 
vidență caracterele 
specifice ale raționa
mentului matematic. 
Aplicațiile, exercițiile 
și problemele trebuie 
în schimb să fie duse 
pînă la capăt și, pe cît 
posibil, să lege între 
ele discipline diverse. 
Se înțelege că reușita 
este condiționată de 
convingerea că mate
matica predată trebuie 
să-i formeze pe elevi 
pentru viață, și nu 
doar pentru cele mai 
apropiate examene. 
Cred, de asemenea, că 
este binevenită și 1- 
deea unui front comun 
al întregului corp 
profesoral pentru pre
darea unitară a ma
tematicii. Necesitatea 
acestei idei mi separe 
suficient de întemeia
tă, mai ales în per
spectiva rezultatelor a 
două evenimente de 
primă importanță : u- 
nul național și anume 
noua lege a învăță- 
mîntului, care consa
cră din mai multe 
puncte de vedere nece
sitatea unei munci di
dactice colective, altul 
internațional, în speță 
colocviul UNESCO 
susmenționat. în cali
tatea de președinte al 
comisiei internaționale 
de 
tate 
t-o 
pot
acum ceea ce am reco
mandat atunci.

recomandări, cali- 
Pe care am avu- 
cu acel prilej, nu 
decît să susțin șl

Mihai IORDANESCU
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15,30 ;

13,30 ;
13,30 ;

Duelul lung : VITAN — 15,30 ; 20,30.
Lady Macbeth din Siberia : VITAN — 18. 
Roata vieții : PROGRESUL — 15,30 ; 20,30. 
Bela : PROGRESUL — 18.
Suflete tari : CRINGAȘI — 15,30 ; 19.
Fratele doctorului Homer : FERENTARI —

Collvle pentru doi : RAHOVA — 18.
Sfîntul la pîndă : MOȘILOR — 15,30 ; 20,30.
Țar și general : MOȘILOR — 18.
Veșnicul întîrzlat : COTROCENI — 15 ; 20,30. 
Maica Ioana a îngerilor : COTROCENI — 17,45.
Tarzan, omul-maimuță : PACEA — 15,45 ; 18 ;

O Columna (ambele serii) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 20,45.A Ziua In care vin peștii t REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 2644) ; 20,15 (seria de bilete — 
2606).
0 Anna Karenina (ambele serii) : LUCEAFĂRUL - 
9 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,45.
Q „Judoka" agent secret : FESTIVAL — 8,30 ; 11
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15
18.30 ; 20,45.
e Marianna, agentul 0555 : VICTORIA — 9,30 ; 11,30 
13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, MIORIȚA — 9,30 ; 11,30
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 
21,15.
® Zilele filmului canadian : SALA CINEMATECA 
— 18 ; 20,30.
0 înțeleptul de pe muntele blestemat: ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15 ; GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 18,30 ; 
20,45.
O Winnetou (seria a IlI-a) : FLOREASCA — 9.15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
o Valea albinelor : LUMINA — 9,15—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Heidi : DOINA — 9 ; 11 ; 13.

O inimă nebună... nebună de legat: DOINA — 16 ; 
18,15 ; 20,30.
a Lumea comică a Iul Harold Lloyd — Plimbarea 
lui Esop : TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;-----18 . — ..
O

; 20,15.
o Prințesa : UNION — 10,30 ; 15,30 ; 18
O Fete în uniformă : FEROVIAR — 9 

18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 
; 18,15 ; 20,30.

16
16

e Unchiul meu : UNIREA — 18.
0 Eu te-am iubit : LIRA — 15,30 ; 20,30.
o Viață la castel : LIRA — 18.
O Regele suedez : VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
a Gustul mierii : VIITORUL — 18.
o Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, RAHOVA — 15,30 ; 
20,30.
0
O
•«
0
•
20,15.
© Tarzan, omul maimuță șl Fiul Iul Tarzan : 
VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 19,15.
o Operațiunea San Gennaro : POPULAR — 15,30 ; 
20,30.
® Soare șl umbră : POPULAR — 18.
O Viva Maria : MUNCA — 15,30 ; 20,30.
O Romanță pentru trompetă : MUNCA_ 18.
© Șapto oameni de aur : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O
0
e
•
0
20,30.

0 Vera Cruz : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
o Neînțelesul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Hombre : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45, TOMIS — 9,15—15,30 în continuare ; 18 ; 20,15, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Lustragiul : BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.
® Autorizație de căsătorie : BUZEȘTI — 18.
a Căderea imperiului roman : DACIA — 8,43— 
19,30 în continuare.
a Heroina : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
® Marysla șl Napoleon : UNIREA — 15,30 ; 20,30.

tează, de fapt, asupră-i senzații și 
impresii de tot felul. Simptomatic mi 
se pare, însă, că această idee poate 
fi regăsită mai ales în lucrările de 
estetică și foarte rar în cele literare. 
Cazul lui Balzac, relevat de Engels, 
este exemplar sub acest raport: rea
litatea a operat hotărîtor asupra pro
zei sale, împotriva propriilor păreri 
politice. La rîndul său, Șirato con
semna tocmai această „imposibilitate a 
artistului de a crea imagini care, cu 
sau fără voia sa, să nu corespundă as
pectelor realității". Ori de cîte ori, 
goniți de urîțenia societății mercan
tile, „cămătărești", cum o numea u- 
nul dintre ei, poeții sau pictorii au 
încercat să se însingureze într-un uni
vers ideal, căruia să-i rupă toate legă
turile cu lumea, realitatea s-a răzbunat, 
implacabilă. Naufragiul lui Oscar 
Wilde sau cel al lui Ezra Pound o 
convingător : aerul era rarefiat în în
căperile acelea, construite de ei, în 
care creșteau doar plante de seră, fără 
miros. Prezența lui Hemingway în 
războiul civil din Spania, Camus în
regimentat în rezistența franceză, 
sculptorul Barlach murind în mizerie 
pentru că nu pactizase cu fascismul, 
sînt numai cîteva pilde de ceea ce 
înseamnă participarea artistului la ma
rile probleme ale lumii contemporane.

Adevărul e că relațiile acestea din
tre individul care creează și lumea 
pe care — într-un fel sau altul — o 
reflectă creația trebuie cercetate cu 
profundă luare-aminte. Efortul de asi
milare specifică a realității pe care îl 
fac literatura și arta modernă (Kan
dinsky însuși spunea cîndva : „Dacă 
rupem legăturile cu natura și ne con- 
sacrăm unor combinații de culoare 
pură și de forme independente, nu 
vom crea decît decorații geometrice, 
în felul cravatelor și covoarelor") tre
buie înțeles în toate implicațiile sale. 
Este necesară o analiză a fundamen
telor filozofice a raporturilor artei cu 
lumea, analiză pentru care criticul 
marxist are la îndemînă instrumente 
precise. înlocuirea acestei operații 
printr-o exaltare a realizării artistice 
„în sine" duce, implicit, la calofilie.

Sensul participării la destinul între
gii umanități, pe care-1 descifrează în 
lumea exterioară, adaosul propriilor 
gînduri despre marile mișcări ale uni
versului reprezintă, neîndoielnic, su
premul țel al operei de artă.

în cuvîntarea rostită la Adunarea 
generală a scriitorilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le înfățișa creato
rilor de literatură un ideal civic de o 
desăvîrșită claritate : „Pentru a pu
tea sluji aspirațiile și idealurile ma
selor, pentru a satisface cerințele spi
rituale alo omului muncii eliberat de 
exploatare, scriitorul trebuie să tră
iască cu maximum de intensitate co
mandamentele supreme ale societății 
noastre de azi, să înțeleagă tendin
țele ei de dezvoltare, să se confunde 
cu dorințele și voința poporului în 
mijlocul căruia s-a născut și tră
iește".

Implicat direct în procesul creației, 
a cărui componentă este, sentimentul 
participării capătă, în epoca noastră, 
dimensiuni cu totul noi. împlinirea 
idealului uman, răsfrîngînd deopotrivă 
existența eroică a omenirii și a in
dividului determină o responsabilitate 
socială a scriitorului și a artistului, o 
intensitate a trăirii actului de creație 
căreia societatea noastră îi conferă un 
sens superior. Sooialismul restituie ar
telor și această înaltă valoare, acest 
înțeles major care decurge din parti
ciparea lor directă la destinul con
temporaneității.

TEATRUL DIN BACĂU

IȘ
premiere o-

a Teatrul Național Cara-
glale" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Candida — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahla) ! Melodie 
varșovlană — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Echilibru fragil — 
19,30; (sala Studio): Cînd luna e al
bastră — 20.
o Teatrul Mic : Vrei să fll ne
vasta mea 7 (spectacol O.S.T.A.) 
— 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Andro- 
maca — 19.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Gemenii — 20.
O Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren
— 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr.174) : Mexlco-Melody — 19,30. 
o Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Hanul melodiilor populare
— 20.
ffi Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R. D. Germană) — 16 : 19,30.

Tripticul de 
ferit în deschiderea sta
giunii festive băcăoane — 
cu ocazia împlinirii a 20 
de ani de activitate a tea
trului — ne-a oferit cîteva 
din datele unui profil. 
Dacă, exprimată în cifre — 
154 de titluri, aproape 8 000 
de reprezentații, peste 
2 000 000 de spectatori — 
politica culturală a teatru
lui ne dezvăluie o nobilă 
șl susținută rîvnă spre 
frumos, cîteva aduceri a- 
minte sau aprecieri pre
zente ne pot oferi o mai 
completă fișă de caracte
rizare.

Premiera pe țară cu pie
sa lui Ion Luca Cele 4 
Marii se înscrie în
preferințele stabile ale
teatrului pentru drama
turgia românească, adesea 
explorată în laturile ei mai 
puțin cunoscute. Piesa lui 
John Steinbeck Oameni și 
șoareci amlntindu-ne de 
mal vechi succese ale tea
trului cu ace3t gen de pie
se, ca de pildă un „Mont
serrat" cu același protago
nist, Ion Buleandră, ne-a 
dovedit seriozitatea acestui 
colectiv, apt să reliefeze 
distinct, la înălțimea justă 
a tonului, termeni dramatici 
de o mare amploare. In 
sfîrșit, o propusă seară de 
„suspense" cu o piesă de 
recentă și tenace circulație 
prin teatrele de provincie, 

. spectacolul cu piesa Aga- 
thei Christie Conacul sin
guratec ne reamintea că și 
teatrul din Bacău se su
pune încă acelui mit al 
piesei zise „de succes". Am 
fi nedrepți, însă, dacă am 
uita încercările teatrului 
din ultimii ani de împros
pătare a repertoriului, a 
manierei de joc, marcate și 
de înființarea unui timid 
studio experimental.

Astăzi, însă, în pragul u- 
nor mai precise căutări 
spre autodefinire, teatrul 
din Bacău cere din partea 
autorităților locale un mai 
atent sprijin.

Spuneam că prin repre
zentarea piesei lui Ion 
Luca transpare o mai ve
che și binevenită dorință 
a teatrului de descoperire 
continuă a valorilor lite
raturii române. O primă 
privire asupra operei lui 
Ion Luca l-ar situa printre 
dramaturgii de inspirație

istorică. Scriitorul preferă 
să descopere nucleul dra
matic al unor întîmplări 
trecute, conflicte intuite în 
colbul paginilor cronică- 
rești. Viziunea sa e dina
mică, aducînd umanul, 
semnificația gestului ti- 
dlan în primul plan al ilu
minării istorice. Recoman
dat de pana lui Tudor Ar- 
ghezi, care descifra în 
scrisul său vocația gravă și 
autentică, observînd în 
continuare că „inegal a- 
deseori, revelator, tragicul 
lui frumos ține de con
știință, de o atitudine ca
tegoric situată în fața uni
versului, închis în lacăte 
grele", Ion Luca e astăzi 
autorul a 28 de lucrări 
dramatice. Alb și negru, 
descifrare a sensului vieții 
cărturarului Miron Costin, 
Rachierița, episod de lup
tă patriotică, pornind de la 
un comentariu de cîteva 
rînduri din cronica lui Ion 
Neculce, iată cîteva trimi
teri la o operă foarte con
tradictorie, ce ar fi putut 
oferi, credem, colectivului 
băcăoan o mal fericită a- 
legere.

Cele 4 Marii — surprin
dere „din culise" a eveni
mentelor domniei lui Ște
fan cel Mare — încearcă să 
împace conflictul tradițio
nal în drama istorică ro
mânească — între Domn, 
ca forță centralizatoare, și 
boierimea nesigură și tră
dătoare — cu conflictul 
sentimental dintre cele 4 
Marii. Dar această conto
pire încercată rămîne arti
ficială, hibridă. i

Corectă în transcriere, 
viziunea regizorală sem
nată de Nic. Moldovan n-a 
putut estompa scăderile 
dramei. Piesa apare ca o 
frescă animată, apropiată 
spectatorului prin momen
tele de „laicizare", aș spu
ne, a eroilor. Neaspirînd 
la măreția și grandoarea 
tonului, repudiat ca fals 
patetic, spectacolul nu se 
susține însă prin tensiunea 
„micilor scene de viață". 
Valeriu Pascu, prin fires
cul și umorul său de bună 
calitate, ne oferă în por
tretul lui Ștefan cîteva din 
posibilele fațete ale unei 
compoziții. Apare mai ti
morat însă și mai nehotă- 
rît în momentele „mari", 
„eroice", ale rolului — pe 
care le rezolvă exterior, pe 
voce, după maniera mai 
veche, statornicită în in

terpretarea unor asemenea 
personaje. Mai reținem 
prezența agreabilă, plină 
de umor șl sensibilitate în 
liniara apariție a Măriei 
Voichița — interpretarea 
lui Kitty Stroiescu sau 
justețea unor accente în 
prezentarea Măriei Despi- 
na de către Lory Cambos.

Mai relevantă pentru ca
pacitatea unor forțe acto
ricești ne-a apărut repre
zentarea dramei lui 
J. Steinbeck Oameni și 
șoareci, datorată rigorii 
regizorale cu care ne-a o- 
bișnuit Gh. Harag.

Lirică și violentă dramă 
a singurătății, în lumea 
hărțuită a muncitorilor se
zonieri din California, o 
lume fără speranță, dar 
asplrînd mereu spre ea, am 
numi această piesă o pre
vestire a „Fructelor mî- 
niei". Spectacolul 
Gh. Harag reușește 
creeze atmosfera apăsătoa
re a dramei. Atent con
struită, în nuanțe și ges
turi, reprezentația se spri
jină pe cîteva solide in
terpretări actoricești. Vale
riu Pascu, în rolul bătrî- 
nului Candy — personaj 
în umbra dramei — mai 
mult prin tăceri obosite, 
priviri grele și triste, pași 
și încremeniri încovoiate 
— reușește să țeasă o co-

pleșitoare aură de umani
tate, de amară înțelepciune 
și resemnare personajului. 
George — prin Ion Bu
leandră — e o prezentă si
gură, inteligentă ; jocul e 
reținut, căci actorul stăpî- 
nește bine intențiile și 
temperamentul personaju
lui. Mlhal Stoicescu, în di
ficilul rol ' ’ ■
minuțioasă 
poziție, 
candoarea și tragismul in
conștient al unei existențe. 
Omogenă, distribuția — 
care mai cuprinde printre 
alții pe Mișu .Rozeanu, Ion 
Mlhăilescu, Lucia Cosmea- 
nu Moise — asigură spec
tacolului tonalitatea a- 
decvată.

Reale forțe actoricești, 
experiența teatrului do
bîndită din colaborările cu 
regizori sau scenografi de 
prestigiu, vădita strădania 
de afirmare a teatrului 
prin intermediul piesei o- 
riginale sau din zestrea 
marelui repertoriu univer
sal — în ciuda unor in
consecvențe sau nesigu- 
ranțe ale opțiunii reperto
riale — iată cîteva din ga
ranțiile unor perspective de 
bun augur pe care Ie poate 
prezenta teatrul din Bacău 
la cea de a 20-a sa ani
versare.

Mirela NEDELCU

cărții poloneze

lui 
să

Lennie, tace o 
șl atentă com- 
comunicîndu-ne

Expoziția

(Urmare din pag. I)

menul muzical de astăzi și In raport 
cu propriile tradiții, cu condițiile ac
tuale de afirmare — menirea ei edu
cativă umanist-patriotică ? Cum se 
formulează șl cum se rezolvă proble
ma aportului muzicii la formarea 
conștiinței sociale a contemporanilor 
noștri, constructori ai României so
cialiste 1

Relativ tînără in comparație cu 
timpul de formare a marilor cul
turi muzicale, muzica românească s-a 
ridicat pe temelia străvechilor tra
diții ale artei populare și s-a inte
grat mișcării muzicale universale, 
începînd din a doua jumătate a 
veacului trecut în domeniul artei 
interpretative și din primele decenii 
ale secolului nostru pe tărîmul crea
ției.

Factor sensibil șl activ în pro
cesul de afirmare a conștiinței uni
tății naționale, de înflăcărare a ma
selor în momentele cruciale ale is- ' 
toriei patriei, muzica românească a 
cunoscut. încă din perioada revolu
ției pașoptiste, a luptei pentru U- 
nire și a războiului pentru Inde
pendență o semnificativă dezvoltare 
a genurilor de importanță social-pa- 
triotică. Vibrante cîntece, cantate in
spirate din istoria patriei, creații 
pentru teatrul muzical cu puternic 
substrat de critică socială au in
fluențat sensibil și pozitiv concepția 
și sensibilitatea maselor. Cînd George 
Stephănescu definea activitatea mu- 
zical-teatrală ca fiind „școala și 
distracția poporului", el formula de 
fapt un adevărat postulat estetic al 
muzicii de epocă. Prin- contribuția 
lui George Enescu și a generațiilor 
care i-au urmat, școala muzicală ro
mânească modernă și-a precizat o- 
rlentarea estetică în direcția mari
lor aspirații realiste șl umaniste, 
consfințind, prin creații viguroase, 
virtuțile dătătoare da originalitate

17,30 — Pentru elevi. Consultații 
la matematică (clasa a VIII-a) 
Tema : Probleme de geometrie. 
Prezintă prof. I. Olivotto. 18,00 
— TV. pentru specialiștii din In
dustrie. Ciclul „"Cibernetică' Dia
logul om-mașlnă. Participă conf. 
dr. lng. Paul Constantinescu șl 
lng. Cristian Vaslllu. 18,30 — Curs 
de limba engleză (lecția a 35-a) 
19,00 — Pentru copil. Oameni șl 
păpuși. Scenariul : Cicerone Theo- 
dorescu. Ișl dă concursul : Brtn- 
dușa Zalța Silvestru. 19,30 — Te
lejurnalul de seară. 19,50 — Bule
tinul meteorologic. — Publicitate 
20,00 — Comedie cu Mickey Ro
oney. 20,30 — Bucureștlul In șap
te zile. Reportaj filmat. 21,00 — 
Seară de teatru. „Subprefectul" 
de Dulllu Zamflrescu. Dramati
zare de Vlrgll Stoenescu. In dis
tribuție : Constantin Codrescu, 
Glna Patrichl, Mlrcea Albulescu, 
Florin Scărlătescu, Mlhal Mereu- 
ță. Scenografia 1 Doina Levința. 
Regla : Letlțla Popa. 22,25 — Ac
tualitatea plastică. Prin 
22,40 — Program de
Conducerea muzicală : 
Lucacl. Soliști : Marlca 
nu, Nicolae Secăreanu 
Nlculescu (violoncel). 23,00 — Te
lejurnalul de noapte. 23,10 — în
chiderea emisiunii.

expoziții, 
romanțe.

Jean 
Muntea- 
șl Soni

ale melosului folcloric. Continuînd 
valoroasele tradiții militante și de
mocratice ale mișcării muzicale ini
țiate de precursori, activitatea sim
fonică, de muzică de cameră și de 
operă a reușit să formeze în cîteva 
centre culturale ale țării un public 
instruit șl pasionat. Momente mar
cante ale creației și vieții noastre 
interpretative moderne constituie 
pînă astăzi un nobil exemplu de 
colaborare a factorilor angajați în 
procesul de culturalizare muzicală: 
creatori, interpret! și public.

Prin structura sa, statul burghez 
nu putea însă urmări și înfăptui o- 
biectivele unei arte care să înflo
rească deopotrivă în direcția desă- 
vîrșirii măiestriei artistice ca și a 
lărgirii semnificației social-patrioti- 
ce a vieții muzicale, prin cuprinde
rea unui public care să aparțină și 
păturilor modeste ale societății. Din 
această cauză, diferențele între ni
velul vieții muzicale bucureștene 
și din alte cîteva centre care își 
cîștigaseră un frumos prestigiu în 
arta vremii de acum cîteva dece
nii, și manifestările muzicale 
din restul țării rămîneau con- 
junctural mari. Un astru lumina a- 
tunci calea grea spre o cultură mu
zicală înaltă, adresată totodată în
tregului popor : era George Enescu, 
genial inițiator, artistul care lega 
într-un act unic momentul elocvent 
pe plan mondial al concertului pe 
scena Ateneului Român, de gestul 
nobil și pilduitor al unui program 
pe înțelesul celor mulți din tîrgu- 
rlle îndepărtate ale țării, activita
tea de creație cu aceea de artist- 
cetățean al

Pe înalta 
socialismul 
România și
rînd toate zăgazurile din calea afir
mării valorilor, chemînd la viață 
din adîncul ființei sale puterile crea
toare. Artistul este, în societatea 
noastră socialistă, șl el un construe-

patriei sale.
sa finalitate umanistă, 

a făcut să triumfe în 
cultura și arta, înlătu-

tor, un vizionar, un luptător pen
tru ridicarea spirituală a compatrio- 
țllor. Contribuția sa, cutezătoare 
prin însăși definiția actului de crea
ție, inovatoare prin obligația aces
tuia de a îi inedit, capătă în pro
cesul de valorificare socială o no
bilă calitate : responsabilitatea uma- 
nist-patriotică. Intre libertatea ne
țărmurită a afirmării propriei per
sonalități creatoare și necesitatea 
slujirii marilor adevăruri ale vieții 
pe care o trăim, între propriul eu 
al artistului și destinul patriotic și 
umanist al operei muzicale este un 
drum infinit pe care cele mai pu
ternice și originale forțe, tempera
mente, concepții, sensibilități îl pot 
parcurge înțr-o ascensiune continuă. 
In interpret, compozitorul zilelor 
noastre are un sprijin pentru îm
plinirea destinului propriu, iar în 
public, în conștiința și sensibilita
tea iubitorilor de artă, în puterea de 
apreciere a acestora, destinul mu
zicii însăși. Dînd artei o finalitate 
calitativ superioară pe scara evolu
ției acestei contribuții în societatea 
omenească de pînă acum, socialis
mul asigură creatorului posibilitatea 
de a prelua și a fructifica tot ce 
epocile precedente și efervescenta 
perioadă contemporană au creat și 
creează mal valoros și mal intere
sant.

Muzica românească contemporană 
răspunde imperativului umanist- 
patriotic prin trăsăturile sale estetice 
și stilistice proprii, configurînd, în 
esența el expresivă, încrederea în 
viață, idealul înnobilării sufletului o- 
menesc și cultivînd, prin puterea 
captivantă a frumosului, cunoașterea, 
adevărului, triumful aspirațiilor ge
neroase. Cele mai reprezentative 
creat.il muzicale, născute din substanța 
pură și sensibilă a sunetului. îmbo
gățite cu sensurile elocvente ale cu- 
vîntului sau plastice ale culorii șl 
formei, exprimă avîntul spre lumină, 
libertate și civilizație, iradiază în 
lume căldura umanistă și sănătatea

Luni la amiază, la Galeriile de artă „Kalinderu" 
din Capitală s-a deschis Expoziția cărții poloneze, 
organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă în cadrul acordului de colaborare culturală 
romăno-poloneză. Expoziția prezintă, prin aproape 
1000 de volume, o selecție reprezentativă de ti
părituri, de la literatura pentru copii pînă la 
tratatele științifice. La deschidere au participat 
reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, funcționari superiori din Mirtisterul 
Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, pre
cum și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Alexandru Bălăci, vicepreședinte ai C.S.C.A., și 
Stanislav Zmijewski, director general al Departa
mentului editurilor din Ministerul Artei și Culturii 
din R. P. Polonă, au rostit, cu acest prilej, scurte 
cuvîntări. (Agerpres)

morală proprii poporului nostru, vie
ții șl luptei sale de astăzi.

Adevărul rostit de Enescu, anume 
că „fiecare artist contribuie cu ta
lentul său, cu munca sa la cultiva
rea frumosului care este menit să 
dea un impuls pornirilor cele mai no
bile ale sufletului omenesc" își gă
sește în creațiile valoroase ale gene
rațiilor de compozitori care urmează 
îndemnul marelui artist o demnă 
împlinire. Anii din urmă au văzut 
adăugîndu-se la patrimoniul muzicii 
noastre lucrări corale, simfonice și 
instrumentale, opere și balete, lie
duri, cîntece de dragoste și piese de 
dans, melodii pentru cei mici, care 
reflectă un orizont spiritual bogat, 
pornind din vatra 
tradiției naționale și a dinamicelor 
realități ale patriei socialiste. Există 
nu numai o înaltă treaptă a măies
triei de realizare artistică, situată pe 
planul cutezătoarelor cuceriri ale 
artei universale contemporane, dar, 
mai ales, o finalizare superioară pa
triotică și umanistă a muzicii româ
nești. Izbînzile artistice din acest do
meniu sînt confirmate prin valoarea 
lor militant-educativă, prin prino
sul de dăruire și spiritul de respon
sabilitate care animă actul de crea
ție. Și tocmai această însușire este 
cu deosebire sesizată de iubitorii din 
țară și de peste hotare ai muzicii ro
mânești : seriozitatea problemelor de 
creație, sănătatea robustă a construc
ției. armonioasa rezonanță națională 
și universală a mesajului, calitatea 
de a fi înțeleasă de public. De o 
fecunditate inepuizabilă pentru per
sonalitatea creatoare sensibilă și re
ceptivă, adevărurile vieții socialiste, 
trecutul glorios al patriei, ideile 
grave șl înălțătoare care însuflețesc 
omenirea de astăzi, care conduc spre 
progres civilizația contemporană, sînt 
surse de energie șl forță artistică, 
temelie durabilă pentru afirmarea 
muzicii românești pornită să cuce
rească spațiul și timpul.

Privit în ansamblu, efortul crea
tor atît de solicitat de dinamica și

cuprinzătoare a -

exigenta epocă pe care o trăim cu
noaște desigur zone de maximă îm
plinire și altele mai slab reprezen
tate. Avem, fără îndoială, creații 
simfonice și de cameră, ca’ntate, ora
torii, piese corale semnificative pen
tru tendințele cele mai valoroase și 
interesante ale muzicii din vremea 
noastră, creații care redau în mod 
convingător și nuanțat imagini ale so
cietății pe care o construim, mo
mente ale trecutului patriei. Mai pu
țin satisfăcătoare sub aspectul tangen
ței cu problematica vieții contempo
rane sînt genurile operei, operetei și 
muzicii ușoare. Putem remarca o 
densă activitate de cercetare a isto
riei muzicii și a folclorului, pe cînd 
competența și mai ales eficiența so- 
cial-educativă a criticii se cer cu 
acuitate generalizate în acest dome
niu de activitate. Formații și soliști 
interpretează cu dăruire muzica 
noastră, un public avizat o apreciază 
cu interes; dar există și prezentări 
lipsite de pasiune ale repertoriului 
autohton, care îndepărtează uneori 
publicul din sălile de concert. In 
fine, sensul umanist-patriotic al mu
zicii noastre se cuvine confirmat în 
substanțială măsură prin mijlocirea 
învățămîntului, așa cum a subli
niat-o. la timpul său vrednicul 
precursor al muzicii românești, D. 
Gh. Kiriac : „Soarta muzicii româ
nești în școală se hotărăște". Iată 
atîtea subiecte pentru o meditație 
plină de răspundere, pentru dezbateri 
într-un spirit larg, democratic, cu 

Adunări generale 
și muzicologilor.

prilejul apropiatei 
a compozitorilor 
din România.

In avîntul de 
noastre socialiste, 
societății contemporane, în marea 
tradiție a muzicii naționale, ca și în 
propria experiență dobîndită de com
pozitori și muzicologi se află premi
sele care vor duce în mod sigur 
la noi progrese ale creației și con
tribuției teoretice-muzicale, domeniu 
important al activității spirituale & 
România socialistă.

viață al patriei 
în problematica

creat.il
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Sosirea unei delegații
de activiști ai P.C.U.S

Luni dimineața a sosit în Capi
tală o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, condusă de tovarășul S. G. Șcer- 
bakov, adjunct al 

și instituții 
al P.C.U.S., 

C.C. al P.C.R., 
schimb de experiență în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășii Ion Teoreanu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Vasile Morea, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față I. S. Ilin, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

șefului secției ști- 
de , învățămînt a 
care, la invitația 
face o vizită în

(Agerpres)

La Cabinetul Comitetului muni
cipal de partid București s-a des
chis luni la amiază o expoziție de 
fotografii organizată de Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la 
întemeierea Partidului Comunist 
din Ungaria.

La deschidere au participat to
varășii Mihai Dalea, secretar al 
C C. al P.C R., Vasile Vlad și Hie 
Rădulescu, șefi de secție la C.C. al

P.C.R., membri ai Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., acti
viști de partid și ai unor organi
zații obștești din Capitală.

Ion Popescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii istorice șl so
cial-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., și ambasadorul R. P. Un
gare la București, Jozsef Vince, 
au evocat în scurte cuvîntări în
semnătatea istorică a evenimentu
lui.

(Agerpres)

&
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ia domiciliu
„Comerțul prin coletărie" al 

cooperației de consum satis
face prompt cereri din toată 
țara pentru diverse livrări de 
produse la domiciliu. Recent 
au sosit din import seturi cu 
piese de schimb pentru lăm
pile de iluminat „Petromax". 
Un set conține un glob, ac cu 
miner, duză, ac cu corp de a- 
lamă și două site și 
24,75 lei. Se expediază, de a- 
semenea, la domiciliu și alte 
produse ca i ceasuri „Sevani", 
contoare electrice de 220 W, 
vermorele, uruitori manuale și 
altele. Comenzile se primesc 
la adresa i ICOMCECOOP, sec
ția „Comerț prin coletărie" a 
cooperației de consum, str. 
Sergent Nuțu Ion, nr. 8—12, 
București, Oficiul Poștal 27.

costă

Ambasadorul R. D. Germane la 
București, Ewald Moldt, a oferit 
luni, în saloanele ambasadei, un 
cocteil cu prilejul turneului între
prins în țara noastră de Circul 
„Aeros" din R. D. Germană.

Printre invitați se aflau Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului Român pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, alți oameni de cultură.

In timpul cocteilului, un grup de 
artiști de la circul „Aeros" a pre
zentat un scurt program.

★
La Asociația de drept internațional 

și relații internaționale, luni după- 
amiază a conferențiat despre unele 
aspecte juridice privind schimburile 
internaționale în domeniile informării 
și culturii Svante Bergstrom, decanul 
Facultății de drept din Upsala — 
Suedia, care 
noastră.

Conferința 
teres de o

ției „Arta populară în regiunea 
slovaco-moravă", organizată în ca
drul schimburilor culturale dintre 
România și Cehoslovacia. Cu acest 
prilej, au vorbit Valeriu Butură, 
directorul Muzeului etnografic al 
Transilvaniei, Frantisek Sincik, se
cretarul sfatului popular regional 
Uherske-Hradiste și Jozef Ianciar, 
directorul Muzeului etnografic din 
Uherske-Hradiste. Expoziția cuprinde 
lucrări de artă populară, costume 
naționale, sculpturi în lemn și mo
bilă cioplită, obiecte de podoabă din 
colecțiile Muzeului slovac din Uher
ske-Hradiste și Muzeului național 
slovac din Martin. La vernisaj au 
luat parte reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, nu
meroși oameni de cultură și artă clu
jeni.

face o vizită în țara
a fost audiată cu in- 
asistență numeroasă.

★
Mare de Artă din ClujLa Galeria

a avut loc luni deschiderea expozi-

★
Luni seara a părăsit Capitală, în- 

dreptîndu-se spre Berlin, o delegație 
a Consiliului Național al Femeilor, 
condusă de Maria Ciocan, secretară 
a Consiliului, care, la invitația Uni
unii Democrate a Femeilor din Ger
mania, va face o. vizită în R. D. Ger
mană.

a

(Urmare din pag. I)

VIdacă am fost bine informați, 
s-au comunicat notele 7

— Da. Melchior are doi de : 
de 4, doi de 5 și trei de 6.

— în cataloagele pe obiecte : 
note nu apar.

— Vai... se poate 7... A, da, 
par... E o neglijență a mea. Am ui
tat să le trec.

— Dar pe ale celorlalți elevi nu ați 
uitat să le treceți.

B. Cu prof. Lungu Valeriu, direc
tor-adjunct al școlii :

, — Tovarășe director, pentru ce e-
levul Melchior nu și-a susținut exa
menele în sesiunea următoare, iunie- 
iulie, așa cum era normal 7

— A prezentat o cerere de amînare 
și un certificat medical.

(Se repetă, în termeni identici, po
vestea cu certificatul medical din se
siunea anterioară. Aceste coincidențe 
sînt bătătoare la ochi).

— Cine i-a aprobat cererea 7
— Profesorul Ion Botorog, 

Cîmpina, președintele comisiei.
— Credeți că aprobarea e legală 7
— Eu știu 7 Cred că da...
(Paranteza 1 : „aprobarea" profeso

rului I.B. este un exemplu de spă
lare pe mîinl ă la Pliat din Pont. Ea 
sună așa : „Conform instrucțiunilor 
Ministerului Invățămîntulul se ami
nă pentru sesiunea august 1968 — cu 
examenele integrale dacă prezintă 
motivări justificate. La dosar pre
zintă certificat medical". Aprobat 7 
Neaprobat 7 Depinde ; cum vrea fie
care. Conform instrucțiunilor amin
tite NU, deoarece motivările nu sînt 
.justificate : pentru 3 zile de boală 
sînt amînate toate examenele din se
siune (7!)

(Paranteza 2 : Iată mersul exact al 
lucrurilor : neprezentarea în vară va 
aduce, în aoeste condiții, prezentarea 
în august în calitate de corigent. A- 
vantajele 7 „își dă toate examenele 
în cîteva zile" — așa cum sună scri
soarea primită de noi. Dar nu acesta 
este avantajul principal, ci altul: 
elevul fiind prezentat drept corigent, 
notele din iarnă sînt practic anulate. 
Dacă ia un cinci, media nu se mai 
face cu nota trei din iarnă, adică pa
tru, ci, contînd ca notă de corigență, 
elevul este promovat.

Nici un profesor nu-și punea între
barea : „dar cum de acest elev are 9 
corigente 7“ — fiindcă nu avea de 
unde să știe că sint nouă „corigente". 
Această sarcină revenea coordonato
rilor. Este bine știut că nimeni nu 
are dreptul să dea... nouă corigente. 
Omiterea notării în catalogul pe o- 
biecte a urmărit același scop).

(Paranteza 3 : fără trucul de mai 
sus. indiferent de știința sa de carte 
— a cărei întindere șl profunzime 
am demonstrat-o mai sus — chiar cu 
notele care i s-au dat pe nedrept, 
Melchior Franț este corigent la 4 ma
terii, deci repetent).

C. Cu profesorii Dablja Andrei, 
Georgescu Georgina, Kovacs Robert, 
Merza Aurora, Motoc Octavian, Po
pescu Maria, Stratan Alexandra. 
Toți, pe rînd, susțin că nu 11 s-a pre
cizat situația exactă a elevului ; ma
joritatea au știut că este corigent nu
mai la materia respectivă ; unii au 
crezut că era „amînat" și, totuși, l-au 
examinat ca pentru corigentă... Indi
ferent de un răspuns sau altul, con
cluzia e una singură : absolut toți au 
încălcat Regulamentul de funcționare 
a școlilor. Rămîne ca organele com
petente să stabilească motivele aces
tor grave abateri de la obligațiile 
profesionale.

D. Cu prof. Lungu Valeriu :
— Ce părere aveți despre cele tn- 

tîmplate 7
— Consider că secretariatul școlii, 

în persoana tovarășei Istrate Elena, 
nu șl-a îndeplinit corect sarcinile.

— Este posibil ca un elev să dea 
9 examene în 3—4 zile 7

— Regulamentul permite (7 I 7). Am 
întrebat și noi la inspectorat și ni 
s-a răspuns că se poate (7 1 7).

— Cine este .na lui I.elchior 
care are legătură cu ur ățămintul 7

3, doi
aceste

nu a-

din

— Tovarășul Gașpar, directorul li
ceului nr. 2, fost șef al secțiunii de 
învățămînt a regiunii pînă anul a- 
cesta.

— Pentru asta a refuzat direcțiu
nea liceului nr. 2 să ne transmită 
acum cîteva ore documentele privind 
situația lui Melchior 7

— Nu știu, nu cred...
— Elevul era amînat sau corigent T 

Dumneavoastră cum le-ați spus pro
fesorilor 7

— Că trebuie să dea un examen 
cu... (pauză).

— Ce fel de examen 7
— N-am precizat.
— Nu era de datoria dumneavoas

tră să precizați ?
— Mai mult sau mai puțin... (sic !).
(O precizare : notele elevului nu au 

fost trecute în catalog ; înainte de 
aceasta, ilegal, i s-a aprobat amîna- 
rea sesiunii din ianuarie ; tot ilegal 
i se aprobă și amînarea sesiunii din 
vară ; se prezintă cu corigenții dar 
nici acum nu-și dă toate examenele. 
Conducerea școlii deleagă în mod 
special profesori pentru ca Melchior 
să-și dea examenele (la matema
tică și fizică).

— Punctul nostru de vedere este 
următorul : o școală nu este tîrgul 
lui Cremene unde fiecare vine și dă 
examene cînd vrea. Examenele se 
dau conform instrucțiunilor ș.a.m.d. 
Cum de ați permis unul om să-șl 
dea examenele de capul Iul, etnd îi 
vine lui bine, la alte date decît co
legii lui ?

— Examenul s-a dat în cadrul pe
rioadei legale.

— Examenul se susține In condiții 
foarte clar stipulate de regulamente : 
nu în perioade, ci la date fixe.

— Rămîne să întrebăm secretaria
tul... (? ! 7).

E. Cu Istrate Elena.
— Din ceea ce am aflat pînă 

acum, reiese că t elevului Melchior 
Franț 1 s-au creat condiții cu totul 
și cu totul speciale. Dumneavoastră 
ați dat dispoziția să fie examinat...

— Eu nu pot să dau dispoziții.
— Cine l-a dat dispoziții tovarășu

lui profesor de fizică să dea examen 
cu elevul 7

— Din dispoziția tovarășului
Lungu, eu.

— De ce nu s-a prezentat elevul 7
— Nu știu... Conducerea...

4.
ca tn contextul 
competente pe 

majoritate a ca- 
contextul BÎrgu- 
pe care o arată

Este revoltător 
muncii pasionate, 
care o duce marea 
drelor didactice, în 
inței la învățătură, _ 
mii și mii de oameni de la cursurile 
făTă frecvență — de cele mai multe 
ori cu prețul nopților nedormite — 
să apară cazuri cum este cel al lui 
Franț Melchior, astăzi elev In clasa a 
Xl-a. Avem de-a face cu un individ 
fără scrupule care a sfidat, cu bună 
știință, legile școlare. Cu același sis
tem a operat șl în clasa precedentă. 
Conducerea Liceului „I. L. Cara- 
giale" și profesorii examinatori g-au 
încărcat de o serioasă abatere per- 
mițînd și patronînd asemenea mano
pere frauduloase.

Cum poate fi justificat, In acest 
caz, șirul de abateri de la litera șl 
spiritul regulamentului școlar 7 Fap
tele au dus la situația incalificabilă 
ca un elev de fapt repetent șă pro
moveze — în împrejurări ce pun sub 
semnul îndoielii probitatea celor care 
au semnat aprobările și notele res
pective. Cu astfel de metode, străine 
eticii corpului nostru didactic, există 
pericolul ca o diplomă să ajungă, pe 
nemerit, în mîinile unuia dispus nu 
să învețe, ci să se „strecoare". Or, 
învățămîntul fără frecvență nu re
prezintă o cale mal „lesnicioasă" de 
obținere a unei diplome de către elevi 
de felul lui Melchior Franț, ci im
pune profesorilor aceeași înaltă exi
gență șl răspundere față de finalita
tea muicii didactice : cadre bine 
pregătite.

Se cer măsuri exemplare care să 
reamintească aceste îndatoriri tuntror 
celor tentați să forțeze cu mijloace 
Ilegale „promovarea".

Manifestări consacrate

Transilvaniei eu Romania
In cadrul manifestărilor consacrate 

semicentenarului unirii Transilvaniei 
cu România, la Cluj a avut loc luni 
dezvelirea unei plăci comemorative 
pe clădirea în care a funcționat li
ceul unde au studiat Avram Iancu, 
George Barițiu, Al.-Papiu Ilarian, 
Constantin Roman și numeroși alți 
revoluționari și cărturari români. 
La solemnitate a luat cuvîntul conf. 
univ. dr. Camil Mureșan, decanul 
Facultății de istorie-filozofle a Uni
versității Babeș-Bolyai.

■Ar
In aceeași zi, clubul din incinta ce

tății de la Alba 
pozionul „Ideea 
documente de-a 
Cu acest prilej, 
din localitate, în colaborare cu co
lectivul Casei de cultură și al Biblio
tecii municipale au prezentat audi
torilor o seamă de documente din is
toria luptei poporului român pentru 
libertate socială și națională.

★
Muzeul „Pictor Gheorghe Tattares- 

cu“ a organizat luni după-amlază un 
simpozion dedicat unirii 
niei cu România.

Despre desfășurarea șl 
actului de la 1 decembrie 
bit prof. dr. Vasile Netea, cercetător 
principal la Institutul de istorie „Ni- 
colae Iorga" al Academiei. In conti
nuare, Alexandra Slătineanu, de Ig 
Colecția de artă comparată „Slăti
neanu", a evocat, printre altele, fi
gura lui Badea Cîrțan, cunoscut lup
tător pentru unirea Transilvaniei cu 
România. Semnificația marelui eve
niment a fost evocată și de Georgeta 
Wertheimer, directorul Muzeului 
„Pictor Gheorghe Tattarescu".

★
La clubul întreprinderii de încălță

minte „Progresul"-șl cel al întreprin
derii de utilaje — Centrocoop, nu
meroși muncitori, tehnicieni și ingi
neri au audiat conferința „50 de ani 
de la unirea Transilvaniei cu Româ
nia". De asemenea, la clubul între
prinderii „Galenica" a fost expusă 
conferința „Importanța istorică a 
unirii Transilvaniei cu România", iar

la clubul I.S.E.B. a avut loc o seară 
literară cu tema „Aspirațiile poporu
lui român pentru unire, oglindite în 
literatură". La Casa de cultură a Sec
torului 1, numeroși cetățeni, tineri și 
vîrstnlci, au ascultat expunerea 
„Unirea Transilvaniei cu România, 
moment istoric important în viața 
poporului român".

★

Iulia a găzduit sim- 
unirii oglindită în 

lungul veacurilor", 
profesori de istorie

Transilva-

importanța 
1918 a vor-

(Agerpres)
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La toate unitățile de difu
zare a presei, la debitele 
O. C. L. și magazinele coo-

perației de consum
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schimbat poziția, declzîndu-se să ac
ționeze în direcția unirii. Ulterior, 
ei au încercat chiar să se situeze în 
ipostaza de făuritori ai acestui 
act istoric, escamotînd rolul factoru
lui determinant — lupta maselor 
largi populare care la 1 decembrie 
au înscris una dintre cele mai fru
moase pagini ale activității lor ca 
făuritoare ale propriei istorii.

Rolul maselor în înfăptuirea ac
tului de la 1 decembrie 1918 este 
ilustrat de faptul că la Alba Iulia 
s-a întrunit mulțimea celor peste 
100 000, . ' " ' ' ' 
răspicat au exprimat voința popu
lației de 
silvaniei. 
n-a fost 
ocazional, „ ... ____
nunarea unei Intense șl îndelungate 
aotivități politice, desfășurate de cele 
mai largi mase ale poporului.

In condițiile în care din inima fie
cărui român din Transilvania țîșneau 
cuvintele „Vrem unirea cu patria 
mumă", s-a creat, ca rezultat al tra
tativelor dintre Partidul Social Demo
crat și Partidul Național Român, 
Consiliul Național Român Central. 
In primele zile, sub președinția 
lui Vasile Goldiș, Consiliul Na
țional Român Central a activat 
la Budapesta, pentru ca apoi 
să-și mute sediul la Arad, în casa 
avocatului Ștefan Cicio-Pop, căruia 
1 s-a încredințat totodată și funcția 
de președinte al Consiliului.

Voința maselor șl-a găsit un cadru 
larg de afirmare prin constituirea 
consiliilor naționale locale — jude
țene, orășenești șl comunale — pur- 
tînd în unele locuri denumiri de 
senate, sfaturi, comitete. Reprezen
tanți ai unor pături principale ale 
populației, pînă atunci ținute depar
te de viața politică — muncitorimea, 
țărănimea etc. — au intrat în aceste 
consilii împreună cu reprezentanți ai 
intelectualității șl burgheziei. Au fost 
organizate, în același timp, gărzile 
naționale, alcătuite din militari ar
deleni veniți de pe front sau lăsați 
la vatră.

Apărute din necesitățile stringente 
ale luptei de eliberare națională și 
socială, consiliile și gărzile naționale 
au îndeplinit un însemnat rol orga
nizatoric șl propagandistic, au con
dus nemijlocit lupta pentru prelua
rea puterii de stat de la organele 
imperiale.

Prezența socialiștilor și a altor 
muncitori înaintați în aceste organe 
a imprimat activității lor 
ter profund democratic, 
naționale s-au bucurat 
larg sprijin din partea 
populații. „Muncitorimea română 
se spunea într-un articol publicat 
în presa vremii — declară că se ală
tură cu trup și suflet la Consiliul 
Național și așteaptă ca acest consi
liu să f ie la înălțimea chemării". La 
rîndul lor, militarii, constituiți în 
„Garda națională română", mărturi
seau prin jurămlnt solemn că „Po
runcile consiliului nostru național le 
vom îndeplini cu cea mai mare în
suflețire".

Către mijlocul lunii noiembrie, In

care prin cuvîntul lor
pe întreg cuprinsul Tran- 
Momentul 1 decembrie 

un moment sporadic, 
ci a reprezentat înou-

condițiile cînd aparatul de stat al 
imperiului habsburgic se afla la - 
capătul unui vertiginos proces de 
dezintegrare, Consiliul Național Ro
mân Central a devenit autoritatea 
supremă în Transilvania. IndrumBte 
ds către acesta, consiliile naționale 
locale au luat sub conducerea și 
îndrumarea lor activitatea celor mai 
importante sectoare ale vieții econo
mice. „Fiind susținerea neîmpede- 
cată a circulației pe liniile ferate în 
interesul tuturor — se spunea In
tr-o „înștiințare" către populație — 
Sfatul Național Român din orașul și 
Comitatul Sibiu s-a văzut îndemnat 
de a lua sub scutul său toate li
niile ferate ce pleacă din orașul nos
tru".

O rodnică activitate au depus con
siliile In direcția întăririi colaboră
rii poporului român cu naționalită
țile conlocuitoare din Transilvania, 
într-un manifest intitulat „Poporeni" 
semnat de dr. Teodor Mlhal în 
numele Consiliului Național Român, 
Hock Janos In numele sfatului na
țional maghiar și Wilhelm Melzer în 
numele deputaților dletali săsești —

un carac- 
Consiliile 

de un 
întregii

Potrivit planificării, între 26 și 
29 noiembrie 1968 se desfășoară 
la București consfătuirea anuală 
la care participă delegații ale ar
matelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, consfătuire 
în cursul căreia se analizează pro
bleme ale pregătirii de luptă.

Consfătuirea este condusă de 
mareșalul I. I. Iakubovski, coman
dantul suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

(Agerpres)

Un simpozion organizat de filiala 
din Craiova a Societății de științe 
Istorice a cuprins comunicările asis
tenților universitari Ion Pătroiu, care 
a vorbit despre unele aspecte din 
lupta pentru unirea Transilvaniei cu 
România oglindită în presa din Olte
nia, și Virgil Joița, care a prezentat 
figuri de luptători pentru desăvîrșl- 
rea unității statului nostru.

ȘTIRI SPORTIVE»

și piese
de mobilier

întreprinderile Ministerului 
Economiei Forestiere prezintă 
în magazinele de specialitate 
garnitura de hol „Norma". Este 
o construcție modernă, suplă, 
elegantă, cu dimensiuni con
venabile mai multor tipuri de 
locuințe. Garnitura „Norma" 
se compune dintr-o canapea 
extensibilă, două fotolii și o 
măsuță. Dintre canapelele ex
tensibile menționăm pe cele 
cu marca „Sanda" și „Mureș". 
Canapeaua „Sanda", rezistentă 
și comodă, este solicitată de 
cumpărători pentru avantajele 
pe care le oferă. Avînd dimen
siuni convenabile pentru orice 
apartament, se poate transfor
ma, după dorință, într-un pat 
de două persoane. Sistemul de 
extensie este simplu, ușor de 
manevrat.

Rezistența, eleganța și co
moditatea sînt, de asemenea, 
atribute ale canapelei „Mu
reș". Lada pentru așternut este 
încăpătoare, tapițeria cu stofe 
de calitate, în culori atrăgă
toare.

De la MAS.
Administrația Asigurărilor 

de Stat anunță că tragerea de 
amortizare pe luna noiembrie 
1968, a asigurărilor mixte de 
viață, are loc la 30 noiembrie 
1968, în orașul Deva.

Pentru a participa la această 
tragere este necesar ca asigu- 
rații să-și achite la termen ra
tele de primă.

EESBEQ

consacrat acum prin evoluțiunea 
istoriei, națiunea română din 
Transilvania vrea să-și hotărască în
săși soarta sa de acum înainte... In 
scopul acesta convocăm Adunarea 
Națională a națiunii române din 
Transilvania la Alba Iulia, cetatea 
istorică a neamului nostru, pe ziua 
de duminică 18 noiembrie v. (1 decem
brie st. n.) a. c. la orele 10 a.m".

Apelul convocator preciza că fie
care cerc electoral din Transilvania 
urma să trimită cîte 5 delegați aleși 
de obștea populară. Numai numărul 
delegaților Partidului Social-Demo
crat, ca reprezentant al muncitorimii 
organizate, era nelimitat.

Alegerea delegaților, proces pro
fund democratic, a determinat o vie 
frămîntare în rîndurile poporului. 
Pretutindeni la orașe șl sate, masele 
populare și-au desemnat în adunări 
deschise reprezentanții lor — mun
citori, țărani, militari, avocați, me
dici, preoți, studenți etc. — care să 
meargă la Alba Iulia, unde să hotă
rască „Unirea cu Țara". Membrii or
ganizației Partidului Social Demo
crat din Deva le cereau delega- 
tilor aleși. Dlonlziu

în etapa a 11-a a campionatului 
cehoslovao de fotbal s-a înregistrat 
un scor puțin obișnuit în meciurile 
oficiale. Echipa Dukia Fraga a în
vins cu 9—0 (5—0) formația V.H.Z. 
Pardubice. Alte rezultate : Slavia 
Praga-Banik Ostrava 2—0; Dukia 
Banska Bystrica-Union Teplice 3—2; 
Spartak Trnava-Z.V.L. Jilina 6—0 ; 
Lokomotiv Kosice-Inter Bratislava
1— 2; Jednota Trencin-Sparta Praga
2— 1; Slovan Bratislava-V.S.S. Kosice 
1—0.

Primul loc în clasament este deți
nut de Spartak Trnava care totali
zează 17 puncte (un meci mai mult 
jucat) urmată deJSlovan Bratislava 
14 puncte, 
te etc.

In etapa 
spaniol de 
tulul, Real 
sare cu formația Pontevedra cu care 
a terminat la egalitate 0—0. Alte re
zultate : Granada-Malaga 2—0; Real 
Sociedad-Cordoba 5—1; Barcelona-
Espanol 1—0; Elche-Saragossa 2—0; 
Valencia-Atletico Bilbao 5—1; Las 
Palmas-Sabadell 3—1.

în clasament continuă să conducă 
neînvinsă Real Madrid cu 19 puncte 
urmată de Las Palmas 16 puncte, 
Barcelona 14 puncte etc.

In cadrul preliminariilor campiona
tului mondial do fotbal, la Port au 
Prince (Haiti) s-au întîlnit în primul 
lor meci reprezentativele Haiti și 
Trinidad. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 4—0 (1—0).

în etapa a 10-a a campionatului 
portughez de fotbal, echipa Benfica 
Lisabona a pierdut cu 0—3 în fața 
formației Cuf, iar F.C. Porto a în
vins cu 4—2 pe Academica. Alte re
zultate : Sporting-Braga 3—0 ; Atle- 
tico-Setubal 0—1 ; Leixoes-Tomar 
1—2; Guimaraes-Belenenses 2—0; 
Verzim-San Joanense 3—2.

In clasament conduc formațiile 
Benfica și F.C. Porto cu cîte 15 punc
te, urmate de Guimaraes 14 puncte, 
Setubal 13 puncte etc.

După 15 etape în campionatul Iugo
slav de fotbal conduce Dynamo cu 
24 de puncte, urmată de Sarajevo 19 
puncte etc.

Rezultatele din etapa a 15-a : Mu- 
■ ribor-Dynamo 1—4; Bor-Vojvodina

1—0; Velez-Celik 1—1; Zeleseleiar- 
Steaua Roșie 2—2; Partizan-Sara.jevo 
1—1; Rljeka-Vardar 3—0; Hajduk-
Proletar 1—1; Zagreb-Radnickl 1—0; 
O.F.K. Beograd-Olympia 1—0.

Banik Ostrava 13 punc-

a 10-a a campionatului 
fotbal, liderul clasamen- 
Madrid, a jucat în depla-

S-au încheiat întrecerile gru
pei preliminare a „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe 
apă de la Budapesta. Pentru 
grupele semifinale alo competi
ției s-au calificat formațiile Fe- 
rencvaros Budapesta șl Dinamo 
București, clasate pe primele 
două locuri.

In ultima zi a turneului. Di
namo București a întîlnit echipa 
cehoslovacă Ruda Hvezda Ko
sice pe care a învins-o cu scorul 
de 10—2 (1—1, 2—0, 3—0, 4—1). 
Golurile echipei române au fost 
marcate de Zamfirescu (3), Măr- 
culescu (2), Novac, Blajec, Kro
ner, Mihăilescu și Zahan.

Boxerul englez de categorie „mijlo
cie", Christopher Finnegan, campion 
olimpic la Ciudad de Mexico, a a- 
nunțat oficial că va trece la profe
sionism. La J.O. Finnegan l-a în
vins în finală la puncte pe Kiseleev 
(U.R.S.S.). El urmează să susțină pri
mul meci ca profesionist la 9 decem
brie la Londra.

Selecționatele de box ale R.F. a 
Germaniei șl Cehoslovaciei s-au în
tîlnit la Duisburg într-un meci ami
cal. Pugiliștil cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 14—6. în cel 
mai spectaculos meci al reuniunii la 
cat. semigrea Kabin (Cehoslovacia) a 
dispus la puncte de 
(R.F.G.).

Schoebell

A început tradiționalul 
ternațional de șah de la 
Mallorca, la care participă o serie de 
mari maeștri internaționali printre 
care șl Florin Gheorghiu (România), 
în prima rundă, Florin Gheorghiu a 
remizat cu marele maestru interna
țional Svetozar Gligorici (Iugoslavia). 
Cu același rezultat s-au încheiat și 
partidele : Petrosian (U.R.S.S.)-Kor- 
cinoi (U.R.S.S.); Lehmann (R.F. a 
Germaniei)-Toran (Spania) ; Spasski 
(U.R.S.S.)-Matanovici (Iugoslavia); 
Visier (Spania)-Medina (Spania); Ben
ko (S.U.A.)-Ivkov (Iugoslavia).

turneu in- 
Palma de

Aseară, pe patinoarul artificial 
din Parcul „23 August" s-a disputat 
al doilea joc internațional de ho
chei pe gheață dintre echipele Ro
mâniei și Bulgariei. Hocheiștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 5—2 (0—1, 3—0, 2—1).

(Agerpres)

•A«tMXV

Timpul probabil pentru zilele tie 27, 
28 șl 29 noiembrie a.c. In țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul mal mult aco-

perit. Vor cădea precipitații slabe. 
Vîntul va sufla în general slab. Tem
peratura în scădere la început apoi în 
creștere ușoară. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 șl plus 
5 grade iar maximele între 2 și 12 
grade. Ceată dimineața. In București : 
Vreme schimbătoare cu cerul mai 
mult noros. La început precipitații 
slabe. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperatura variabilă. Ceață dimi
neața.

reprezentativ, plebiscitar al Adună
rii Naționale la care, de altfel, au 
venit, în afară de delegații aleși, 
zeci de mii de cetățeni.

Cu cîteva zile înaintea adunării, 
. Alba Iulia și împrejurimile ei au 

fost cuprinse de o animație și o în
suflețire nemaiîntîlnite pînă atunci. 
Veneau din toate colțurile Transil
vaniei, cît și din vechea Românie 
în trenuri și căruțe, călări sau pe 
jos — înfruntînd viscolele unei ierni 
aspre, cît și ostilitatea trupelor ger
mane aflate in debandada retragerii 
— mii șl mii de cetățeni. Pretutin
deni, numai steaguri, cîntece și acla- 
mărl. „încă vineri noaptea — scria 
publicația „Glasul Ardealului" — nu
mărul celor sosiți se urcă la 40 000. 
Jurul pînă la Orăștie — Aiud a so
sit abia sîmbătă, așa că numărul 
celor sosiți trece de 
de români".

In zorii zilei de 1 
fost răspîndltă publicația „Alba Iu
lia", organ al proclamării unității 
naționale, în al cărui editorial se 
spunea : „Bine ați venit tn sfînta 
cetate de slavă a neamului nostru...

peste 100 000

decembrie a

ÎS

românii, , maghiarii, germanii erau 
chemați „ca intrînd în legătură unii 
cu alții și in înțelegere reciprocă să 
asigure ordinea internă"...

Sub Impulsul dorinței nestăvilite a 
națiunii române de a-și hotărî sin
gură soarta, Consiliul Național a ho- 
tărît convocarea unei mari Adunări 
Naționale pentru 1 decembrie la Alba 
Iulia. Ideea întrunirii unui asemenea 
forum popular, cu caracter plebis
citar, avea o îndelungată tradiție în 
Transilvania, 
rîseră multe 
răsculații lui 
tot astfel, în 
vrerea pe Cîmpia 
Blaj cei peste 40 000 de poporeni. 
Ideea apăruse cu atît mal potrivită 
în condițiile anului 1918, cu cît prin
cipiul dreptului la autodeterminare, 
voința de a decide libere asupra pro
priului destin animau pretutindeni 
popoarele cu o putere și o forță 
nemaiîntîlnită. Nu întîmplător locul 
adunării a fost stabilit la Alba Iulia, 
cetatea de glorie unde fusese procla
mată pentru prima oară unirea Țării 
Românești, Moldovei șl Transilvaniei 
sub sceptrul lui Minai Viteazul.

Convocarea dată publicității la 
Arad în ziua de 7/20 noiembrie cu
prindea un înflăcărat apel adresat 
maselor. în care se spunea printre 
altele : „I,i numele dreptății .ter
ne și al principiului liberei dis- 
pozițiuni a r. jfiunilor, principiu

In 
din 

Doja 
1848,

acest fel hotă- 
acțiunile lor 
șl Horea. Și 
își strigaseră 

Libertății din

Petre Selesan, zidari, „a contribui cu 
votul lor la deciderea asupra sorții 
viitoare a neamului românesc din 
Transilvania". Locuitorii din comuna 
Lesnic-Hunedoara, îi împuterniceau pe 
delegații aleși de ei spre a-i reprezen
ta la marea adunare cu un creden- 
țional prin care le cereau ca acolo 
„să declare sfînt și solemn că noi 
toți vrem înfăptuirea marelui ideal 
național român, adică unirea într-un 
singur stat național". Cei 3 000 de 
locuitori din comuna Albac, „a căror 
inimă bate după mult așteptata li
bertate — cum se spunea în împu
ternicirea dată delegaților lor — își 
exprimau regretul că nu puteau să 
fie cu toții de față la desfășurarea 
marii adunări și arătau că „vor 
striga la 1 decembrie 1918 acasă „Să 
trăiască unirea !“.

Mandatele prin care reprezentan
ții maselor erau îndrituit! să hotă
rască unirea purtau zeci, sute și mii 
de semnături. Locuitorii din comu
na Romoș, cercul electoral Orăștie, 
județul Hunedoara, menționau că ho- 
tărîrea lor „se extinde pe 16, adecă 
pe șasesprezece pagini" care cuprind 
numai semnături, iar „hotărîrea ob- 
ștei din Sebeșul Săsesc". număra 56 
de file cu mii și mii de semnături. 
Toate acestea reflectă hotărîrea una
nimă a populației române din Tran
silvania de a-și contopi pentru tot
deauna destinul cu cel al fraților 
din patria mamă. Totodată, aseme
ne. fapte ilustrează caracterul larg

Din umbra durerilor ferecate se 
înalță azi chiotul de bucurie al 
Dreptății". Cîteva versuri publicate 
în continuare zugrăveau simțămîntul 
general ce stăpînea mulțimea : „Cu
prinde suflete, dă codrilor graiu / Și 
mișcă văzduhul în zare / Răsună de 
larmă și luncă și plaiu / Tresare 
sub glie voevodul Mihaiu / Se scoală 
și Ștefan cel Mare!“.

Clopotele bisericilor, tulnicele mo
ților, uralele și aplauzele mulțimii 
au marcat apoi începerea adunării. 
La orele 10.30, în „Casina militară" 
din Cetate, delegații Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei s-au întrunit să 
voteze Marea Unire. S-au verificat 
mandatele celor 1228 delegați. Ei re
prezentau cetățenii din 130 cercuri 
electorale ale unui număr de 26 de 
județe. A fost ales în continuare bi
roul Adunării Naționale și au fost 
numiți notarii ei. Ședința solemnă 
a fost deschisă de bătrînul luptător 
memorandist, în vîrstă de 83 de ani, 
George Pop de Băsești. Cuvintele 
lui : „Ne-arn adunat ca să hotărîm 
asupra sorții noastre" au fost acope
rite de frenetice șl îndelungi 
plauze.

Delegații 
cumentul < 
— Rezoluția ___ ___ ______
puncte. în primul punct era pro
clamată solemn unirea Transilvaniei 
cu România. Adunarea națională a 
românilor din Transilvania — se 
spunea — prin.. reprezentanții 
lor îndreptățiți, la Alba Iulia, în 
ziua de 1 decembrie 1918 decretează

a-

au adoptat apoi do- 
de bază al adunării 
i — care cuprindea nouă

unirea cu România". Tumultul ura- 
lelor n-a contenit minute în șir.

Dînd expresie năzuințelor maselor 
populare, rezoluția consemna Ia 
punctul III o serie de prevederi 
cu caracter profund democratic : re
formă agrară radicală, vot obștesc, 
direct, egal și secret, deplină liber
tate națională pentru toate naționali
tățile conlocuitoare, drepturi pentru 
muncitori. Reliefînd sentimentul pu
ternic ce a animat totdeauna poporul 
nostru, de solidaritate cu popoarele 
luptătoare pentru drepturile și liber
tățile lor, în rezoluție era înscris la 
punctul VI faptul că : „Adunarea 
națională salută cu iubire și entu
ziasm liberarea națiunilor subju
gate pînă aci în monarhia auslro- 
ungară și hotărăște ca acest salut 
al său să se aducă la cunoștință 
tuturor acestor națiuni".

In încheierea adunării a fost ales 
Marele Sfat Național compus din 
210 reprezentanți din toate catego
riile sociale. Acest organ cu funcții 
parlamentare a desemnat a doua zi 
din sînul său un Consiliu Dirigent, 
care a îndeplinit rolul de guvern 
provizoriu al provinciei unite.

Vestea despre cele hotărîte în ca
drul adunării desfășurate în sala 
„Casinel militare" din Cetate a stră
bătut cu iuțeala fulgerului, din om 
în om, pînă pe „Cîmpul Iul Horea" 
în mijlocul mulțimii de peste 100 000 
de cetățeni. Din piepturile tuturor 
au izbucnit atunci cuvintele scan
date ca de un singur glas : „Trăiască 
Unirea !“, „Trăiască România !" Din 
rîndurile mulțimii s-au ridicat nu
meroși vorbitori care, în mod spon
tan, au dat glas simțămintelor și emo
țiilor poporului în acele clipe isto
rice. „In ziua aceea — își amintea 
mai tîrziu poetul Lucian Blaga — 
am cunoscut entuziasmul național, 
sincer, spontan, irezistibil, organic, 
masiv". De pe cele 14 tribune impro
vizate au rostit atunci cuvîntări mai 
mulți fruntași socialiști — exponent! 
ai maselor populare. „Cînd aderăm 
la unire — arăta în cuvîntul său 
reprezentantul socialiștilor — nu 
o faoem numai pentru că în 
interiorul nostru există simțul 
acesta, ci și din convingerea fermă 
și conștiința clară că din postulatele 
luate în rezoluția prezentată sînt 
asigurate și toate celelalte garanții 
pentru democratizarea României".

A urmat o serbare populară de 
neuitat. Documentele vremii au con
semnat în graiul lor lapidar că 
„ș-au jucat nesfîrșite hore și s-au 
cîntat într-o emoție ce umezea a- 
proape toate privirile : „Deșteaptă-te 
române", „Trei culori cunosc pâ 
lume", „Pe-al nostru steag"...

Memorabila hotărîre pe care Ma
rea Adunare Națională de la Alba 
Iulia a înscris-o cu litere de aur 
în istoria patriei a umplut cu o ne
mărginită bucurie sufletul poporului 
român de dincoace de Carpați. Dînd 
glas acestor sentimente, publicația 
„Dacia", apărută în București după 
cîteva zile de la înfăpt/uirea 
unirii, scria : „Așteptam numai cea
sul,binecuvântat „cînd acest'măreț act 
național să iasă la lumină împins 
ca de puterea legilor eterne ce 
conduc răsăritul ' soarelui. Voința 
unanimă a biruit la Alba Iulia. Sin- 
tem un popor, un pământ, un stat"'.
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viața internațională
PROTESTUL R. 0. VIETNAM 
împotriva atacurilor săvîrșite 
de S.U.A. în zona demilitarizată

Vizita ministrului afacerilor 
externe al României in Turcia

SEMNAREA CONVENȚIILOR CONSULARĂ
Șl DE ASISTENTĂ JURIDICĂ

HANOI 25 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
:în care condamnă Statele Unite 
pentru noile atacuri săvîrșite în 
zona demilitarizată pe teritoriul
R. D.V. Declarația menționează că
S. U.A., după ce au fost obligate 
să înceteze necondiționat bombar
damentele aeriene și de artilerie 
asupra întregului teritoriu al R. D. 
Vietnam, continuă să trimită, pen
tru misiuni de recunoaștere, avioa
ne și nave militare în spațiul ae
rian și apele teritoriale ale R. D. 
Vietnam. Potrivit declarației, în 
perioada 13—22 noiembrie, avioane 
americane au pătruns de repetate 
ori în spațiul aerian al părții nor
dice a zonei demilitarizate. La 20, 
21 și 22 noiembrie, artileria ame
ricană a deschis focul asupra sa
telor Ving Quang și Vinh Giang,

ECOUL MĂSURILOR

PRECONIZATE PENTRU 
APĂRAREA FRANCULUI

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Presa pariziană și din alte capi
tale occidentale acordă larg spațiu 
comentariilor privind măsurile pre
conizate în cuvîntarea de duminică 
a președintelui de Gaulle în scopul 
susținerii actualului curs al francu
lui. După cum se știe, în pofida pre
viziunilor care au circulat în cercu
rile economice, politice șl de presă, 
guvernul a hotărît să nu devalorize
ze și să mențină paritatea francului. 
Această hotărîre este însoțită de 
ceea ce aci se califică drept un 
„plan de bătaie" pentru restabilirea 
încrederii în franc. Acesta cuprinde 
măsuri pe care presa le definește 
ca un „sever program de austeri
tate".

Detaliile acestui plan de austeri
tate vor fi anunțate marți în Adu
narea Națională Franceză de primul 
ministru. De pe acum se știe că el 
va cuprinde măsuri în toate sectoa
rele. Ca una din primele măsuri, 
guvernul nu va admite nici o majo
rare generalizată de salarii, ceea ce 
va echivala cu o blocare în perspec
tivă a salariilor. Controlul prețurilor 
se anunță sever. Reducerea defici
tului bugetar va fi realizată prin noi 
comprimări în domeniul cheltuieli
lor administrației de stat ; prin 
amputarea subvențiilor acordate în
treprinderilor naționalizate. Se pre
cizează apoi ajustarea serioasă a 
creditelor destinate echipamentului 
(construcții de locuințe), a unor 
cheltuieli militare, precum și a su
melor afectate educației naționale, 
în special universității. Totodată 
se vor acorda noi avantaje fiscale 
exportatorilor, pornindu-se de Ia 
ideea că relansarea comerțului exte
rior, în vederea redresării balanței 
de plăți și a întăririi în același timp 
a francului pe piața schimburilor, 
constituie o problemă esențială.

Pentru a pune capăt speculei și a 
se împiedica noi evaziuni de capita
luri, guvernul a restabilit, începînd 
de luni, un control asupra schimbu
rilor mult mai sever ca cel suprimat 
la începutul lui septembrie a. c. In 
fine, se va aplica o politică severă 
de credit.

Comentînd măsurile menționate, 
oficiosul guvernamental „La Nation" 
scrie : „Fără îndoială, măsurile a- 
nunțate de generalul de Gaulle pre
vestesc o perioadă de austeritate. 
Dar, în același timp, încurajarea ex
porturilor prin anumite înlesniri fis
cale și adaptarea creditelor la ne
voile reale ale economiei vor îngă
dui să se evite o recesiune, ceea ce 
este esențial acum". Ziarul „Le Fi
garo" apreciază că „noua partidă în 
domeniul monetar pe care a anga- 
jat-o generalul de Gaulle are șanse 
de succes numai în cazul în care con
dițiile jocului sînt acceptate, atît în 
Franța, cît și în străinătate". Ziarul 
„THumanită" critică poziția adoptată 
de președinte, care a considerat răs
punzători pentru situația francului 
pe participanții la grevele din lunile 
mai și iunie și nu marile societăți 
capitaliste care s-au dedat la spe
culații. Sindicatele sînt îngrijorate 
de eventualitatea scăderii puterii de 
cumpărare, prin frînarea, dacă nu 
prin blocarea salariilor, iar în ce 
privește preturile, chiar dacă vor fi 
și ele blocate mai tîrziu, pentru une
le s-a anunțat deja o majorare.

„Decizia Franței de a nu devalo

w r.

unde s-au înregistrat victime în 
rîndul populației și au fost provo
cate daune materiale.

★
PARIS 25 (Agerpres). — Nguyen 

Thanh Le, purtătorul de cuvînt al 
ministrului Xuan Thuy, reprezentan
tul guvernului R. D. Vietnam la con
vorbirile oficiale de la Paris, a pre
zentat într-o conferință de presă de
clarația din 21 noiembrie a Minis
terului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam. El a condamnat Statele Unite 
pentru violarea repetată a spațiului 
aerian al R. D. Vietnam de către 
avioane de recunoaștere americane 
și pentru bombardamentele asupra 
Vietnamului de sud. Totodată, 
el a subliniat că Statele Unite poar
tă întreaga răspundere pentru faptul 
că conferința cvadripartită de la Pa
ris pentru reglementarea problemei 
vietnameze, asupra căreia S.U.A. și 
R. D. Vietnam au căzut de acord, 
nu a început pînă în prezent.

riza ușurează situația dolarului și a 
lirei sterline" apreciază „Le Monde". 
Ziarul remarcă tonul călduros al te
legramei președintelui Johnson către 
generalul de Gaulle, în care primul, 
referindu-se la măsurile anunțate de 
șeful statului franc.ez, exprimă do
rința Statelor Unite de a „colabora 
în măsura deplină compatibilă cu 
obiectivele noastre naționale, pentru 
ca scopul dv. să poată fi atins". în 
telegrama de răspuns, șeful statu
lui francez a subliniat că dă „o 
înaltă apreciere urărilor și ofertei 
de colaborare pe care le formulați, 
în numele Statelor Unite, pentru 
reușita acțiunii în care s-a angajat 
Franța și care poate duce cele două 
popoare ale noastre la o mai bună 
conjugare a eforturilor lor în do
meniile economic și monetar".

Corespondenții agențiilor de pre
să occidentale au anunțat că Ia Bru
xelles, în cercurile comisiei Pieței 
comune, măsurile luate de guvernul 
francez au fost întîmpinate „cu re
zerve". Săptămînalul vest-german 
„Welt am Sonntag" nota că hotărî- 
rea franceză „a șocat pe experții 
financiari din toată lumea", și chiar 
„cei mai inițiați dintre experți sînt 
deocamdată incapabili să prevadă 
consecințele acestei inițiative-sur- 
priză". Comentînd primirea făcută 
la Londra măsurilor anunțate la Pa
ris, agenția France Presse transmi
te : „Elementul din cuvîntarea ge
neralului de Gaulle, considerat aici 
ca cel mai important, este proiec
tul întrunirii unei mari conferințe 
internaționale, menită să însănăto
șească sistemul monetar occidental. 
Generalul de Gaulle a subliniat din 
nou că acest sistem ar trebui să 
fie bazat pe aur : Marea Britanle 
s-a declarat în mod constant ostilă 
perspectivei de a se reveni la aur 
ca bază a sistemului monetar".

Hotărîrea Franței de a nu deva
loriza francul și celelalte măsuri a- 
doptate la Paris și în alte capi
tale au avut luni două efecte li
mitate, dar importante : pe de o 
parte, o redresare remarcabilă a 
cursului francului pe piețele de de
vize, o ameliorare a pozițiilor lirei 
sterline și dolarului și un regres al 
mărcii vest-germane ; iar, pe de 
altă parte, un prim reflux de ca
pitaluri care se adăpostiseră în 
R.F.G. și care au revenit în Fran
ța. Marile piețe financiare, care au 
fost închise sau paralizate de mar
țea trecută, s-au redeschis luni di
mineața într-o atmosferă de incer
titudine și chiar de nervozitate. 
Cursul aurului a cunoscut dimi
neața o nouă creștere apreciabilă, 
care nu s-a menținut insă în restul 
zilei.

Pentru ansamblul reacțiilor occi
dentale este semnificativ acest pa
saj din comentariul ziarului „Le 
Monde" : „Refuzul Franței de a de
valoriza contribuie deci la conso
lidarea „castelului de cărți de joc", 
adică a sistemului monetar interna
țional actual atît de vulnerabil, în 
măsura în care acesta va mai pu
tea sta în picioare cîteva luni. Dar, 
desigur, nimeni nu se așteaptă ca 
măsurile anunțate la Paris să în
sănătoșească sistemul monetar in
ternațional actual".

ISTANBUL 25. — Trimisul spe
cial Agerpres Simion Morcovescu 
transmite : Luni dimineața, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Tur
ciei s-au încheiat convorbirile din
tre Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României, și 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
de externe al Turciei. în cursul 
convorbirilor, desfășurate într-o at
mosferă cordială, de prietenie și în
țelegere reciprocă, au fost abordate 
o serie de probleme privind rela
țiile dintre România și Turcia, pre
cum și unele probleme ale situației 
internaționale actuale care intere
sează cele două țări. La încheierea ■ 
convorbirilor, Corneliu Mănescu și 
Ihsan Sabri Caglayangil au semnat 
convenția consulară și convenția 
de asistență juridică dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Turcia.

în cuvîntările scurte rostite cu 
acest prilej, cei doi miniștri au re
levat însemnătatea documentelor 
semnate pentru reglementarea re
lațiilor în domeniile respective și 
au apreciat că acestea vor contri
bui la dezvoltarea continuă a co
laborării între cele două țări.

La prînz, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ankara, Gri- 
gore Geamănu, a oferit o recepție 
cu prilejul vizitei oficiale în Tur
cia a ministrului afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănescu. 
La recepție au participat ministrul 
afacerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai vieții pu
blice, membri ai corpului diploma
tic, ziariști. Au luat, de asemenea, 
parte, persoanele oficiale care înso
țesc pe oaspetele român.

După-amiază, ministrul român, 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a plecat la Istan
bul.

La plecarea din Ankara, minis-

agențiile
Un mesaj în care se arată că 

dacă Statele Unite vor continua să 
comită acțiuni agresive împotriva 
Cambodgiei, această țară va fi ne
voită să-și reconsidere politica de 
neutralitate și să se alăture celor care 
luptă împotriva intervenției militare 
americane a fost adresat de prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, secretarului general al O.N.U.

Raoul Prebisch și-a pre
zentat demisia din functia de 
secretar general al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) anunță din Geneva a- 
genția United Press International.

Comunicat P.S.U.G.--- P.C. din Cuba. ° delegație a Comi
tetului Central al Partidului Socialist Unit German, condusă de Paul Vemer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., a făcut o vizită în Republica 
Cuba. Membrii delegației P.S.U.G. au avut convorbiri cu o delegație a P.C. 
din Cuba, condusă de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei se arată că cele 
două delegații s-au informat reciproc asupra politicii și activității ambelor 
partide, au făcut un schimb de păreri asupra situației internaționale.
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CRIZA MONETARĂ
In legătură cu situa

ția în care se află 
economiile unor țări 
occidentale ca urmare 
a actualei crize mone
tare, ziarul american 
„International Herald 
Tribune" publică un e- 
ditorial din care re
dăm :

„Recenta criză mo
netară, a treia in ulti
mul an, a dezvăluit 
încă o dată punctul 
nevralgic al actualului 
sistem monetar, stabi
lit cu aproape 25 de 
ani în urmă. Acest 
„călcîi al lui Achile" 
constă în aceea că sis
temul monetar occi
dental prevede pentru 
tranzacțiile internațio
nale parități fixe, fără 
o anumită obligație din 
partea țărilor interesa
te de a-și menține un 
echilibru al balanței 
de plăți la paritatea de 
schimb pe care ele au 
ales-o.

Astfel, după părerea 
unor critici, actualul 
sistem face inevitabilă 
apariția șocurilor — 
ieri în Anglia, azi în 
Franța și R.F.G., mîi- 
ne, poate, în S.U.A. 
Pentru nn motiv sau 
altul, balanța de plăți 
a unor țări se deze
chilibrează. Uneori a- 

ceasta se întîmplă din 
cauza faptului că sala
riile într-o țară se ri
dică mai repede decit 
în alta (este cazul 
Franței); sau pentru 
că cererea pe piața 
mondială se schimbă 
și produsele tradiționa
le de export ale unei 
țări nu mai sînt cău
tate și nu sînt înlocui
te destul de repede 
(este cazul Angliei, 
care în trecut expor
ta cărbune). Alteori, o 
țară sau alta cunoaște 
dificultăți din cauzTîu- 
nui prea mare deficit 
bugetar, avînd drept 
consecință pe plan in
tern inflația și înrăută
țirea balanței de plăți. 
Cauzele pot, de aseme
nea, rezida în cheltu
ieli militare excesive 
(S.U.A.) sau o scădere 
a investițiilor străine 
(Canada).

Există, totuși, o ie
șire : devalorizarea
monedei naționale, pen
tru țările care se află 
în deficit sau reeva
luarea monedei pentru 
țări care dispun de o 
balanță excedentară. 
Dar, in ambele cazuri 
aceste măsuri sînt du
reroase pe planul poli
ticii interne. In cazul 
devalorizării, de exem

trul român a fost condus pe aero
port de ministrul de externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
și de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La sosirea pe aeroportul Yeșil- 
koy, din Istanbul, oaspetele român 
a fost întîmpinat de guvernatorul 
Istanbulului, Vefa Poyraz, repre
zentanți ai municipalității și alte 
oficialități. Au fost, de asemenea, 
prezenți consulul general al Româ
niei la Istanbul și membri ai con
sulatului.

MOSCOVA

Ședința
Comitetului 
Executiv 
al C.A.E.R.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Luni, la Moscova a început cea 
de-a 37-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. Participă vi
cepreședinți ai guvernelor țărilor 
membre: Tano Tolov — Bulgaria, 
Frantisek Hamouz — Cehoslovacia, 
Gerhard Weiss — R. D. Germană, 
Piotr Jaroszewicz — Polonia, Dam- 
dînghiin Gombojav — Mongolia, 
Gheorghe Rădulescu — România, 
Antal Apro — Ungaria, Mihail 
Leseciko — Uniunea Sovietică. 
Participă, de asemenea, Aleksandar 
Grlicikov, membru al Vecei Execu
tive Federale a Iugoslaviei.

■/n ■ a 8 ■ 
de presă

Delegația de activiști ai 
P.C.R», condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean P.C.R. Galați, continuîndu-și 
vizita în Iugoslavia, a vizitat porturile 
și șantierele navale din Rieka și Pola, 
ca și noul port Bakar în Republica 
Socialistă Croația.

Congresul al 65-lea al 
Partidului radical din Fran
ța, care hichciat lucrările, a res
pins principiul fuziunii celor trei for
mații care compun Federația stîngii 
democrate și socialiste și s-a pronunțat 
în favoarea unei asocieri de tip con
federal cu acestea.

plu, consumatorii plă
tesc mai mult pentru 
mărfurile importate, iar 
în cazul reevaluării, 
profiturile unor im
portante ramuri indus
triale care lucrează 
pentru export sînt re
duse. In rețeaua deli
cata a comerțului și 
finanței internaționale, 
o schimbare în parita
tea de schimb a unei 
monede importante, în 
special o devalorizare, 
poate afecta multe alte 
monede, deoarece pre
țurile competitive din 
comerțul mondial sînt 
afectate direct. Per
spectivele finale sînt 
din cele mai primej
dioase : haos financiar 
și o reducere substan
țială a comerțului. In 
acest fel este pericli
tat buzunarul omului 
simplu. Din aceste 
cauze, multe din țările 
occidentale au făcut 
deseori eforturi masive 
pe calea creditelor re
ciproce și prin alte 
măsuri pentru a menți
ne paritățile existente 
ale monedelor. In ca
zul cînd aceste pari
tăți ar deveni în tota
litatea lor nesigure s-ar 
putea ajunge la o si
tuație similară prin 
consecințele ei cu cri
za mondială din 1931".

La Oldenburg (R.F.G.), sute de fârani au manifestat împotriva politicii 
agrare a guvernului federal, care are urmări grele pentru gospodăriile 

mici și mijlocii

o- n. u. Unitatea Coreei
este o problemă 

a poporului coreean
Cuvîntarea reprezentantului român în Comitetul politic

NEW YORK 25. — Trimisul special Agerpres N. Ionescu transmite : 
In Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. a început, luni dimineața, 
examinarea problemei invitării reprezentanților celor două părți direct inte
resate la dezbaterile care vor avea loc în curînd în O.N.U. în legătură cu 
„problema coreeană".

Un grup de 17 state, printre care 
și România, au prezentat un pro
iect de rezoluție în care se cere 
„invitarea simultană și necondițio
nată a reprezentanților Republicii 
Populare Democrate Coreene și re
prezentanților Republicii Coreea, ea 
părți interesate, să participe fără 
drept de vot la discutarea proble
melor privind Coreea". Documentul 
subliniază că nici o proolemă nu 
poate fi dezbătută în O.N.U. în 
mod echitabil și eficient fără par
ticiparea părților interesate.

Pe de altă parte. Statele Unite,

transmit:
în provinciile septentrio

nale ale Sudanului continuă 
lupte *ntre truPele guvernamentale 
și elementele care acționează în jun
glă, scrie presa din Khartum. Se sem
nalează o intensificare a acțiunilor 
militare, îndeosebi în provinciile Nilul 
Superior și Bahr El Ghazal.

SOFIA. — Duminică a avut 
loc în orașul bulgar de pe ma
lul Dunării, Oriahovo, o sărbă
toare a prieteniei bulgaro-ro- 
mâne prilejuită de împlinirea a 
91 de ani de la eliberarea o- 
rașului de sub jugul otoman.

Au fost depuse coroane la 
Monumentul soldaților și ofițe
rilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea orașului, a- 
poi, la Casa de cultură din 
Oriahovo, a avut loc o mani
festare culturală.

Guvernul Sierrei Leone a 
acordat primului ministru, 
Siaka Ștevens, puteri ex
cepționale în urma incidentelor 
violente semnalate în mai multe re
giuni ale țării, în cursul cărora mai 
multe zeci de persoane au fost ucise 
sau rănite.

0 întîlnire a miniștrilor 
culturii și artei R p Ruiga- 
ria, R. S. Cehoslovacă, R.D.G., R. P. 
Polonă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. a avut loc 
luni la Sofia. Din țara noastră parti
cipă o delegație condusă de pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Macovei.

Colocviu economic 
franco - român

PARIS 25. — Coresponden
tul Agerpres Georges Dascal 
transmite : Colocviul franco-ro- 
mân pe tema „Noi forme ale 
comerțului internațional și co
operării între națiuni" a fost 
deschis oficial luni dimineața la 
College de France. Colocviul, 
la • care participă cunoscuți e- 
conomiști români și francezi, 
va dura pînă la 29- noiembrie. 
El este orgartizat, sub înaltul 
patronaj al ministerelor aface
rilor străine și educației na
ționale ale Franței, de către 
Institutul de științe economice 
aplicate, cu concursul Centru
lui de studii de politică ex
ternă, Facultății de drept și ști
ințe economice și delegației per
manente a Republicii Socialiste 
România la UNESCO.

Deschizînd lucrările coloc
viului, Jean Marcel Jeanneney, 
ministru de stat, a subliniat 
importanța unei asemenea în- 

Australia, Japonia, Noua Zeelandă, 
Filipine, Tailanda și alte cîteva țări 
au introdus în comitet un proiect 
de rezoluție prin care sînt invitați 
numai reprezentanții Coreei de sud 
să participe la viitoarele dezbateri 
din O.N.U. în legătură cu proble
ma menționată, punîndu-se pentru 
participarea la dezbateri a repre
zentanților R.P.D. Coreene o serie 
de condiții inacceptabile pentru un 
stat suveran.

Luînd cuvîntul în ședința de luni 
dimineața a Comitetului politic, re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U., ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, a subliniat că „prezen
ța pe ordinea de zi a punctului in
titulat „problema coreeană : rapor
tul Comisiei Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Coreei" 
constituie expresia unui abuz repe
tat, a unei acțiuni incompatibile cu 
spiritul și principiile Cartei O.N.U. 
Prin însăși substanța sa, această pro
blemă este de competența națională 
a poporului coreean, care este sin
gurul în măsură să o rezolve, fără 
nici o imixtiune străină, prin exer
citarea dreptului său inalienabil de 
a dispune de propriul său destin, 
drept care este consacrat în Carta 
Națiunilor Unite".

G. Diaconescu a arătat că, după 
părerea delegației române, dacă se 
dorește cu adevărat ca dezbaterile 
de la O.N.U. asupra problemei Co
reei să capete o oarecare semnifi
cație pozitivă, este absolut necesar 
să fie eliminate barierele artificiale 
ridicate în calea participării repre
zentanților R.P.D. Coreene. Vorbito
rul a declarat că invitația fără nici 
un fel de condiții a reprezentanți
lor celor două părți interesate ar 
fi o măsură conformă practicii re
lațiilor internaționale contemporane, 
precum și principiilor în materie, 
afirmate prin doctrina dreptului in
ternațional.

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI 
UNIRII TRANSILVANIEI 

CU ROMÂNIA
• BERLIN. Prof. Constantin 

Daicoviciu, membru al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, care a sosit la Berlin la in
vitația Prezidiului Academiei de 
științe a R.D.G., a ținut o expu
nere consacrată însemnătății u- 
nlrii Transilvaniei cu România.

• TEL AVIV. Ministrul Re
publicii Socialiste România la 
Tel Aviv, Valeriu Georgescu, a 
organizat o conferință de presă 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la unirea Transilvaniei cu 
România. Au participat ziariști 
reprezentînd principalele ziare 
și corespondenți de presă străini 
acreditați în Israel.

tîlniri pentru căutarea mij
loacelor de a asigura buna 
funcționare a relațiilor econo
mice externe, independent de 
diversitatea structurilor politi
ce și economice, pe baza res
pectului reciproc al indepen
denței fiecărei țări.

Jean Roche, rectorul Univer
sității din Paris, a apreciat co
locviul ca o etapă ca_re va per
mite urmărirea progreselor Ro
mâniei în domeniul științelor 
economice.

Ambasadorul Valentin Lipatti, 
reprezentantul permanent al 
României la UNESCO, a arătat 
că această manifestare consti
tuie un punct de plecare pentru 
noi proiecte franco-române în 
domeniul cercetării și gîndirii e- 
conomice, cît și o contribuție la 
cooperarea internațională desti
nată să favorizeze înțelegerea, 
aprecierea reciprocă, prietenia 
și pacea.

ITALIA

FAZA ALCĂTUIRII

UNUI NOU GUVERN
CORESPONDENȚA 

DIN ROMA 
DE LA N. PUICEA

Situația politică italiană a pre
zentat luni primele semne ale 
trecerii la faza alcătuirii unui 
nou guvern. Președintele Came
rei Deputaților, Sandro Pertini, 
dînd curs însărcinării primite 
duminică la prînz din partea șe
fului statului, a avut convorbiri 
cu reprezentanții tuturor grupu
rilor parlamentare în cadrul mi
siunii sale de „verificare a po
sibilităților alcătuirii noului gu
vern". Printr-un adevărat tur 
de forță, Pertini și-a încheiat 
consultările chiar în aceeași zi 
și se așteaptă să prezinte marți 
președintelui Italiei, Saragat, 
concluziile sale.

Anticipînd asupra acestor con
cluzii, observatorii politici sînt 
de părere că ele vor confirma 
în linii generale dorința parti
delor democrat-creștin, socialist 
și republican de a se reconstitui 
coaliția guvernamentală de cen- 
tru-stînga.

Tot luni s-au întrunit și Di
recțiunea Partidului democrat- 
creștin și cea a socialiștilor, care 
au dat ultimele retușuri-propu- 
nerilor privind programul nou
lui guvern, au analizat compo
nența posibilă a viitoarei echi
pe guvernamentale. Direcțiunea 
democrat-creștinilor a dat pu
blicității un comunicat în c^re 
„confirmă deplina sa dispoiLpi- 
litate de a se proceda la consti
tuirea unui guvern organic cu 
partidul socialist și partidul re
publican", capabil să „înfrunte, 
prin stabilitatea și orientarea 
sa, problemele actuale ale ță
rii". Comunicatul menționează 
că programul viitorului guvern 
ar trebui să se axeze pe cîteva 
„priorități", care, prin acordul 
celor trei partide, să dezbată și 
să găsească soluții pozitive unor 
probleme centrale aflate deja 
pe ordinea de zi a parlamentu
lui.

întrunindu-se luni după-a
miază, după ce dimineața s-au 
întîlnit reprezentanții curentu
lui demartinian, direcțiunea 
partidului socialist a ascultat 
mai întîi o expunere a secreta
rului național al P.S.I., Ferri, 
după care a luat cuvîntul de 
Martino. Primul vorbitor s-a 
pronunțat în favoarea consti
tuirii unui nou guvern de cen- 
tru-stînga stabil, cu un program 
de acțiune clar și valabil pen
tru întreaga legislatură. Apoi,', 
liderul „minorității", într-o am
plă expunere, a fost de părere 
ca înainte de constituirea gu
vernului este necesar să se cla
rifice relațiile cu celelalte forțe 
politice italiene, aflate îndeo
sebi la stînga coaliției de cen- 
tru-stînga, să se precizeze po
ziția într-o serie de probleme 
acute interne și internaționale. 
Făcînd aceasta, a spus el, am 
putea ajunge la o majoritate 
mult mai largă, eficientă și res
pectată, bazată pe o înțelegere 
corectă a realității italiene. Du
pă expunerea celor două puncte 
de vedere, care ilustrează încă 
divergențe, lucrările direcțiunii 
P.S.I. au fost amînate pentru 
ziua de marți.

Nimeni nu face un secret din 
faptul că asupra unul nou guvern 
de coaliție vor greva serioase 
ipoteci. In primul rînd, Consi
liul național al Partidului demo
crat-creștin, exprimînd din nou 
duminică încrederea în secretarul 
său național, Mariano Rumor, și 
respingînd demisia direcțiunii 
partidului, nu a făcut altceva 
decît să readucă la punctul ini
țial situația din conducerea 
P.D.C., fără a elimina cauzele 
care au provocat cu cîteva zile 
în urmă demisia lui Rumor. 
„Restructurarea" majorității în 
sînul Direcțiunii P.D.C. continuă, 
deci, să rămînă în actualitate, 
ea fiind doar amînată pînă la 
viitorul congres al Partidului 
democrat-creștin.

De asemenea, „compromisul" 
dintre cele două grupări mari 
existente în rîndul Partidului 
socialist privind participarea 
la viitorul guvern nu s-ar pu
tea afirma că are baze prea so
lide.

Numele secretarului național 
al P.D.C., Rumor, ca viitor 
președinte al Consiliului de 
Miniștri circulă cu insistență în 
cercurile politice, interesate.

Instantaneu surprins în pădurile din 
valea fluviului Zambezi, unde ac
ționează forjele patriotice rhode- 
siene care se împotrivesc regimului 

rasist al lui lan Smith
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