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Cum își exercită atribuțiileA fost dat în folosință
barajul de la Leșu-Bihor

NICOLAE CEAUȘESCU
va contribui

foîosin-

a
rea

o-

SUCCESE ALE MINERILOR

în munca de partid

este de 26 
metri cubi

STIL SI EFICIENTĂ

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMAN

„Este necesar să acordăm mai multă 
atenție îmbunătățirii stilului și metodelor 
noostre de muncă, să lichidăm cu mainoostre de muncă,
multă hotărîre fenomenele de birocratism 
care se manifesta în activitatea unor cadre 

„ , din aparatul de partid și de stat. Doresc să 
subliniez necesitatea de a conduce nu din

birou, nu prin intermediul hîrtiilor, ci prin 
contactul nemijlocit, viu, cu oamenii, rezol- 
vînd în mod operativ și direct problemele 
ce se ridica în munca unităților economice 
și social-cultuiale. Nu de hîrtii este nevoie, 
ci de o activitate concreta, pentru solutio
narea problemelor practice".
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UN MOMENT REMAR
CABIL IN ÎNTĂRIREA 
COEZIUNII
NOASTRE MUNCITOA
RE : cincizeci de ani 
de la crearea sindicate
lor unitare din România
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Zi cu zi. viața evidențiază că în
făptuirea cu succes a marilor sar
cini stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională este nemij
locit legată de asigurarea și perfec
ționarea rolului conducător al or
ganizațiilor -de partid — perfecțio
nare ce are ca parte integrantă 
Un stil de muncă revoluționar, asi
gurarea unui grad superior de efi
ciență in întreaga activitate a or
ganelor și organizațiilor de partid. 
In toate domeniile de activitate — 
pe plan economic, in lupta pentru 
îndeplinirea înainte de termen și la 
un înalt nivel calitativ a sarcinilor 
cincinalului, pe tărimul vieții socia
le si obștești, pe planul activității 
educative pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a conștiin
ței socialiste elaborat de Plenara 
C.C. ai P.C.R. din noiembrie 1971 — 
organele și organizațiile de partid 
dispun de o orientare de ansamblu 
clară, de o linie politică judicioasă 
și precisă, esențial fiind. în aceste 
condiții, modul concret in care ac
ționează ele. stilul lor de muncă. 
Tocmai de aceea, conducerea par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
personal, a subliniat in repetate 
rînduri necesitatea ca in centrul 
atenției tuturor organelor de par
tid — comitete județene și muni
cipale. orășenești și comunale, co- 
tnitetr de partid- -din întreprinderi 
și instituții precum și birouri ale 
organizațiilor de bază — să se în
scrie preocuparea pentru adoptarea 
unui stil de muncă de maximă efi
ciență socială, care să ducă la înde
plinirea întocmai a sarcinilor și o- 
biectivelor fundamentale stabilite 
de partid, să asigure soluționarea 
operativă a problemelor ce apar, 
să se soldeze cu cele mai bune re
zultate practice posibile.

Este o realitate incontestabilă 
că in cadrul organelor de partid, 
activiștii desfășoară o activitate 
intensă, muncesc cu abnegație si 
devotament, neprecupetindu-și tim
pul si eforturile pentru aducerea 
la îndeplinire a sarcinilor de par
tid. Se muncește mult si cu rezul
tate bune — nemijlocit oglindite 
de succesele înregistrate in toate 
domeniile construcției socialiste. <_------------

Aceasta nu înseamnă însă că sti
lul de muncă practicat nu este incă 
susceptibil de serioase îmbunătă
țiri. legate de o mai clară înțele
gere a principiilor și de o mai ri
guroasă utilizare a pirghiilor acti
vității dc conducere socială.

A conduce eficient înseamnă a 
munci in cunoștință dc cauză, pe 
baza cunoașterii exacte a realități
lor. Numai o strinsă legătură cu 
viața, cu realitățile concrete ale 
județului, orașului. întreprinderii, 
cooperativei etc este in măsură să 
pună in evidentă problemele im
portante. principale spre care tre
buie să-si concentreze atenlia or
ganele de partid în vederea solu
ționării lor neintirziate. Numai o 
legătură strinsă cu viata, cu rea
litățile oferă posibilitatea cunoaște
rii experienței pozitive, a inițiati
velor înaintate a căror extindere și 
generalizare se impun ca necesare 
— după cum numai o asemenea le
gătură poate asigura cunoașterea 
imediată a neajunsurilor, a stărilor 
de lucruri negative în vederea a- 
doptării imediate a măsurilor de 
îndreptare. Or. din păcate, se mai 
pot intilni cazuri cind initiative 
valoroase sau chiar de mare preț 
in viața economică râmin limitate 
la cadrul atelierului sau uzinei in 
care s-au născut.

- organele de par! tă ...
de partid află 
te prilejuri de 
deficiențe, care 
de azi in raza
Ori de cite ori __ _____  ____ _
denotă existența unor elemente de 
birocratism. persistenta unor de
prinderi de a privi viața prin in
formări și rapoarte. în detrimentul 
contactului direct cu viața.

Este necesar ca in întreaga ac
tivitate a organelor și organizații
lor de partid să-si găsească apli
care si înrădăcinare trainică ade
vărul fundamental că munca de 
partid este o muncă cu oamenii și 
în mijlocul oamenilor. Un strălu
cit exemplu constituie în această 
privință activitatea secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu; asa cum este

necunoscute de 
id. - La -fel exis- 

cazuri cind organele locale 
doar cu anumi- 

diferite lipsuri și 
existau nu de ieri 
lor de activitate, 
se produc, acestea

binecunoscut. în această activitate 
un loc central ocupă contactul ne
mijlocit cu terenul, vizitele siste
matice de lucru, intilnirile si dis
cuțiile concrete si deschise cu oa
menii. analiza amănunțită a rea
lităților vii din fabrici si uzine, din 
unități agricole sau instituții cul
turale. Dar acesta nu constituie un 
exemplu „platonic", un subiect de 
înaltă apreciere, ci si un model 
practic, o lecție concretă privind 
modul in care trebuie să acționeze 
orice activist de partid. Informă
rile. statisticile, rapoartele — rea
liste si judicios elaborate — ’sint, 
desigur, de o mare însemnătate, 
reprezintă instrumente dc lucru in
dispensabile — dar in nici un caz 
..activitatea cu hîrtiile" nu poate 
fi privită ca Prioritară, nu poate 
fi substituită legăturii vii. cu oa
menii.

In legătură cu aceasta trebuie a- 
rătat că la un sir de comitete de 
partid activiștii se află incă mult 
prea rar pe teren. Or. ..biroul", lo
cul de muncă sau ..laboratorul de 
creație" al activistului de partid 
este terenul ; acolo pe teren, unde 
lucrează si trăiesc oamenii, acolo 
este dator activistul de partid să-și 
petreacă cea. mai mare parte a 
timpului, puftind un dialog neîn
trerupt eu membrii birourilor și 
ai organizațiilor de partid, cu con
ducătorii unităților, cu muncitorii, 
țăranii sau intelectualii asupra 
problemelor lor specifice. Nu dau 
si nu pot da rezultate cit de cit 
substanțiale acele deplasări ..ful
ger". itinerarele alcătuire diii sal
turi rapide de la o organizație la 
alta ; important este nu a raporta 
că în deplasarea pe teren a fost 
..cuprins" un număr mare de orga
nizații. ci că au fost abordate te
meinic problemele importante — 
si. mai mult decit atit. că s-au în
treprins acțiuni efective pentru so
lutionarea lor.

Intr-adevăr, se poate afirma că 
una din carențele cu arie largă de 
răspindire este concepția potrivit 
căreia deplasările, îndeosebi ale 
activiștilor din cadrul aparatu-

început in 1969. ba
rajul de acumulare 
Leșu din județul Bi
hor. situat in depre
siunea Apusenilor, in 
apropiere de renumi
ta stațiune climateri
că „Stina de Vale", 
după aproape două 
luni de probe izbuti
te, a fost dat ieri. 27 
octombrie, în 
|ă. Barajul de la Leșu, 
primul din : "
mul hidroenergetic al 
județului Bihor. prin 
originalitatea sa. con
stituie și o premieră 
pe țară. Pentru con
strucția barajului s-au 
folosit peste 560 000 mc 
arocamente calcaroa- 
se. Capacitatea de a-

In afară de impor
tanța pe care o are 
din punct de vedere 
economic, barajul de 
la Leșu va constitui 
și un important punct 
de atracție turistică.

Luind parte la 
noua premieră energe
tică de la Leșu, tova
rășul Petre Blajoviei, 
prim-secretar al Co
mitetului județean Bi
hor al P.C.R., pre
ședintele consiliului 
popular județean, 
felicitat pe realizatorii 
acestui important 
biectiv economic.

cumulare 
milioane 
apă.

Barajul 
la regularizarea cursu
lui Crișului Repede, 
la irigarea a 10 000 ha 
teren, la sporirea vo
lumului de apă .pota
bilă și industrială ne
cesare centrului in
dustrial Aleșd și mu
nicipiului Oradea, la 
dezvoltarea piscicul
turii și a energeticii. 
Se prevede amenaja- 

unei „salbe" de 
hidro și microcentra- 
le. cu o putere de 230 
MW, prima hidrocen- Dumitru GAȚĂ
trală aflindu-se in corespondentul
construcție. „Scînfeii"

adunarea generală 
a oamenilor muncii ?

Fundalul social
ăl creației literare

Aderența la social, la întregul com
plex de relații și de înfruntări din
tr-o anumită epocă, a fost si conti
nuă să fie o caracteristică a prozei, 
un dat fundamental, in afara căruia 
aproape că nu se mai poate concepe 
existența și înflorirea acestui gen 
major al literaturii, oricâte delimi
tări și nuanțări s-ar face. Sint nece
sare. desigur, și delimitările și nuan
țările. dar nu pentru a estompa re
lația hotăritoare — proză-realitate — 
ci pentru a aduce lucrurile la zi. mai 
ales că după anumite perioade lite
rare. de supralicitare a socialului, de 

’ fapt, se ma-vulgarizare, de 
nifesta. ca in
tr-un recul, ten
dința de escamo
tare a lucrurilor, 
pretextul fiind 
mai totdeauna a- 
celași: dorința de 
primenire a pro
zei. moderniza rea. 
ei cu proza de pe

puncte de vedere

sincronizarea 
„ vu H---- - - — —- n?d“e_JrL
indiferent -cil de bună și de bogată 
i-- conținut este această proză. In 
prezent, după cite se pare,, traver
săm o asemenea perioadă, de nuan
țare și diversificare excesivă a lu
crurilor, sau poate că sintem la în
ceputul ei. nu ne dăm seama exact și 
nici nu ne-am propus să stabilim 
hotare de acest fel. intre ceea ce a 
fost și ceea ce este, intre ceea ce e 
bme și ceea ce e rău. intre esențial 
și neesențial. Scopul acestor însem
nări e altul. mărturisit sociologic, 
dar nu si sociologizant, cum se mai 
spune. El poate fi rezumat prin sem
nalarea unei absențe din multe cărți 
a ie prozei noastre mai noi, prin in
suficienta sugerare a noilor noastre 
realități sociale și politice, lucruri pe 
care noi le-am numit, cu un termen 
generic, fundal social.

Dar ce este și ce ar trebui să fie 
acest fundal social ?

Ceea ce este fundalul propriu-zis 
intr-un tablou, intr-o pictură, atita 
doar că de data aceasta fundalul e 
viu și mișcător, pinzele sint nenu
mărate. iar culorile vibrează și se 
schimbă mereu, atingind In unele 
locuri vioriul cristalin și înalt al ce
rului, vuind in norii de praf al șan
tierelor, clocotind odată cu clocotul 
otelului, topind in vibrările sale che
mări șl Îndemnuri, un efort colosal.

Șialte

acest fapt, fără să aducă în discuția 
răspunderea comitetului, a membrilor 
săi pentru neonorarea angajamentelor 
asumate prin contract. Este semnifi
cativ, in acest sens, că la ultima adu
nare s-a inscris la cuvint un singur 
muncitor...

— Puteam noi să luăm taurul de 
coarne ? Ce rost ar fi avut ? Dacă 
prezidiul ar fi dat tonul... — încear
că să ne explice muncitorul Tănase 
Istrate, unul dintre delegații cei mai 
activi.

Oare, intr-adevăr, prezidiul ar fi 
trebuit să fie cel care să „dea to
nul" ? Iată aici, într-o exprimare su
gestivă, manifestarea unei mentali
tăți la a cărei răspindire au contri
buit — din păcate — chiar și unele 
articole de ziar : credința că de buna 
desfășurare a unei adunări e răspun
zător numai, sau, in primul • rind, 
comitetul, conducerea instituției sau 
întreprinderii respective — și nu adu
narea insăși ! Ne-am obișnuit să fa
cem vinovată „conducerea" — că n-a 
întreprins o analiză critică și auto
critică, că n-a creat o bază de dis
cuție. că n-a pregătit temeinic adu
narea ș.a.m.d. — neglijind faptul că 
adevărata conducere este chiar adu
narea, că tocmai adunarea trebuie să 
dea tonul J
- I» -căzui---. întreprinderii - „Me
taloglobus" am putea, desigur, 
să criticăm comitetul oamenilor mun
cii, de pildă, deoarece n-a inclus in 
darea de seamă o analiză autocritică 
a propriei sale activități ; n-am face 
insă decit să contribuim la perpe
tuarea unei optici răsturnate. De 
fapt, darea de seamă a fost multi
plicată și pusă din timp, spre con
sultare, la dispoziția reprezentan
ților oamenilor muncii, a oricărui 
salariat. Dar nici in zilele din preaj
ma adunării generale, nici după ci
tirea ei in cadrul adunării, nimeni 
n-a făcut vrea observație cu privire 
ia acel capitol. Cine alții dacă nu 
reprezentanții, aflați in adunare, 
erau in măsură să aprecieze dacă 
darea de seamă e bună sau nu, 
dacă ea răspunde menirii sale ? Stă 
in puterea adunării să ceară reface
rea unui asemenea document, com
pletarea Ivi, să-1 aprecieze ca neco
respunzător. să-1 respingă chiar, dacă 
credo de cuviință. Ne-a intrat in 
reflex, a devenit un stereotip în
trebarea „de ce n-ați organizat bine 
adunarea ?“ Dar cum vine asta ? 
Oamenii muncii și-au trimis repre
zentanții. forul suprem al conduce
rii colective s-a constituit. Din acest 
moment, totul depinde numai de el, 
el poartă întreaga răspundere, în
treaga vină și întregul merit pentru 
ceea ce face sau nu face.

Se intîmplă uneori ca tocmai adu
narea generală, cea datoare să pună 
în funcțiune critica și autocritica, să 
acționeze, să fie cea care rămine 
inertă. In asemenea cazuri, opinia 
colectivă este departe de accepția el 
adevărată, pozitivă. In cazul nostru, 
adunarea generală nu și-a onorat a- 
tributiile ; un a funcționat așa cum 
cere legea. Cine-i de vină ? Desigur, 
fiecare reprezentant in parte, pre
cum și fiecare salariat al întreprin
derii care, după ce a votat pentru 
alegerea unui reprezentant, n-a ce- 
rut, in adunările, sindicale, ca acesta 
să dea socoteală pentru modul în 
care participă la adunarea generală.

Ceea ce vrem să punem aici în 
discuție este raportul dintre lege și 
aplicarea ei, dintre drept și exerci
tarea lui. Există astăzi, in statul 
nostru, un ansamblu de legi care asi
gură un cadru instituțional adec
vați ,u.n cimP lar8 de manifestare a 
opiniei maselor, a democrației so
cialiste. Dar legile nu acționează de 
la sine ; desigur, ele trebuie, mai 
iniii, să fie cunoscute. Dar nimeni 
nu se poate prevala de necunoaște
rea legii. In calitatea lor de 
cetățeni, de salariați. toți oamenii 
muncii — șl cu atît mai mult 
reprezentanții lor — sint datori să 
cunoască actele normative care legi
ferează dreptul și. subliniem, DA
TORIA de a participa la conducerea 
întreprinderii, atribuțiile și răspun
derile care le revin in calitatea du
blă de proprietari și producători.

Vă propunem, stimați cititori, să 
medităm asupra acestui aspect con
cret al democrației economice, ca 
parte integrantă a democrației socia
liste. Am luat in atenție întreprin
derea bucureșteană „Metaloglobus" : 
un colectiv de muncă numeros, cu o 
bogată experiență, confruntat cu pro
bleme de ’ mare complexitate și care 
— mai cu seamă după instituționa- 
lizarea și legiferarea adunărilor ge
nerale — iși organizează mai bine 
munca, optimizează fluxurile tehno
logice, raționalizează producția și 
consumurile, participă efectiv la con
ducerea vieții economice a întreprin
derii. '

Să ne oprim insă la un singur 
element al desfășurării ultimelor a- 
dunări generale — nu pentru că el 
ar defini, ar constitui nota caracte
ristică pentru acest colectiv, ci pen
tru că aduce in discuție un principiu. 
Am constatat, astfel, că adunarea nu 
a făcut o analiză serioasă, aprofun
dată, a activității comitetului oame
nilor muncii, a modului de îndepli
nire a atribuțiilor stabilite prin lege, 
a muncii fiecărui membru in parte, 
in raport cu sarcinile încredințate. La ’ 
ce bun să se piardă timp cu o ase
menea analiză dacă treaba merge și 
așa ? — s-ar putea întreba cineva. Ar 
fi, evideht, o" întrebare lipsită tfe'te- 
mei, specifică unei viziuni înguste. 
Funcția cea mai importantă a contro 
lului este de a preveni apariția ori
căror neajunsuri, de la manifestarea 
celor dinții semne prevestitoare, și 
nu de a le sancționa doar, după ce 
ele au depășit stadiul critic și au ac
ționat ca atare, perturbind bunul 
mers al lucrărilor. De altfel, acesta 
și este sensul în care e conceput de 
lege controlul asupra activității co
mitetului oamenilor muncii, ca drept 
și obligație dintre cele mai însemna
te ale adunării generale. In parante
ză fie spus, nici măcar dintr-un ase
menea punct de vedere absența ana
lizei menționate mai sus nu ar putea 
fi scuzată, întrucît nu s-ar fi putut 
spune că la „Metaloglobus" totul 
mergea strună. De pildă. puncte im
portante din contractul colectiv nu 
fuseseră îndeplinite in termen ; însă 
vorbitorii s-au mulțumit să constate(Continuare în pag. a IlI-a)

progra-

Uzina de fire și fibre sintetice din Sâvîneșli. Imagine din secția textilâ II, fibră policimid, fruniacă in în'recereo pent.u îndeplinirea planului și 
angajamentelor Foto . E Dlch|scanu

REȘIȚA (Corespondentul „Scin- 
teii", Nicolae Cătană). — După 
ce colectivul întreprinderii mi
niere Bocșa a depășit, cu mult 
înainte de termen, pragul anu
lui viitor, livrînd minereu in 
cantități sporite și de bună ca
litate in contul anului 1974, in 
această săptămină au realizat 
un asemenea succfjs șfr minerii 
de la Anina. Potrivit calculelor 
efectuate, ei au un avans la în
deplinirea sarcinilor de plan pe

acest an de aproape 4 luni, cele 
trei trimestre fiind încheiate cu 
o producție suplimentară la căr
bunele extras de 8 300 tone și 
de 4 500 tone de argilă refrac
tară. Dar despre minerii Ani- 
nei se poate ^pune că sint și 
buni gospodari. Ei au redus, in 
urma introducerii și extinderii 

■ un'or metocfe a'Vănsate*  de ex
ploatare și armare, constfmul de 
lemn de mină cu peste 650 mc.

Defecțiunile in organizarea transpor

tului iar, pe alocuri, lipsa controlului 

fac anevoios drumul din cimp la ba

zele de recepție

ÎN PAGINA A III-A

al unui popor întreg, care muncește 
necontenit, de dimineața pină seara, 
cum n-a făcut-o niciodată in trecut, 
cu toate că a fost harnic dintotdeau- 
na : harnic, inteligent și cutezător. 
Iar acum, calitățile acestea ale lui au 
căpătat și capătă noi și noi valențe, 
concretizindu-se în construcții dintre 
cele mai temerare, de neimaginat 
altădată, diversificindu-se in preo
cupări dintre cele mai neașteptate,
dovedind ușurință in însușirea unor 
noi meserii. Țăranul de ieri, omul 
care lucra pămintul din zori pină in 
noapte, cu o răbdare moștenită din 
strămoși, a devenit constructor sau 

muncitor califi
cat in uzină. a 
transpirat. s-a 
zbuciumat cum
plit la început, 
dar nu s-a lăsat 
pină nu a trecut 
si de acest, hop 

(ne referim, se înțelege, la omul mai 
in virstă. fiindcă in fața tineretului nu 
s-au pus si nu se pun asemenea pro
bleme). Muncitorul, pe de altă parte, 
a devenit maistru sau inginer, sau, 
dacă nu. și-a adăugat vechilor cali
ficări, altele, snecializindu-.se. Se în
țelege de la sine că procesul acesta 
n-a fost și nu este alcătuit numai din 
triumfuri și din înălțări, cunoseind, 
cum e și firesc, și infringeri. capo
tări temporare sau definitive.

Revenind la glndul nostru inițial, 
am spune câ exact lucrul acesta lip
sește cin unele cărți contemporane, 
vuietul cuprinzător al muncii, ceea 
ce era pus altă dată cu orice preț 
in pagina de p.-oză — dc. reportaj 
nici nu mai vorbim — se potrivea, 
nu se potrivea, n-avea importanță, 
așa cum nu are importanță acum ab
sența semnalată de noi. De fapt, dacă 
e să ducem puțin mai departe'succin
ta noastră investigație trebuie să spu
nem că absența aceasta nu vizează 
numai efortul, munca ce se depune 
peste tot in țară, vizează, deopotrivă, 
întregul complex de relații și de frâ- 
mintări, toate contradicțiile și toate 
Înfruntările care se nasc și mor in 
cadrul acestui proces, tot ceea ce

Ion LANCRANJAN
(Continuare in pag. a IV-a)

r
Un șofer din Ora

dea se lăuda că a 
cumpărat cu numai 
50 de lei o foarte fru
moasă colonie de cris
tale ruptă dintr-o peș
tera proaspăt desco
perită. Mi s-a arătat 
achiziția. ~ 
tr-adevăr 
minunat 
cristalizat 
conopidă, 
zis de forma i 
creier înmărmurit. 
rea peste cinci kilo
grame. Spălat cu apă 
caldă și săpun el con
stituie un obiect de 
podoabă, o adevărată 
operă de artă, natura 
dovedindu-se, și de 
data aceasta, supe
rioară in fantezia cu 
care materializează 
frumosul.

In vreme ce admi
ram chilipirul de cris
tale al șoferului oră- 
dean, lingă mine ofta 
plin de tristețe 'unul 
dintre biologii ..Mu
zeului Țării Crișuri- 
lor". Acesta mi-a spus 
că din nefericire, a- 
semenea stalactite pot 
fi cumpărate nu 
mai pe sub mină, 
și in văzul lumii', 
piața din orașul 
Petru Groza.

Era in- 
un exemplu 
de calciu 

in formă de 
mai bine- 

unui
A-

nu
ci 
la 

Dr.
unde

sinf expuse intre cea
pă și pătrunjel.

Ce se intimplase ? 
Nu de mult a fost 
descoperită o pește
ră de toată fru
musețea. prevăzută 
cu două niveluri. La 
nivelul de sus se -a- 
jungea foarte ușor, 
așa că unii locuitori 
ai satelor din preaj-

chiderea urgentă a 
peșterii pină la anga
jarea pazei și la stu
dierea temeinică a fe
nomenelor 
dar măsurile 
te n-au fost executa
te, etajul de sus al 
peșterii fiind devas
tat in continuare.

Fenomenul este du
reros și are semnifi-

carstice, 
sol'.cita-

și baze prețioase pen
tru cercetările speolo
gilor de pretutin
deni. $i nu numai ale 
speologilor. Elevii, ti- 
năra generație, cum și 
oamenii in vârstă pot 
găsi in peșteri măr
turii despre originea 
ș‘ evoluția omului pe 
pămint, desene rupes
tre stau in prologul

șoara. Scriam o dată, 
cu ani in urmă, 
tăierea pădurilor 
deasupra și din 
pune in pericol gheța
rii’ care se va topi, 
fenomen dublat si de 
U '. alt risc : se pot in- 
timpl • catastrofe cind 
pe ghețar se află vi- 

t^'orl.
Presa noastră se

că 
de 

jur

zit1

O lacrimă de stalactită
mă. lacomi și bănu
ind in formațiunile de 
cristale o sursă como
dă de ciștig. au în
ceput să rupă cu bru
talitate, cit mai repe
de. toate stalactitele 
accesibile. Pe cele mai 
îndepărtate le-au rupt 
cu lațul funiilor. Au 
fost adevărate acte de 
vandalism, peștera 
fiind realmente pră
dată.

Sesizați, specialiștii 
muzeului au cerut in-

care depășesc 
locală. Bihorul 

parte din zonele 
mai bogate in

cații 
aria 
face 
cele _
peșteri, cea de la Me- 
ziad avind o mare 
faimă națională și in
ternațională. Cum 
Munții Apuseni nu 
sini incă bine exploa
tați din punct de ve
dere turistic. toate 
aceste peșteri pot de
veni puncte de atrac
ție pentru turiștii ro
mâni și străini, dar

istoriei artelor etc., 
etc. Or. noi nu ne . 
valorificăm mulțimea 
de peșteri la adevă
rata lor importanță 
și, in plus, mai lăsăm 
ca peșterile să fie și 
mutilate.

Cum spuneam, fe
nomenul nu este izo
lat. Nu departe de 
Muntele Găina, o peș
teră este pardosită și 
învăluită in gheață ; 
este vorba despre 
ghețarul de la Scări-

plingea și de felul in 
care unii ..călători" se 
poartă in lirica Poia
nă cu narcise ; florile 
sint rupte cu duiu
mul. printre ele cască 
gura cutii de conser
va. pachete de țigări, 
sticle goale.

Titus Popovicl pro
testa, mai zilele tre
cute, contra tendin
țelor de schimonosire 
a Deltei. Dar cite re
zervații avem noi in >

codrii patriei ? Și cile 
ar trebui sd avem ?

Am văzut in pădu
rea de lingă minăsti- 
rea Cern-ca o „gașcă" 
de flăcăi care, in loc 
să muncească cinstit, 
pun capcane și prind 
zeci și sute de păsări 
pe care apoi Ic vind 
in piață. Cu alte cu
vinte. hai să ne dis
trugem cit mai mult 
fauna și flora patriei! 
Să vinâm, să pescuim, 
să tăiem copaci, 
rupem flori, să 
trugem peșteri 
ce o să ajungem pe 
iri teren gol si sterp. 
Cine și cum pedep
sește acest barbarism? 
E bine ca toți, din 
tonte zonele țării, să 
constatăm unde și 
cvm se intim.p'.ă ast
fel de acte barbare — 
și nu numai să con
statăm, dar să și ac
ționăm împotriva lor 
conform legii, pe toate 
căile posibile.

Pentru vandalismul 
din peștera bihorea- 
nă. o lacrimă de sta
lactită cade încet și 
luminează prin drep
tul sufletului meu.

să 
dis- 
pină

Alexandru 
ANDRITOIU

Florin CIOBANESCU 
Gheorghe SASARMAN

ÎN ZIARUL DE AZI
* O expoziție cu un bine

meritat succes de pu
blic

• Rubricile noastre : Din 
instanță în fața opiniei 
publice ; Faptul divers ; 
Adnotări ■ Sport
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Aceste ficțiuni, ca și multe

nale.

conserve:

de forestierii din 
Nehoiu. Cimpulung 

■La Mureșului, de 
Iași.

i

i

Noua autogarâ din orașul Miercurea Ciuc

Emit

tirz.u. drumul le era

fi

Dr. FI. DRAGNE

Invitație
la hanul

turistic Bran

Nemulțu
mire

apararn
idee pe unde se află baroul

In 
la

bucura 
resort.

toc, 
ca

va 
de

disci- 
prea 
este.

de- 
să-i 
bă-
Că 

Sau

aparține unui ins care se tot 
sala Despre o „eroare" gravă, cum este cali

ficată hotărirea instanței de fond, vorbește 
intr-un dosar, de la Tribunalul Capitalei, 
Vasile Radulescu, fost șef de șantier la 
I.C.R. (astăzi I.C.R.A.L.) Pantelimon.

care, sperăm, se 
ocrotirea forurilor

Țigara

Haltă penală

atras 
intr-un asemenea 

este interzis. I.N.

ca asta ! Hm ! Cică.

unor 
cul- 
din 

din re-

pină in epoca 
așezarea înfu- 

neintreruptă suc- 
culturi 

bronz,

Un moment remarcabil
in întărirea coeziunii

clasei noastre muncitoare
Cu o jumătate de secol In urm», 

între 28 și 30 octombrie 1923. a avut 
loc. la București, conferința de con
stituire a sindicatelor unitare din 
România. Definind dezvoltarea sindi
catelor unitare ca puternice organi*  
zațil de lupt» revoluționar» ale cla
sei muncitoare din tara noastră, 
conferința a constituit un moment 
însemnat pe drumul Afirmării și în
tăririi rolului conducător al clasei 
noastre muncitoare in lupta maselor 
largi populare pentru libertate socia
lă si național». Zecile de delegați ai 
muncitorilor, organizați in sindicate, 
cit $i neorganizati. în frunte cu co
muniștii, au transformat conferința 
Intr-o pu'ernir» re *>n!  festaț le a voin
ței de unita'e a clasei noastre mun
citoare.

După rum «e 
rndieatelor de la 
Ciut, din sentrm- 
brie 1923. lide
rii social-demo- 
crati de dreaota, 
cu sprijinul auto
rităților locale, 
au exclus din 
congres 135 d?le- 
Eați. care re
prezentau mai 
tate din num And ....... ....
«indicat, de-torminiud scindarea miș
cării smdicale. în aceste împrejurări, 
reprezentanții sindicatelor excluse de 
la lucrările Congresului din Cluj și 
un i reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale neexcluse, dar care erau 
împo'r va abuzului săvirst. s-au in- 
trsn.'. la București și au hotărit crea
rea unei noi centrale sindicale sub 
denumirea de Consiliul General al 
S.ndicatelor Unitare (C.G.S.U.). Nou) 
organ central sindical alcătuit din 
muncitori comuniști, socialiști și 
fără dc partid, reprezenta uniuni și 
organizații sindicale din București. 
Timișoara. Ploiești. Arad, Oradea, 
Satu-Mare. Tg. Mureș. Brașov, Sibiu, 
Iași. Tumu-Severin. Brăila. Galați, 
Craiova. Buzău, Focșani etc.

Conferința Sindicatelor Unitare a 
adoptat un document intitulat „Di
rective", care definea titulatura con
siliului și stabilea principiile după 
care urmau să se călăuzească in ac
tivitatea lor consiliul, uniunile și 
sindicatele afiliate. Ideea de bază 
care străbate acest document este 
aceea a luptei pentru înlăturarea 
sciziunii și restabilirea unității miș
cării sindicale. „Uniunile și sindica
tele din România sint independente 
și unitare" — precizau directivele. 
Ele „vor respinge cu toată tăria în
cercările de sfârimare a mișcării 
sindicale...*'.  în spiritul acestor Idei. 
C.G.S.U. a adresat un manifest pro
gramatic muncitorimii din întreaga 
țară in care, subliniind că arestă
rile și condamnările in masă, inte- 
țirea terorii administrative și pa
tronale „n-au reușit să înăbușe 
totuși spiritul Și conștiința dc clasă 
a muncitorimii", iși exprima convin
gerea că uniunile sindicale, rămase 
credincioase hotăririlor luate la con
gresele sindicale anterioare, de la 
Ploiești, Brașov și Sibiu, vor lupta 
pentru refacerea unității sindicale.

în scopul reînchegării unității, 
C.G.S.U. a transmis Consiliului ge
neral sindical de la C’.uj cererea de 
anulare a hotăririlor luate d? con
gresul sindical din luna septembrie 
1923 și constituirea unui comitet co
mun provizoriu care să organizeze 
grabnic un congres general sindical, 
asigurindu-se reprezentarea tuturor 
sindicatelor. Consiliul general de 
la Cluj nu s-a dovedit receptiv 
la aceste propuneri ; dimpotrivă, 
a trecut la excluderea unor sindi
cate din Transilvania și a moi mul
tor membri din sindicatele lucrăto
rilor din ramurile metalurgiei și chi
miei din București, ceea ce a dus la 
prelungirea sciziunii.

După cum se știe, in 1924. partidul 
comunist a fost scos in afara legii, 
în aceste condiții a sporit rolul sin
dicatelor unitare ca principală orga
nizație revoluționară de masă le
gală, aflată sub conducerea nemijlo
cită a partidului comunist. Sub di
recta îndrumare a unor militanți co
muniști de frunte ca Lucretiu Pă- 
trășcanu, Alexandru Dobrogeanu- 
Gherea, Elek Koblos, Elena Filipo- 
vici etc, sindicatele unitare au or
ganizat o susținută luptă Împotriva 
încercărilor patronilor de a reduce 
salariile muncitorilor și a extinde 
abuziv orarul de lucru cotidian. Prin 
lupte dirze. care în perioada 1922— 
1928 însumează aproximativ 3 330 
conflicte de muncă, lucrătorii au ob
ținut încheierea a circa 1 500 de con
tracte colective de muncă, ce preve
deau dreptul muncitorilor la concedii 
plătite, la repaus duminical, protec
ția muncii, dreptul la asigurări socia
le. legiferarea, in 1928. a zilei de 
muncă de 8 ore. Trebuie relevat că 
adesea, in lupta împotriva ofensivei 
natronale s-a dezvoltat practic uni-

lie. la Congresul

tatcft filndlcaH, muncitorii din sindi
catele unitare luplind alături de 
muncitorii organizați In sindicatele 
social-democrate. Semnificative in 
arest aans sint puternicele Acțiuni 
greviste din anii 1925—1928 purtate 
de metalurgiștii de la Reșița. Tltan- 
Nădrag-Cfilan, J * ...............
Piatra Neamț, __
Moldovenesc. Valea ____
textiliștii din Buhuși. Brașov. Iași, 
de tipografii din București etc. lupte 
încheiate cu ciștlgarea unor însem
nate revendicări ale clasei munci
toare. * .... __ „ț ________
Altele, in cursul cărora intre sindi
catele unitare șl sindicatele soclal- 
d'mocrale s-au realizat înțelegeri 
in multe problem? do interes comun, 
confirmau năzuințele clasei munci
toare spre făurirea unității sindicale,

cest spirit s-au desfășurat in ianua
rie 1945 lucrările Congresului Gene
ral al Sindicatelor din România, caro 
a hotărit crearea unei singure cen
trale sindicale in țara noastră — 
Confederația Generală a Muncii — 
ceea ce a marcat victoria principiilor 
niarxist-lcninlstc in mișcarea noas
tră sindicală Făurirea unității sin
dicale a avut o însemnătate excep
țională in desfășurarea revoluției 
populare, in exercitarea rolului con
ducător al clasei muncitoare in dez
voltarea mișcării revoluționare ; tot
odată. această unitate a pregătit te
renul si a avut o maro influentă a- 
supra întăririi continuo a colaboră
rii și unității do acțiune Intro P.C.R. 
și aripa do stingă a P.S.D. -- pro
ces care avea să conducă la făurirea 
partidului unic, la

50 de ani de la crearea 

sindicatelor unitare din România

mult de Itimă- 
membrilor de

'FAPTUL
i DIVERS

La apelul 
omeniei

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
Un tăciune ș-un 

cărbune...

arătau că mai devreme sau mal tîr- 
ziu această unitate se va reînchega 
— ca bază a unității politico-organi- 
zatoricc. principalul izvor de for(ă al 
proletariatului.

Sindicatele unitare au avut de în
fruntat aspra represiune a autorită
ților burghezo-moșierești. care a 
atins punctul culminant in anul 
1929, cind s-a întrunit, la Timișoara. 
Congresul General al Sindicatelor 
Unitare. Prin problemele dezbă
tute. prin propunerile, sugestiile 
și hotâririle luate privind unita
tea sindicală, prin numărul mare 
al participanților (peste 350) acest 
congres a constituit o expresie înaltă 
a luotei pentru unitatea clasei mun
citoare. Din păcate, hotâririle adop
tate cu acest prilej n-au putut fi 
duse la îndeplinire. în noaptea de 
6—7 aprilie, după închiderea lucră
rilor. autoritățile au dispus aresta
rea membrilor noului consiliu ge
neral. ales la congres, precum și a 
numeroși alți muncitori aflati atunci 
in căminul muncitoresc. Curind s-a 
trecut la dizolvarea și închiderea se
diilor sindicatelor unitare.

în ciuda prigoanei sălbatice, sindi
catele unitare nu și-au încetat ac
tivitatea. Ele au continuat să ac
ționeze. sub diferite forme, pentru 
înfăptuirea unității clasei munci
toare. O cotitură importantă în a- 
ceastă luotă survine in momentul 
in care, pe baza indicațiilor partidu
lui comunist și a ur.o- înțelegeri cu 
Confederația Generală a Muncii, 
membrii fostelor sindicate unitare au 
trecut treptat in cadrul sindicatelor 
afiliate la Confederația Generală a 
Muncii. Existenta unei singure orga
nizații sindicale intr-o întreprin
dere sau pe profesiune, a unei sin
gure uniuni pe ramură și a unui 
singur organ sindical pe țară a 
permis afirmarea cu și mai multă 
vigoare a forțelor muncitorești unite 
din sindicate in acțiuni revendica
tive mai ample și numeroase cu ca
racter politic, mai ales antifascist.

După victoria insurecției naționale 
antifasciste armate, Partidul Comu
nist Român a acordat o deosebită 
atenție închegării unității mișcări: 
sindicale, cor.$iderînd-o ca o condi
ție importantă a înfăptuirii rolului 
conducător al clasei muncitoare in 
edificarea societății socialiste. în a-

restabilirea denli- 
n-i uni! Mi — po
litice, ideologice, 
și organizatorice 
a clasei munci
toare.

Astăzi, in Româ
nia. sindicatele 
constituie orga
nizația obștească 
de cea mai largă 
cuprindere, numă- 

rind peste 5 milioane de membri : sub 
conducerea partidului, ele desfășoară 
o susținută activitate îndreptată spre 
atragerea maselor largi la dezbate
rea și aplicarea tuturor măsurilor 
trasate de partid, la soluționarea 
problemelor profesionale, social-cul- 
turalc ale oamenilor muncii. Adinci- 
rea continuă a democratismului orin- 
du'.rii noastre s-a materializat in 
activitatea sindicatelor prin amplifi
carea rolului și atribuțiilor lor la 
rezolvarea problemelor tot mai com
plexe ale construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Potrivit cerințelor actualului sta
diu de dezvoltare a societății româ
nești. sindicatele, ca organizație pro
fesională. care unește clasa munci
toare. toti salariatii. in dubla lor ca
litate de proprietari și producători, 
au menirea să asigure participarea 
tot mai intensă a acestora la condu
cerea societății, constituind cadrul 
organizat de desfășurare a consultă
rii salariatilor din întreprinderile so
cialiste. de dezbatere cu aceștia a 
tuturor problemelor construcției so
cialiste. de participare nemijlocită a 
oamenilor muncii la solutionarea 
problemelor care privesc activitatea 
intreprinderilor și instituțiilor, pro
gresul economic și social-cultural al 
intregii țări. Prin reprezentarea sin
dicatelor in guvern și în colegiile 
ministerelor, in comitetele și consi
liile oamenilor muncii din întreprin
deri și centrale, in consiliile popu
lare, -ca și prin conlucrarea sistema
tică a sindicatelor cu ministerele si 
instituțiile centrale de stat, ele sint 
in măsură a participa la adoptarea 
hotăririlor și la aplicarea lor la toa
te nivelurile. Perfecționarea continuă 

- ^ vac^vițĂții-’Sindicatelor «eppeniptă- o 
cerința importanta menită să sno- 
rrască aportul acestora li dezvolta
rea accelerată a economiei națio
nale. progresul societății românești, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai alo sâlariaților. înfăptuirei 

ntâ a programului trasat dc 
Congresul al X-'oa și 
Națională ale partidului.

Ne scrieți, tovarășe Lo
ire Bușc, că in comuna 
Țigănești, județul Teleor
man. există un depozit de 
cumbustibil care ar trebui 
sâ-i aprovizioneze cu lem
ne și cărbuni pe toți ce
tățenii din comunele apro
piate, dar nu-i aprovizio
nează decit pe clienții 
preferați de responsabil ; 
că multi vin. dar putini 
cumpăra și iși pierd aici 
zile in șir, ca o bătrină, 
de 
tă do 
l-a așteptat două săpt: 
mini la rind in curtea de
pozitului pe responsabil.

exemplu, in virs- 
' 70 de ani, cart

înduplece sa-i 
lemne, dar nu se știe da
că l-o fi înduplecat... Și 
ne mai scrieți că acesta 
tare râu s-a speriat cind 
l-ați avertizat c-o să sem
nalați „Scînteii" ce se in- 
timplă pe la depozit și 
cum că mult v-a mai ru
gat să nu faceți una ca 

pentru
din 

să
Așa că, dv. de ce 

apreciați modestia 
dumnealui ? Că pentru cit 
cărbune are și'cită mo
destie are in depozit, nici 
nu va fi nevoie să ajun
gem la iarnă și o să-1 
treacă nădușelile...

Șutești (Vilcea), de ce nu 
explicați, în cadrul consi
liului de conducere, ce s-a 
Intimplat cu stupii ? Că 
albinele s-au lăsat pe tin- 
jală și au dat sarcină trin- 
torilor să se ocupe de mie
re, iar ei, neobișnuiți cu 
rețetarul, au făcut-o ama
ră. Atunci ne-am lămuri 
și noi, și tovarășul Vasile 
F. Predică, inginer la coo
perativa 'cu pricina, care 
ne sesizează problema. In 
fond, problemă simplă. La 
un extemporal de mate
matică s-ar putea formula 
cam așa : „Dacă pentru 
215 de stupi, cooperativa 
agricolă din Șutești a plă
tit circa 250 000 lei, iar 
stupii au fost plimbați 
prin țară citeva luni și cei 
trei apicultori care-i în
grijesc au primit peste 
30 000 lei — să se afle cită 
miere au produs acești 
stupi ?“ Problemă clară, 
cu răspuns limpede : nu 
s-a produs nici un gram. 
Iar faptul că respectivii a- 
picultori au primit totuși 
sume frumușele n-are nici 
o legătură cu problema, 
după cum faptul că unul 
dintre ei e cumnat cu 
dumneavoastră constituie, 
desigur, o pură coinci
dență, la fel cum n-are 
nici o legătură cu... stupul

că din- 
modestie, do- 
rămină ano-

Din reumatism...
"așterne /

Vă anurițăm. tovarășe 
Gheorghe Smaranda, din 
Curtea de Argeș, str. Re
publicii 26, care ne scrieți 
despre neplăcerile surve
nit? in timpul curei făcute 
la Teehirghiol, că am gă
sit o soluție pentru cei ce 
servesc bere la patiseria 
„Predeal" : vom propune 
înființarea, in vecinătate.

a unui pavilion pentru ! 
tratarea astenici ! '

De ce ? Păi, intră omul I
ia unitatea amintită și ce
re cinci sticle cu bere. i

— Lăsați 7.50 lei garan
ție, spune vinzătoarea.

Cetățeanul insetat dă 
banii, bea berea și vine !
înapoi cu sticlele. i

— Vă rog să-mi resti
tuit! garanția. 1

— Care garanție ? !
— Pentru sticlele goale. :
— Noi nu primim sticle :

goale, vindem sticle pline.
— Și eu ce să fac cu i

sticlele astea ?
— Ce doriți, nu ne a-

mestecăm in problemele 
dumneavoastră personale. 
Le puteți lua acasă, pu
neți înăuntru otet, tere- |
bonlină sau un vapor. 
Știți să construiți vapoare ;
in sticle ? E foarte pasio
nant.

— Nu știu. Dați-mi, vă 
rog, condica de rcclamatii, 
poate găsesc acolo reco
mandările tehnice.

— E la șeful de unitate,
care a plecat, iar condica 
e încuiată. i

— Păi acolo pe perete 
aveți un afiș pe care scrie 
cu litere mari : „Folosiți ( 
condica de sugestii și re- 
clamații“.x

— Dar n-avem . afiș 
„Folosiți șeful de unita
te !“ Altceva mai doriți ?

— Garanția I
— Care garanție ?
— Pentru sticlele goale.
— Care sticle ? în fond, 

dumneavoastră pentru ce 
ați venit la Teehirghiol ?

— Ca să-mi tratez reu
matismul. Deși acum cred 
că de fapt ar trebui sâ 
mă tratez ‘și de astenie.

— Vă rog să nu faceți 
confuzie. Aici este patise
ria „Predeal". Pentru as
tenie vă duceți în stațiu
nea Predeal.

Pentru economii pe 
C.F.R. propunem, deci, ca 
patiseria „Predeal" să gi- 

.reze. st.șți.unea . Predeal,
; prin ' rnjgreifct 

lingă degeUlț’.1;. 
bine . dar asta chiar și 
cind mierea e amară ?

ne scrie : în cartierul C. 
T. 2 Crihala-blocuri. becu
rile electrice s-au aprins 
pentru prima oară acum 
doi ani. Executantului in
stalației — I.I.S.-„Electro- 
banat" — cetățenii i-au 
trimis și scrisori de mul
țumire. Aveau de ce : cind 
veneau de la lucru, noap-

La Grupul școlar al Combi
natului siderurgic Galați s-a 
primit un apel urgent din par
tea spitalului din localitate. 
Bolnava Dumitru Stefania, os
pătară la cantina grupului șco
lar. mamă a trei copii, avea 
nevoie urgentă de o transfuzie 
de singe. Imediat, după cum 
ne scrie dr. Elena Rusu, din 
Galafi, str. Albatros nr.' 10, s-au 
prezentat la centrul de donare 
34 de salariafi, in frunte cu 
directorul școlii, ing. Teodor 
Rapotan. pentru a dărui singe- 
le salvator. Un gest care vor
bește de la sine despre 34 de 
oameni de omenie.

'tenie la Terirr,ghiol. F|oa- 
la ucerii?'‘pbhtrtP'iît-- 

recția comercială jude
țeană.

mierea bidonul de 105Și
kg miere, găsit lipsă anul 
trecut, cu ocazia reviziei 
întocmite de organele 
bancare. Se zice că unii 

t 'ii nu pot

Nu mai este mierea 
dulce ?

Noaptea sub clar 
de lună

— Chiar așa, tovarășe 
președinte al cooperativei 
agricole de producție din

Cititorul Nicolae C. Ma
rin, din Drobeta Turnu- 
Severin, str. Alion nr. 90,

tea ____  _____
luminat. Dar pe măsură 
ce nopțile treceau — și 
n-au trecut multe — lu
minile au început să pil- 
piie, și au pilpiit pină 
s-au stins cu desăvîrșire. 
Adică nu cu desăvîrșire, 
pentru că vreo citcva 
doar s-au îngălbenit, și cu 
toate că au ajuns ca turta 
de ceară, incă ,.nu și-au 
dat duhuL". Așa că res
pectivul cartier a devenit 
raiul pentru îndrăgostiți. 
Ar mai fi nevoie doar de 
o statie 
care să 
nă-n zori 
tea sub __
nă...“. Cetățenii au sem
nalat situația întreprinde
rii de rețele electrice — 
Drobeta 
rin, cu 
becurile 
de. Se 
unitatea 
preluat ---- — --------
ția (!), așa că nu-și face 
probleme cum s-o între
țină. Cine va face lumi
nă... în cazul luminii din 
cartierul Crihala ? — in- 
trebați dv.

Chiar dacă nu vă place 
ronwnîlșinul plimbărilor,.. 
hn<»pteăy-..stib clar de lu-^

,văvpierdeți- spe^x; 
rarițâ, '■? toVafăș e Marrah
pentru că pină la urmă 
tot se va face o rază de 
lumină, chiar dacă aceas
ta va fi scăpărată de că
tre comitetul executiv al 
consiliului popular muni
cipal.

de radioficare 
transmită pi- 

romanța „Noap- 
clar de lu-

Turnu-Seve- 
speranța că 

se vor reaprin- 
pare insă că 
amintită n-a 

nici azi instala-

Dumitru 
MINCULESCU

Manifestări cu prilejul
Săptăminii economiei

Trenul personal Nehoiaș-Bu- 
zău sc apropia de statla termi
nus. Pasagerii se pregăteau de 
coborire. Doi dintre el — Du
mitru Dobrișan și Gheorghe 
Pițaru — in urma unui con
sum apreciabil de alcool, lnce^-' ’ 
puseră Insă să se certe pe Cu
loarul unui vagon. Aflat în a- 
propierea lor. călătorul
Ilie le-a atras atenția să Înce
teze scandalul. Supărat! 
Cei doi adversari au uitat 
prin farmec pentru ce se sfă
deau și s-au năpustit asupra 
celui „ce Îndrăznise" să-1 în
frunte, chemindu-i la o com
portare cuviincioasă. Au deschis 
ușa vagonului și, nici una, 
nici două, l-au aruncat afară 
din tren I Din fericire E. I. nu 
a suferit decit citeva răni 
ușoare. Dar fapta, rămîne fap
tă în toată gravitatea ei. De- 
viați pe ruta instanței de ju
decată, ei iși așteaptă acum 
„biletele" pentru halta de 
goare. Unde sperăm că vor 
poposi destul, ca să învețe cum 
se plătesc asemenea acte de 
sălbatecă violență.

Descoperire 
arheologică 
remarcabilă

în frumoasa stațiune mon- 
nă BRAN, din apropierea 

Brașovului, cooperația de con
sum oferă amatorilor de odihnă 
și recreere un popas incintător 
la hanul turistic care poartă 
numele stațiunii. Aici, în tot 
timpul anului, hanul „Bran“ 
pune la dispoziția turiștilor ca
mere confortabile cu încălzire 
centrală și apă caldă. De ase
menea. hanul ,.Bran“ este pre
văzut cu un restaurant, in care 
se pot servi preparate culinare 
specifice bu&ătăriei looale și vi
nuri din podgorii renumite. De 
la hanul ,.Bran‘‘ se pot face 
excursii in împrejurimi cu pri
veliști de o rară frumusețe.

Tradiționala ..Săptămînă a e- 
conomiei" prilejuiește, in toate 
județele țării, organizarea unei 
game largi de acțiuni destinate 
cultivării spiritului de economie. 
Astfel, la căminul cultural din 
comuna Potcoava, județul Olt, 
vor avea loc, cu prilejul Zilei 
mondiale a economiei, la 31 oc
tombrie, tragerea la sorti pen
tru luna octombrie a obligațiuni
lor C.E.C., și tragerea la sorti 
pentru trimestrul III a.c. a li
bretelor de economii cu ciștiguri 
in materiale de construcție. La 
obligațiuni se vor acorda 315 
ciștiguri suplimentare in sumă 
de 480 000 lei. In toate munici
piile și orașele reședințe de ju
deț au loc adunări ale depună
torilor cu lucrători ai Casei de 
Economii și Consemnatiuni. ur
mate de spectacole artistice. As
tăzi, la orele 20,30, la casa de 
cultură din Predeal se va desfă
șura un concurs „Cine știe, ciș-

tigă", iar în stațiunea Moneasa 
se va prezenta un spectacol ar
tistic, la care vor participa lo
calnici și oaspeți veniti la odih
nă. In orașul Tg. Mureș a Înce
put cea de-a XVI-a ediție a Cu
pei C.E.C.. la'volei. In ziua de 
28 octombrie in peste 150 de că
mine culturale din toate jude
țele tării vor funcționa puncte 
de informare, în cadrul cărora 
salariati ai unităților C.E.C. vor 
răspunde la întrebările cetățe
nilor. Asemenea puncte de in
formare vor funcționa pină Ia 
31 octombrie și în numeroase 
întreprinderi din țară.

Tot in ziua de 28 octombrie, 
in orașul Arad va avea loc. la 
teatrul de stat, o intilnire cu 
tineri muncitori și elevi din în
treprinderile, instituțiile și șco
lile orașului, cu care prilej, se 
va organiza și un concurs „Cine 
știe, ciștigă".

Ostrovul Corbului, din comu
na Hinova (Mehedinți), s-a îns
cris anul acesta cu o remarca

bilă, ' descoperite ' arheologică. 
In urma. cercetărilor efectuate 
de specialiști din București, 
Craiova și Drobeta Tr. Severin, 
aici a fost identificată una din
tre cele mai complete așezări o- 
menești care ilustrează nu mai 
puțin de 6 milenii de perma
nentă umană. De la sfirșitul 
paleoliticului 
daco-romană. 
fișează o 
cesiune de culturi materiale 
(neolitic, bronz, fler) fiind, 
din acest punct de vedere, una 
din descoperirile unice in țară. 
Bogatul material arheologic, 
prCcum și descoperirea 
unelte care demonstrează 
tlvarea pămintului încă 
epoca paleolitică, fac 
centa descoperire arheologică 
un veritabil monument istoric 

de

_• Din instanță în fața opiniei publice ® Din " instanța în ommei i

Exigent dar, 
cu alții!

Profit’nd de o slabă evidență contabilă a 
produselor pe care le avea in primire. 
Petre Milinlon. gestionarul unui depoz.t de 
produse finite al întreprinderii de produse 
lemn-mobilă București, a început să co
mercializeze pe cont propr.u diferite piese 
de mobilă. Dacă unui client care venea 
să-și ridice mobila cumpărată prin O.C.L. 
ii mai plăcea și o piesă din depozit, n-avea 
decit să intre in tratative cu M-.linton și 
..una! dă rumine, mai lasă jupine, pină la 
urmă o scotea și cu preț redus...

Dar nu ații faptele lui Milinton — fapte 
pentru car? a fost judecat șl condamnat la 
3 ani închisoare corectională — ne-au re
ținut atenția, ci o altă Împrejurare : ală
turi de gestionarul necinstit, in fața Instan
ței au fost trimiși, pentru complicitate, și 
cel care au folosit „serviciile" acestuia. 
Prim re aceștia, și contabilul Gheorghe Ra
dulescu, șeful serviciului de transporturi al 
Uzinei de autoturisme Pitești, care a „achi
ziționat" de la Milinton cu jumătate de 
preț o piesă de mob.'lă. încercările sale de 
a demonstra că. de fapt, piesa respectivă 
i-a fost dată in locul alteia, pe care o

achitase legal, și pe care n-a găsit-o in 
d ‘pnz?. contrastează vădit atit cu actele 
aflate la dosar, c.t și cu o altă declarație 
a sa cum că pur și simplu n-a avut cu- 
noșL.T/d că bunul astfel ..achiziționat" pro- 
v.Aea d'n avuiul ooș’.esc (? !). Și dacă pe- 
dfap.-a pronunțată dc prima - instanță — 
6 luni închisoare corecționall — i-a permis 
să b■ nuf.ciezp do prevederile unui decret 
d’ grațiere, nu ne indo:m că la locul ce 
muscă — acolo unde G. R. avut in’ot- 
diauna o atMudmo critică fată de abato- 
r ' - c? s? sâvirșeau de unii salariati d’n 
subordine" (n.n. — din caracterizarea făcu.5 
de întreprindere), fapta sa va fi tratată cu 
exigența cuvenită de către colegii de mun
că.

cesiuni... Pe unul din ăsta o să-1 angajez. 
Le fac proces și-i invăt eu minte ! Un 
avocat din București poate să pledeze și-n 
provincie, nu-i așa ? Auzi, să-mi facă mie 
bâtrina o figură
..maică, tu ai de toate, m-am gindit să las 
căsuța nepoților, copiilor lui Vasile, că tu 
fiind departe, ei au fost pe lingă mine. Ca 
să se-njghebeze și ei..." Le-arăt eu Înjghe
bat din averea mea !

...A plecat tot pornit, tirindu-și mai 
parte nemulțumirea lui. Aș fi vrut 
mai spun că. la urma urmei, scrisoarea 
trinei nu anunța decit niște intenții, 
procesul nici n-ar fi avut obiect, 
poate, in gestul ei, nu voise să-i arate 
decit că ș'.ie să prețuiască omenia... Acolo 
unde o găsise.

— N-aveți 
avocaților ?

întrebarc-a _r—,__ ___
precipita prin dreptul coloanelor din 
pașilor pierdut! '■ un bărbat in plină matu
ritate. Ceva părea sâ-l fi tulburat. Iritarea 
era vizibilă.

— Caut un avocat iscusit. Un as in suc-

„In calitatea mea am fost solicitat 
către un coleg al soției mele să dispun 
efectuarea unor lucrări de transformare in
terioară la apartamentul locuit de acesta 
în Calea Victoriei nr. 91—93. Am dat dis
poziție să se ducă materiale și recunosc că 
am primit de la beneficiar trei sau patru 
mii de lei. nu-mi mai amiptesc precis cit, 
dar am dat și bon de mină pentru mate
riale. Necazul a fost că a venit un tovarăș 
maior de la miliție și după ce a întocmit 
proces verbal. 6-a dus și la întreprindere 
de a ridicat documentația de la serviciul 
tehnic, astfel a fost împiedicat cursul avi
zării pe care ar fi dat-o conducerea, după 
cum mă așteptam șl aveam promisiuni ver- 

’bale... Cer admiterea recursului și achita
rea mea, intrucit, așa cum am arătat, mă 
consider nevinovat..."

Cum stau lucrurile cu „eroarea" e lim
pede. Noi am reprodus „apărările" de mal 
sus tocmai pentru că faptele sint simpto
matice pentru mentalitatea unora carc-și în
chipuie că pot decide cum vor asupra soartcl 
averii obștești. De fapt, dacă e vorba aici 
de o eroare, apoi aceasta era tocmai a... a- 
părării I Și poate mal au și alții ceva de 
spus. Mai ales că*  V. R. tot a omis să 
spună : ce căuta I.C.R. Pantelimon cu lu
crările in alt sector decit in cel in care 
se află ? Pină vom căpăta acest răspuns, 
verdictul tribunalului : V. Rădulescu a fost 
condamnat la 1 an închisoare pentru abuz 
în serviciu. Sentința a rămas definitivă.

• Nicolov loan din București, str. Bistra 
nr. 4, către judecător :

— Așa este, recunosc incidentul pe care 
l-am avut cu cRlva locatari din bloc. Dar 
totul a fost că mi-au bătut in ușă. invi- 
tindu-mă la ședința locatarilor și fiindcă au 
insistat să merg, eu m-am enervat din 
cauza deranjului...

• „îmi pare rău că am lipsit la terme
nele anterioare, dar vă rog să mă credeți 
că n-am știut, n-am fost informat. Știam 
doar așa, in general, că urmează un pro
ces..." a declarat la Judecătoria sectorului 
5 un fost barman prins cu afaceri pe cont 
propriu pe sub tejgheaua barului.

• Deși domiciliază in strada Sfinții A- 
postoli, Vasile Apostol s-a dovedit a nu 
avea nici în clin nici in minecă cu sus- 
zișii sfinți. Dimpotrivă, el a fost descope
rit ca fiind autorul unui furt de obiecte 
din autoturismul unui cetățean. Cum cre
deți că a fost descoperit ? Datorită vigilen
tei locatarilor imobilului cu nr. 10, 
strada... Vigilenței !

Trei oameni lucrau, într-una 
din zilele trecute, in depozi
tul de furaje al cooperativei a- 
grlcole de producție Sarinasuf, 
situat în satul Plopu (Tulcea). 
La un moment dat, unul dintre 
ei l-a observat pe Iordache 
Neagu din Jariștea (Vrancea) 
cu o țigară aprinsă. I-a 
atenția că, 
loc, fumatul 
a aruncat țigara și a călcat pe 
ea, dar n-a mai controlat dacă 
s-a stins. După citeva minute, 
cei trei au observat că, din lo
cul respectiv, începuse să lasă 
fum. Era însă prea tîrziu. Din 
cauza vîntului, focul s-a extinz 
rapid cuprinzind ' Întregul 
pozit. Au ars sute de tone 
paie și lucernă. Pagubele 
ridică la peste 160 000 lei. 
totul de la o simplă țigară 
mată cu nepăsare și de 
absența celui mal elementar 
simt de prevedere si « 
plină într-un loc unde — 
bine se știe — fumatul 
intr-adevăr, strict interzis.

Unde se 
ascunde ?

se
Și 

tu
ia

Iullan Vochescu, născut 
comuna Grădiștea (Vilcea). 
25 iulie 1928, a fost o vreme 
revizor contabil in Craiova. In 
anul 1967 a devenit „eroul" 
unul dosar penal in urma săvir- 
șlrii infracțiunilor de luare de 
mită și favoritism. Dar. dintr-o- 
dată, a reușit să se facă nevă
zut. De atunci este căutat cu 
insistență pentru a-șl achita da- 

a. Ce-i ce-l vor identifica 
anunțe organele de miliție.

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Rubricâ redactată de 
Dumitru HRCOB 
Gheorqhe DAVID 
»i corespondenții „Scînfeîî*
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PORUMBUL
FOTOCRONICA „SCÎNTEII“

La întreprinderea „23 August" din Capitală

Defecțiunile în organizarea transportului,
iar, pe alocuri, lipsa controlului fac anevoios

drumul din cîmp la bazele de recepție

Cum se cîștigă trei luni avans in realizarea 
unor noi obiective productive

Tovarăsul Gheorg direc
tor adjunct al dire le ju
dețene. ne-a spus : ..In prima parte 
a toamnei a fost recoltat porumbul 
dm zona de deal, unde s-a copt mai 
repede. Din ultima decadă a Iur ii 
octombrie, toate concen
trate in zona de 
am trimis in t 
zonă 34 combine 
C.T. 2 
trans pcw 
de șes ; 
porumbul ziu. lucră

c.'ooperatjvexe 
0 nectare a 

lost strinsă i e 42 000 hec
tare. De asc-mei (ost intensifi
cat și r.tmul livrării la fondul de 
si at. Incepmd de luni. 22 
cantitățile aduse la bazele 
l e au crescut mereu, alungind 
1 000 de tone pe zi. Pină joi, 25 
tombrie, cooperativele agricole 
livrat 18 000 tone de știuleți.

Cu prilejul raidului anchetă între
prins prin citcva unități am consta
tat hotărirea cooperatorilor de a în
cheia recoltarea grabnică a porum
bului, preocuparea lor pentru livra
rea la fondul de stat a tuturor can
tităților de produse contractate, pre
cum și pentru plata muncilor efec
tuate de către S.M.A.

In cooperativele agricole de pe 
raza comunei C. A. Rosettî inten
sificarea recoltări: preocupă deopo
trivă pe cooperatori 
tul comunal de p; 
țiat, in aceste zile, 
concrete. Printre al 
învecinate au sosit ma 
cu care vom putea incneia lucrarea 
în circa 5 zile.

Baza de recepționare a cerealelor 
din comuna Pogoanele are capaci
tăți de depozitare suficiente. „Față 
de anul 1972 — ne relatează Ion 
Popa, șeful bazei — prin construirea 
și amenajarea unor noi spații și plat
forme. capacitatea de depozitare a 
sporii cu 9 000 tone. Operai ivi tatea 
preluării porumbului în bază, chiar 
in condiții de umiditate ridicată, este 
asigurată aici de cîteva batoze care 
bat stiuletii. după care boabele trec 
intr-un uscător. cu o capacitate de 
160 tone in 24 ore.

Răspunzind cu entuziasm și res
ponsabilitate chemării adresate, cu 
prilejul recentei vizite efectuare in 
județ de secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lucrătorii ogoarelor buzoiene și-ap 
intensificai, in aceste zile, efortu
rile pentru grăbirea recoltării po
rumbului.

:C-

PE ȘANTIERELE CELOR DOUĂ NOI
ÎNTREPRINDERI DE LA CURTEA DE ARGEȘ

PRAHOVA

sini hotă- 
cu timpul, 
să producă

Alexandru MURE ȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Mihai BAZU
corespondentul „Scînieii'

Lo întreprinderea agricolă

octombrie, 
de recep- 

'nffînri la 
oc- 
au

tori,

O parte din

a- de 12

ict

Cum 
sens,

primite, 
în acest

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii' mari, 

și li- 
aflăm
com-

Confecții de Focșani, durabile și elegante

Și în județul Prahova ritmul re
coltării și livrării porumbului s-a in
tensificat. Ca urmare, numeroase 
cooperative agricole — Aricești-Rah- 
tivani. Brejoi, Florești. Strejnic, Sin- 
geru, Aricești-Zeletin și altele — au

CLUJ (Corespon
dentul ..Scînteii". Al. 
Mareșan). Sub lozin
ca „Nu. risipei". la 
combinatul de piele 
si încălțăminte „Clu
jeana" se desfășoară 
o amolă' mișcare de 
economisire a materii
lor prime și materia
lelor. Și aceasta in 
toate unitățile. sec
țiile și atelierele com
binatului. de la tăbă-

carie pină la finisa
jul încălțămintei. Pină 
in prezent, cele mai 
bune rezultate le-au 
obtinut croitorii de 
piele, care au realizat 
o economie de 
mp piele, i 
du-se astfel 
rile 
anual, 
cestor 
stă in 
plicare a tiparelor pe

10 000
indeplinin- 

___ 1 prevede- 
angajamentului 
„Secretul-' 
economii con- 
iscusinta de a-

(Urmare din pag. I-a)

de 
cel 

pus 
rezolvarea pro-

lui de partid, aie instructo
rilor s-ar limita Ia întocmirea de 
sesizări sau informări. Mai există 
activiști care se întorc de pe te
ren lăsind in urma lor probleme 
nesolutionate — inclusiv probleme 
pe care le-ar f: putut rezolva di- 
rcci — avind totuși seninătatea da
toriei împlinite fiindcă au expus 
problemele intr-o informare corec
tă. care poate fi intr-adevăr foar
te exactă, dar este văduvită 
un singur aspect, si anume 
esențial : să comunice cum a 
activistul umărul 1;
blemelor. ce a întreprins el. per
sonal. pentru îndreptarea neajun
surilor constatate. Or. această prac
tică nu poate fi altfel denumită 
decit ca o expresie a formalismu
lui.La rindul lor. unele comitere de 
partid consideră că dacă au scu
zat organele de partid superioare 
afuora existenței unor deficiente, 
misiunea lor a fost in mare parte 
îndeplinită. Dar. comitetele de 
partid nu sint oficii de jnreg.^- 
trare. ci organe de acliune. inves
tite ca oblixatia de a acționa ener
gic. eficient si neiniirziai pentru 
lichidarea oricăror deficiente, pen
tru îmbunătățirea muncii am 
toate domeniile de activitate din 
raza lor. A realiza o conducere e- 
fîcientâ înseamnă a pune în miș
care toate pirghiile. a mobinza 
toate energiile locale, toate forteie
— atit de numeroase întotdeauna
— de care dispun, toate mijloacele 
muncii politice de masă pentru an
trenarea oamenilor la soluționarea 
problemelor, consultarea largă a 
acestora asupra acțiunilor necesa
re. urmărirea finalizării lor oină 
la capăt.

Creșterea eficienței actnntățu or- 

de acum recolta in pătule. Pină in 
ziua de 26 octombrie a.c., după cum 
arată situația centralizată la direc
ția agricolă județeană, se recoltaseră 
73 la sută din suprafețele' cultivate cu 
porumb. ..Viteza planificata, pe csre 
ne-am propus-o — de 1 000 ha zilnic, 
ne-a spus directorul adjunct «1 di
recției agricole, ing. Mihai Nicolau. o 
realizăm. Dar — a adăugat inter
locutorul — s-ar pui' a merge cu o 
viteză și. mai mare. Cum ? Folosind 
mai rațional mijloacele de transport--.

Ne-am corn oi, pe î'ron, că,
intr-adevăr. F lucrurile. Bună
oară. la coopi 
ca sint c

portul poiVEib’ilui să se încheie ia 
primei-? zile ale lunii noiembrie.

porumbului încheiat,
creizâ insa cu mai putini oameni. i>o 
motiv că nu exisiă suficiente mijloa
ce de transport. In acest timp insă 
am văzut pe șosea, circulînd încolo 
xi-ncoacc. o mulțime de atelaje ce 
efectuau transporturi mai puțin ur
gente. O sliunți-.- sinvlara : la 
cooperativa agricolă din Dumbrava. 
Aici capacitatea celor 6 autocamioa
ne si 18 atelaje nu este folosită decit 
la jumătate. Indicația ci noaptea să 
se transporte cocenii, iar ziua po
rumbul, nu a fost pusă in practică. 
Dacă s-ar proceda așa. mijloacele de 
transport ar face lațâ ritmului ac
tual de recoltare.

La cooperativa agricolă Puchenii 
Mari. din cantitatea de 630 tone de 
porumb — obligații către stat — 
nu s-au livrat decit 78 de tone 
și asta in condițiile in care s-au 
recoltat 213 hectare. De altfel. Con
stantin Popescu, ingir.er-șef la I.V.C. 
Prahova, ne suunea : „Din zona Mi- 
riluiui si a Ciorapilor mai ales nu 

i in baze porumbul conți 
de pildă, cooperativele agri
șa nu. Fintincle. Călugăreai, 

Sus. Ful ea do Jos. Săl-

suprafața pieilor, 
așa fel ca acestea să 
fie utilizate la maxi
mum. Din acest punct 
de vedere, muncitoa
rea Maria Luca este 
da- neîntrecut. De ani 
de zile ea se află pe 
panoul întrecerii so
cialiste. In acest an, ca 
a înscris in contul de 
economii peste 30 000 
decimetri pătrați de 
piele.

ganelor de partid este nemijlocit 
legată de aplicarea consecventă a 
principiului muncii si conducerii 
colective. Nu ar mai fi. desigur, 
necesar de evidențiat superiorita
tea si avantajele acestui mod de 
conducere — stăruitor promovat 
in anii ce au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului si re
comandat cu deosebită insistentă 
în documentele de partid, ca forma 
cea mai eficientă de fructificare a 

Slil și eficiență în munca (ie partid

co-

experienței colective, a examină
rii multilaterale a problemelor, 
prevenirii oricărui arbitrariu. adop
tării de măsuri bine cintârite din 
toate unghiurile de vedere.

Pentru a asigura conducerii _ 
teriiv? caracterul d permanentă 
cerut este necesar să existe întot
deauna climatul dc colegialitate 
principiala cuvenit cit si cadrul or
ganizat. respeeăndu-se cu strictețe 
nornic-le de convocare periodică a 
plenului comitetelor de partid, 
suounindu-se dezbaterii acestuia 
cele mai importai'e probleme de 
actualitate. Totodată, are o mare 
însemnătate înțelegerea clară a fap
tului că munca si conducerea co
lectivă nu înseamnă diluarea răs
punderii personale, ci. dimpotrivă, 
presupune si se bazează pe crește
rea responsabilității si aportului 
fiecăruia la cristalizarea concluzii
lor si elaborarea hotăririlor.

In legătură cu aceasta experiența

acum
ciile, Gura Vadului, Jugureni și al
tele, n-au transportat pmâ 
nici măcar un știulete".

în ultima ședință a comandamen
tului județean s-a stabilit ca. in zi
lele cc urmează, să se acționeze mai 
intens și in ce privește livrarea po
rumbului la fondul de stat. Măgu
rile luate se dovedesc bune, deoarece, 
pe ansamblul județului, ritmul lu
crărilor s-a intensificat mult 
există condiții ci recoltatul și trai-

si

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Liîcrătorli d județului
Cluj au intimpiaat, niciodată,
a lotimpul rece dc toamnă, cu întrea
ga suprafață de griu semănată și o 
bună parte din recolta de porumb și 
alte produse — in hambare. între
prinderile agricole de stat din Cărnă- 
rașu. Dej. Poiana, cooperativele agri
cole din raza consiliilor intereoope- 
ratiste Cluj,; Gherla. Gilsu. Huedin 
au încheiat recoltatul porumbului. 
Un exemplu bun de organizare a 
muncii la recoltat l-am întilnit la 
cooperativa agricolă din Mintiu- 
Gherlei. Aici, prin coordonarea lucră
rilor de cules cu transportul, s-a reu
șit ca. intr-un timp foarte scurt, să 
se recolteze porumbul de pe întreaga 
suprafață, iar producția rezultată a 
fo. t transportată la baza de recepție 
și in propriile magazii. Acum coce
nii sint transformați in siloz, iar pe 
cîmp tractoarele lucrează la arat.

Am vizitat și o seamă de coopera
tive agricole care au încă „orobleme"

Bordușani, județul Ialomița, 
în pălulele proprii

Datorită calității superioare a 
produselor, marca Fabricii de 
confecții din Focșani se bucură 
in prezent de un bun renume 
in rindul cumpărătorilor din 
țară și de peste hotare. De alt
fel. după îndeplinirea sarcinilor 
pe primii trei ani ai cincinalu
lui. încă de la începutul lunii 
iulie colectivul de aici și-a în
dreptat toate eforturile spre 
consolidarea acestui succes de 
prestigiu nu numai prin canti
tăți suplimentare de produse, ci 
și printr-o calitate ireproșabilă a 
acestora. Astfel, calculele arată 
că pină la finele acestui an se 
va obține, peste prevederile pla
nului, o producție în valoare de

arată că este necesar să se acorde 
toată atentia adoptării unor hotă
riri precise, cu caracter concret, 
prevăztnd responsabilități distincte, 
obiective si mijloace clare de acțiu
ne. termene riguroase si realiste. 
Ajută prea puțin acele hotăriri 
cu caracter general, abstract, care 
prevăd in termeni evazivi că „se 
vor lua măsuri pentru. îmbunătăți
rea..." ori că ,.se va acționa pentru 
înlăturarea lipsurilor..." O hotârire 

eficace trebuie să prevadă exact 
cc trebuie făcut, cum si de către 
cine, in ce interval de timp.

Cerințele qreșterii eficientei sti
lului de muncă al comitetelor de 
partid impun să s? acorde o mai 
susținută ateati ■ controlului siste
matic al îndeplinirii hoUririlor, 
știut fiind că cea mai judicioasă 
hotârire rămîne fără efect dacă 

..pusă la păstrare" in sertar, 
nu se urmâreș e metodic 

transpunerea ei in viață. In acest 
sens se cuvine reamintii si subli
niat că sarcina comitetelor de par
tid. a activiștilor este de a acțio
na permanent ca organizatori ai în
deplinirii hotăririlor — atit ale or
ganelor de partid superioare, cit și 
a propriilor hotăriri adoptate pe 
baza acestora. Adevăratul control 
impune intervenția activă, presu
pune ajutor concret in organiza
rea muncii pentru realizarea hotă
ririlor. exigentă și fermitate in ur-

umbului. Printre a-
o

cu recoltatul p< 
ceasta este șl 
tate mare, 
de cules ș W iia din
cele 6.10 h i. Rămineiea in urmă este 
determinată si dc u- l te .u.’e in or
ganizarea t.-. nsDoit .lui. Nici mijloa
cele proprii si nici cele ale I.T.A. 
nu sint utilizate din plin. Acelerși 
neajunsuri și la cooperativa a- 
gricoiă din Mociu. Aici, zilnic se 
află pe cîmp. dună spusele preșe
dintelui. Vasî’c CXlătean. circa 400 
do cooperatori lî culesul porumbu
lui. însă ritmul transportului 
lent. .

Recoltaivl pa .-.nbu'ui se a 
de sfir^it Acesta , desigur,
un lucru bun. Rău. câuirL
conduceri de unități s'nt preocu
pate doar de hamLxarole proptii 
si „uiui" că a:t și datorii pentru 
muncite S.M.A. son pentru onora
rea coptvae'.elor. Astfel, cooperativa 
agricolă Frcta a livrat doar 31 tone 
fată qc 386 : Esrches'.t — doar 7 
tone d'n cel? 267 tor.e ; Ceanu-Mare 
— 68 tone din 713 ele. Ritmul de 
intrare a porumbului in bazele de 
recepție este foarte leat. în medie 
500 do tone pe zi fată de 1 000—1 500 
tone cit ar trebui. Si mai. rău stau 
lucrurile din acest punct de vedere 
la fasole. Din 300 tone s-au livrat 
doar 80 tone. Așa fiind. situația, 
este necesara luarea unor măsuri 
mai hotărite in fiecare unitate de 
intensificare a ritmului recoltatului, 
acolo unde au mai rămas unele su
prafețe si de a se livra la bazele de 
recepție întreaga cantitate dc po
rumb si fasole datorate de unitățile 
cooperatiste in contul muncilor 
S.M.A. ori a contractelor încheiate cu

441 milioane lei, in condițiile in 
care gama sortimentală a ajuns 
la un număr de 397 modele noi.

Inginerul Nicolae Lungoci, di
rectorul fabricii, ne-a informat 
că acest succes se datorește pre
ocupării susținute a întregului 
colectiv de aici pentru punerea 
în valoare a tuturor resurselor 
existente în unitate pe linia in
troducerii in procesul tehnolo
gic a unui nou sistem de fabri
cație realizat pe baza unui pro
iect propriu al specialiștilor fa
bricii.
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mărirea aplicării lor. Controlul spo
radic. ocazional sau de comple
zentă. care se împacă cu diferitele 
..motivații" si ..justificări". cu „lip
surile inerente" si scuzele de rigoa-. 
re nu face decit ca decizii impor
tante. să vegeteze, duce la stagna
re, favorizează nu numai persis
tenta unor neajunsuri dar chiar $î 
amplificarea lor.

In această ordine de idei se' cu
vine relevată din nou insemnăta- 

te?, exercitării dreptului de eonlrol 
ea care sint imestile organizațiile 
de pariul din întreprinderi, coo- 
per./ive. di.i diferite alte sectoare 
de o • te tete. I’rnjrrirCii neabătută, 
cotidian?, a modului cum sint a- 
duso la iîider'i'niro sarcinile econo
mice, cum sint soluționate practic 
problemele îndeplinirii optime a 
planului, cum se acționează in lup
ta pentru calitate, economii, ren
tabilitate, respectarea obligațiilor 
contractuale, pentru lichidarea ori
căror restante reprezintă o sarcină 
primordială a organelor de partid.

Eficienta muncii' de partid se re
flect! in soluționarea promptă, 
peratlvă, a problemelor dezvoltării 
noastre sociale, așa cum apar aces
tea la scara sau în sfera de acțiune 
a fiecărui organ de partid. In ace
lași timp, acordînd atenția necesa
ră problemelor de actualitate strin
gentă. organele și organizațiile de 
partid au datoria să privească îna-

o-
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Colectivul șan.1 4 (din
cadrul I.C.S.I.M.-București) s-a an
gajat să dea în folosință, cu 90 de 
zile mai devreme, hala de extindere 
a secției confecții ansamblc sudate 
pentru utilaj chimic și metalurgic, 
din cadrul întreprinderii „23 Au
gust". Și se ține de euvînt. Munci- 

' torii din întreprinderea beneficiară, 
detașați temporar pe șantierul noi
lor spații productive, depun un efort 
deosebit la montarea utilajelor, con
tribuind astfel la înfăptuirea anga
jamentului amintit. Iată, in imagini, 
aspecte din munca de pe șantiere. 
Echipa de montori condusă de Du
mitru Jocea (fotografia nr. 1) mon-. 
tează un agregat. In fotografia nr. 2 
o formație de sudori, compusă din 
Mih&i Niculac, Dumitru Rotaru și 
Mitran Aurel. Muncind în ritm in-’ 
tens, oamenii șantierului 
rîți să ciștige „bătălia" 
pentru, ca noua capacitate 
înainte de termen.

..Semnalul de alarmă" a fost tras. 
Factorii de răspundere de la Comi
tetul orășenesc de partid Curtea de 
Argeș nu sint deloc mulțumiți de 
stadiul îndeplinirii planului de in
vestiții. Aici se creează o puternică 
zonă industrială. Este vorba de 
„Llectroargeș", care produce de a- 
pioape un an, precum si de între
prinderea de componente electronice 
pasive, fabrica de porțelan pentru 
menaj ș. a., aflate acum in diferite 
stadii de construcție.

De unde provine îngrijorarea or
ganelor locale de partid ? Am exa
minat împreună cu primul secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
tovarășul Vasile Mohanu, și secre
tarul pentru problemele economice, 
tovarășul Valeriu Georgescu, grafi
cele de realizare a investițiilor. Con
cluziile : la întreprinderea de com
ponente electronice pasive, probele 
tehnologice trebuiau să înceapă la 
10 august, pentru ca Ia 1 octombrie 
a. c. să fie pusă in funcțiune. Pină 
acum insă la prima capacitate a 
întreprinderii nu sint montate decit 
30 la sută din utilaje. Celelalte uti
laje, deși se află pe șantier, așteaptă 
să le vină rindul la... montaj. Des
pre actuala stare de fapt, directorul 
întreprinderii, tovarășul Florian Io- 
nescu, ne spunea : „Situația este to
tal necorespunzătoare. De pildă, 
structura de rezistență la iiartea eta
jată aferentă aclimatizării trebuia 
terminată la 12 aprilie, dar nici a- 

,cum lucrările nu sint încheiate. Zi
dăriile de compartimentare s^au

timp a premiselor re- 
se exprimă rolul con- 
fiecărei organizații deal

inte, în perspectivă, să asigure re
zolvarea 'sarcinilor curente în lu
mina obiectivelor de viitor. Un stil 
de muncă eficient se întemeiază pe 
o planificare bine gîndită, pornind 
de la premisa că a conduce înseam
nă a prevedea. Acest adevăr, vali
dat in toate domeniile de activita
te, trebuie să călăuzească și munca 
tuturor comitetelor de partid, pen
tru că tocmai in scrutarea perspec
tivei, în anticiparea din timp a 
problemelor ce sc pot ivi și in pre
gătirea din 
zolvării lor 
ducător 
partid.

Perfecționarea in continuare a 
siilului muncii de partid in ve
derea creșterii eficacității sale 
practice, concrete, constituie o sar
cină de cea mai mare însemnătate 
și actualitate pentru organele de 
partid. îndeplinirea tuturor atribu
țiilor largi conferite, folosirea com
petentă, energică, a tuturor pîrghii- 
lor organizatorice de care dispun 
ele, trebuie conjugate cu intenrifi- 
caria muncii educative, activității 
politice consacrate dezvoltării con
științei socialiste, transplantării în 
viață a normelor eticii și echității 
socialiste. îmbinarea armonioasă a 
acestor laturi și preocupări este 
hotărîtoare pentru ridicarea nive
lului Întregii munci de partid.

îmbunătățindu-și stilul de acti
vitate, desfășurind permanent o 
muncă vie. concreta, caracterizată 
prin competență înaltă și exigență, 
călăuzindu-se duDă deviza „mai 
puțină vorbă, mai multă treabă 
practică !" organele de partid ' vor 
aduce o contribuție tot mai mare 
la ridicarea activității economice si 
politice la nivelul cerințelor mereu 
mai înalte ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

parte, blocate, 
și pe șantierul 

porțelan. Șeful 
” .. ne-a in- 

prfezenți la lu- 
solicita-

•executat in proporție de 80 la sută, 
iar tehcuielile și zugrăvelile in pro
porție ce 60 la sută". Iată deci, pe 
scurt, stadiul execuției diferitelor 
lucrări la acest nou obiectiv produc
tiv. După cele mai optimiste asigu
rări date de constructor (Trustul dc 
construcții industriale Pitești). între
prinderea va putea să intre în func
țiune numai in luna decembrie și va 
realiza doar 20 la sută din sarcinile 
de producție pe acest an.

Cit privește șantierul fabricii de 
porțelan pentru menaj și aici situa
ția nu este mulțumitoare. întreprin
derea trebuie să intre in funcțiune 
în trimestrul II al anului 1974, dar 
după stadiul lucrărilor se pare cu 
termenul nu va fi respectat. In acest 
an, pină în prezent, constructorul 
(același T.C.I. Pitești) nu a realizat 
decit 30 la sută din volumul de lu
crări planificate. Nerealizarea se 
concretizează în neinchiderea halei 
principale, în faptul că construcția 
celor 6 depozite auxiliare nici nu a 
fost începută, in neexecutarea par
doselii in sectoarele de producție de
cit în proporție de 10 la sută. Așa 
cum ne relata inginerul-sef al fa
bricii, Niculac Burtan, „La ora ac
tuală se ridică nu numai problema 
asigurării frontului de lucru pentru 
anotimpul friguros, dar și aceea a 
depozitării pe timpul iernii a unor 
utilaje tehnologice în valoare 
milioane lei".

Restanțele sint deosebit de 
Cum pot fi totuși diminuate 
chidate cit mai repede ? Ne 
pe șantierul întreprinderii de __
ponente electronice pasive. De la 
bun început, iese în evidență defec
tuoasa organizare a șantierului ; ma
terialele sînt aruncate la întîmplare, 
căile de acces spre punctele de lu
cru sint, in mare 
Aceeași situație 
întreprinderii de ____
lotului, Gh. Carp,
formar are __
cru 178 de muncitori ; la __ _
rea noastră, o numărătoare ad-hoc 
dovedește că pe șantier erau doar 
125 dc muncitori, care nici ei nu se 
spetesc lucrind. Dintr-o formație de 
40 de muncitori, care lucrează in 
hala mare, doar 3—î au ce face, res
tul stau de vorbă, fumează, iar vreo 
doi citesc ziarele...

Pentru a afla ce este de făcut, cc 
responsabilități revin atit construc
torilor și montărilor, cit și beneficte- 
rilbr. comitetul orășenesc de partid 
a reuuil pe toți acești factori la o 
discuție deschisă și principială. Din 
partea beneficiarilor au narticipat 
ing. Florian Ionescu, directorul în
treprinderii de componente electro
nice pasive, ing. Arghir Ciobotaru. 
directorul fabricii de porțelan, iar 
de la Trustul de construcții indus
triale Piteșli. ing. Tiberiu Carp, di
rector tehnic, și ing. Gheorghe Năs- 
tase, șef de șantier la Curtea d° 
Argeș. Trustul industrial de montaj 
București fost prezent prin ing. 
Nicolae Iacob. Din partea Comitetu
lui orășenesc de partid Curtea de 
Argeș a condus discuția secretarul ’ 
pentru problemele economice, tova
rășul Valeriu Georgescu.

O primă problemă : cînd și cum 
vor fi recuperate restantele Ia între
prinderea de componente electronice 
pasive ? Redăm răspunsurile pri
mite.

Ing. Florian Ionescu : Mai întii, 
constructorul trebuie să urgenteze 
operațiunile de zidărie, tencuielile 
și zugrăvelile interioare și să creeze 
condiții pentru a se monta instalația 
de încălzire.

Ing. Nicolae Iacob : Sintem in 

măsură să spunem că. In 5—6 zile 
din momentul in care constructorul 
ne pune la dispoziție frontul de lu
cru, putem asigura atit încălzirea, 
cit și montarea restului de utilaje, 
z Ing. Țiberiu Carp : La 1 noiem
brie, prima capacitate a întreprinde
rii va putea intra in probe tehnolo
gice. Afirmăm aceasta cu toată con
vingerea. Pină acum am resimțit lip
sa forței de muncă, dar vom con- 
c.ntra un număr mai mare de mun
citori pe acest șantier.

Valeriu Georgescu : Beneficiarul 
v-a sprijinit, dună cite cunoaștem, cu 
30 de muncitori calificați, deci cu 
forță de muncă bine pregătită. De 
asemenea, v-a pus la dispoziție și 
200 de muncitori necalificați, pe care 
i-ați trimis înapoi beneficiarului, 
contrar indicațiilor ~
anreciați colaborarea, 
cu beneficiarul ?

Ing. Gh. Năstase : 
muncitorii respectivi lucrează si acum 
pe șantier.

Ing. Florian Ionescu : Numai 10 
lăcătuși.

Să vedem și ce măsuri va lua con- 
• structorul pe șantierul întreprinderii 
de porțelan.

Ing. Tiberiu Carp : Beneficiarul nu 
are motive să fie neliniștit. Vom 
concentra și aici forțe suficiente pe 
care le vom aduce de la șantierul 
din Govora. Cit despre nerealizarea 
planului de investiții, aceasta este 
acum de 12,8 milioane lei și nu va fi 
la sfirșitul anului decit de 15—16 mi
lioane lei.

Valeriu Georgescu : Doresc să vă 
pun țrei întrebări : 1. De ce consi
derați că nerealizarea ue plan va 
crește,' din moment ce veți detașa 
forțe suficiente ? 2. Cîți muncitori 
veți aduce suplimentar pe ' ambele 
șantiere ? 3. Ce măsuri intenționați 
șă luați pentru a realiza anul viitor, 
în 5 luni, un volum de lucrări de 
2,5 ori mai marc decit anul acesta?

Ing. Tiberiu Carp : Nu avem ce 
face ; o nerealizare vom avea deoa
rece nu putem să rezolvăm anul 
acesta toate problemele. Nu putem 
ști ciți muncitori vom aduce, sint 
necesare unele calcule pe care nu 
le-am făcut încă. Un singur lucru 
putem afirma cu.toata certitudinea. 
Vom pune Ia timp, anul viitor, și 
acest obiectiv în funcțiune, cu toate 
intîrzierile existente in momentul dc 
față.

La asemenea analize, făcute la 
fața locului, de două ori au partici
pat pină acum factori de răspundere 
din conducerea ministerelor și între
prinderilor beneficiare și a Ministe
rului Construcțiilor Industriale și, 
tot.de atitea ori. s-au dat asigurări 
optimiste care nu au acoperire in 
fapte (mărturie fiind neîndeplinirea 
in proporție de 70 la sută a măsuri-

— prilejuri).
T.C.I. Pitești trebuie 

ideea neîndeplini- 
de

M

lor adoptate cu aceste 
Conducerea T.“- 
să abandoneze 
rli
an.

sarcinilor „
Trebuie luate măsuri urgen

te pentru buna organizare a mun
cii și întărirea disciplinei pe șantiere, 
pentru a se folosi cu o productivi- 
*a'^ridicați forța de muncă exis
tentă. Așa cum s-a sugerat cu pri
lejul investigațiilor noastre, ar fi ne
cesar ca organele județene de partid 
ș conducerea Ministerului Construc
țiilor Industriale să impulsioneze ne- 
intlra at activitatea T.C.I. pi^ti, 
ș.abihnd măsuri ferme, imediate pen- 
ru Imbunăta irea situației șantiere- 

lor de la Curtea de Argeș.

Adrian POPESCU

plan In acest 
i urgen- I

l

tot.de
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Trienala de artă deco
rativ*  deschisă in aceste 
zile in sălile Dalles si, in 
cele ale Ateneului român 
indică, incă de la primii 
pași pe care vizitatorii 
sint invitați sfi-i facă in 
interiorul lor, cltcva din
tre preocupările esenția
le ale artiștilor noștri de
coratori. In primul rind 
vizibilă est? intenția ex
pozanților de d demonstra 
câ arta lor nu ooaie exis
ta ca o realizare in sine 
și pentru sine, că ei tre
buie concepută numai in 
strinsă legătură cu omul 
si mediul in cj . ___ __
evoluează, că artele deco
rative nu pot exista de
cit in societate si pentru 
societate. Se află deci. In 
aceste sftli de expoziție 
transpusă in ipostaze con
crete dintre cele mai va
riate. o importantă temă 
de meditație si acțiune 
practică. o ilustrare a 
strădaniei nrtistilor noș
tri de a răspunde coman
damentelor majore pe 
care partidul le-a pus în 
fata creatorilor de fru
mos. In ’8titea prilejuri, 
care au cunoscut o ex
presie declină in docu
mentele Plenarei din no
iembrie 1971 a C.C. al 
P.C.R.

Dezvoltarea arhitectu
rii si a orașului modern, 
ponderea in zilele noastre 
a construcției de locuințe 
multictaiate. cu elemente 
standard, repetate și re
petabile. faptul câ in
tr-un timp relativ scurt 
au fost realizate ansam
bluri urbane de dimen
siuni fără precedent — 
au impus decoratorilor 
căutarea unor soluții și 
rezolvări plastice inedite 
In cadrul unei maxime 
funcționalități.

Trienala, prilej atit de 
necesar si binevenit nu 
r.umai de bilanț a trei 
ani de activitate, dar si 
de manifestare a unor 
talente care-și desfășoară 
activitatea pe tot cuprin
sul țării, se instituie ca 
o mărturie a faptului că 
ne aflăm în pragul unui 
nou salt, stimulat de am
ploarea cerințelor, me
nit. sâ valorifice multiple 
«cumulări și gestații.

Expoziția din acest an 
tinde să pună în eviden
tă tocmai această pasiune 
de a descoperi cu ochi 
contemporani dimensiu
nile si val orile create 
pină acum, de a sublinia 
modernitatea si complexi
tatea structurală a do
meniului. de a folosi cele 
mai noi metode si mate
riale descoperite de teh
nica modernă. Iar afluen
ța de public pe care o în-

reeistrează zilnic sălile 
expoziției aruncă o lu
mină semnificativă asu
pra interesului crescând 
de care se bucură obiectul 
de artă f 
zat in i 
normele 
modern.

Faptul i 
domenii a 
rative au 
acum de pictori _
lori — deci de artiști care 
aduc în această artă un 
alt tip de experiență — 
ilustrează firești mutații

decorativă reali- 
conformitate eu 

..frumosului”
numeroasele 

artelor deco- 
aborda’e 
Si sculp-

cut pini acum 1n arta ro
mânească. ne face să a- 
firmăm încă o dată câ 
tapiseria, departe de a fi 
un „gen minor", «o poate 
Înscrie ___
printre genurile de recu
noscută autoritate ol? ar
tei contemporane. Ni 
parc interesant acest dia
log continuu ne caro ta
piseria Încearcă sfi-l sta
bilească cu spectatorul : 
tentativa ca acesta să fie 
transformat dintr-un sim
plu privitor in participant 
la amenajarea fie si pro-

cu șanse egale

se

te. ne apare latura socia
lă — sesizabilă din pri
mul moment in 
expoziției, 
socială este primită 
din partea unei 
in 
unor 
(mai 
arta 
utilitatea <

Ceramics 
alături de tapiserie, 

astfel

sesizabilă din 
profilul 

învestitura 
nu 

r___    tematici
direcția exprimării 

realități sociale 
puțin posibilă In 

decorativă), cit din 
ei larg socială, 

i șl sticlăria.
- . ’fl 

demonstrează astfel o 
adevărată vocație socială, 
posibilitatea de a se in
tegra cu mijloacele „fra

acesta

O expoziție
cu un binemeritat
succes de public

însemnări pe marginea trienalei de artă decorativă

de interes. favorizate 
tocmai de posibilitățile cu 
totul deosebite de mani
festare ne care le oferă 
arta decorativă, de apli
cabilitatea ei tot mai lar
gă in cele mai variate 
domenii ale vieții econo
mice si sociale. In ace
lași timp, in multe din 
sectoarele prezentate — 
tapiserie, ceramică, sti
clărie. imprimeuri, bijute
rii, sculptură mică, păpuși 
etc. — poate fi remarcată 
o admirabilă consecvență 
din partea artiștilor pro- 
priu-zis specializați.

Remarcabile de la bun 
început atit din punct de 
vedere numeric, cit și 
prin bogăția si varietatea 
soluțiilor propuse ni s-au 
părut tapiseria si cera
mica.

în stare să definească o 
întreagă direcție artistică 
contemporană — tapiseria 
se află la loc de frunte și 
în cadrul actuajei mani
festări. Rolul tot mai im
portant -ne care ea l-a 
afirmat in cadrul artei 
contemporane în generai, 
ca și realizările prestigi
oase pe care le-a cunos-

vizorie a unei ambianțe 
plăcute. S-a realizat in 
parte (și vorbind de lu
crul ..bine făcut" putem 
afirma câ e loc pentru 
„și mai bine”) această in
vitație continuă la dia-. 
log. Sc remarcă astfel, 
pentru a aminti doar pe 
cițiva dintre expozanți, 
prin claritatea organiză
rii. prin subtila modulare 
melodică a tonurilor de 
lină, lucrările semnate de 
Grazlella Stochiță, Geta 
Brătcscu. Florin Ciubota
rii. Lucrcția Pacea, Șer
ban Gabrca, Mimi Poden- 
nu. Teodora Moisescn 
Stcndl, Ana Tamăs, Ilea
na Balotă. Șerbana Dra- 
goescu. ” ' ‘
Ncanițu,
Cornelia Ionescu. __
Mcnzopol, Nicolae Groza 
etc. Numărul mare al 
realizatorilor de tapiserie 
împiedică desigur o stric
tă enumerare a tuturor 
reușitelor pe care le con
ține expoziția. Dar atit 
in acest domeniu, cit și 
in cel al ceramicii și sti
clăriei. cu mult mai im
portantă decit o analiză 
a fiecărei lucrări in par-

Ccla Grigoraș 
Adrion Nicula, 

Florin

mosului” revoluției știin
țifice și tehnice contem
porane. Iată de ce, abor- 
dind atit problemele este
tice. cit și cele tehnice ale 
ceramicii și sticlăriei nu 
pot fi neglijate condițiile 
economice și sociale in 
care s-au produs aceste 
transformări. Căci, așa 
cum s-a subliniat de mul
te ori, această artă este 
o industrie, supusă deci 
condițiilor impuse de in
dustrie. Și, vorbind des
pre limpezimea și purita
tea formelor, despre fan
tezia și subtilitatea smal
țurilor unor lucrări ca 
acelea realizate de Castel 
Badea. Ion Berendca, 
Dumitru Rădulescu, Bo- 
fiati Kîspâl Layos, Ilie 
Bcldean, Alexie Lazăr 
Florian, Teodorescu Maf- 
tei Lucia etc. — nu pu
tem să nu remarcăm că 
aceste manifestări ale 
imaginației și inventivi
tății creatoare se reinte
grează in activitatea so
cială. Există desigur con- 
stringerile aproape logice 
ale materialului, apoi ne
cesitățile și posibilitățile 
economice. Dincolo de a-

cestea însă cred, și lucrul 
este afirmat cu tot mai 
multă convingere, cerami
ca trebuie să redevină 
ceea ce fusese intr-un 
trecut Îndepărtat — ex
presia colectivă a unei 
conștiințe unice. în aceste 
condiții, importantă mi se 
paie atit în ceramică, cit 
mai ales referitor la sti
clărie, problema lucrului 
de echipă. Adică tipul de 
activitate colectivă cu 
noul ei mod de anonimat 
artistic, cu renunțarea la 
orgoliul dc autor unic al 
unei opere irepctabile. 
Deci, este vorba de multi
plicarea, de „scrierea” 
lucrărilor de sticlărie, dc 
pătrunderea lor tot mai 
largă in mediul social. Ar 
fi o dovadă sau poale o 
repercusiune n unei în
țelegeri cu adevărat de- 
mocrafice a posibilităților 
artei. în pofida unei idei 
preconcepute despre in
compatibilitatea intre ges
tul artistic unic, de ne
confundat. de afirmare 
solitară, și anonimatul re
petabilității, al seriei in
dustriale, lucrările semna
te de Constanța Dogeanu, 
Dan Bâncilă, Flaviu Dru- 
gomir, Lucia Neagu, Mo
nica Damian Scurtu, Lau- 
rențiu Anghelache. Du
mitru Florian, Svințiu 
Rodiră, Fekete Arpad 
etc. demonstrează cu suc
ces posibilitățile de tip 
intcvdiscipllnar al acestei 
activități.

Transparența volume
lor dc sticlă alternează în 
cadrul actualei expoziții 
cu patina caldă a lemnu
lui (Balogh Petre, Șerban 
Crețoiu, Bucur Pavel, 
Horia Fl&mindu etc.) sau 
cu angulozițățile pietrei 
în lucrările de sculptură 
mică.

Mult mai puțin repre
zentate, sectorul de biju
terii in care am remarcat 
inventivitatea și fantezia 
binecunoscută a pieselor 
lui AL Ionescu Lungu 
sau Ana Mttrea. sectorul 
păpușilor (Mireille Sîmbo- 
teanu. Edith Bercovici, 
Valentina Andrei) sau cel 
al imprimeurilor (Ariana 
Nicodim, Mimi Racea, 
Olivia Ccrnăîanu) com
pletează

Mimi
Ccrnăîanu)

._____ . armonjos
prezența lor alte 

ale artei deco-sectoare 
rative.

Cu toate acestea, tre
buie să remarcăm In mod 
deosebit strădania organi
zatorilor de a sublinia, 
prin intermediul panotă— 
rii șl al prezentării piese
lor, calitățile intrinseci ale 
acestora.

Marina PREUTU

.ROMANIA-FILM" prezintă: £//e/@ filmului SOVÎetîC

octombrie), Operațiunea ,,Atomului marcat' (1 noiembrie), 
(3 noiembrie), Omul de dincolo (r* noiembrie).
cu filmul „MONOLOG' cu : Mihail Gșuzskl și Margarita Tere-

în program : Monolog (30 octombrie), Cutezanța
Lupta după victorie (2 noiembrie), Cea din urmă zi

Luni, 29 octombrie, ora 20, spectacol de gaîă 
bova — regia Ilia Averbah.

Zilele filmului sovietic se vor desfășura șl la Cluj (31 octombrie—5 noiembrie) șl Oradea (1—6 noiembrie)

t V
PROGRAMUL I

8.00 Bun*  dimineața !
8.30 Cravatele roșii.
9.25 Film serial : Daktarl.
9.80 Viața sntulul.

tt,00 Emisiune In limba maghiar*.
12.30 De strajft patriei.
13.00 Album duminical.
13.32 în direct de la Sofia — pro- 

nrain oferit de Televiziunea 
bulgar*.

15.32 Arii din operete.
15.39 Dincolo dc Cercul polor — 

film documentar finlandez.
15,47 Studioul 3.
16.20 Film serial „In ultimul mi

nut”.
16.50 Magazin sportiv,
18.50 Publicitate.
18,53 Vetre folclorice : Tar*  Hftl- 

magiului.
10.20 1 001 de seri: Flori pentru 

Mihaela.
19.30 Telejurnal. Săptfimîn*  poli

tic*  Intern*  șl Internațională 
tn Imagini.

20,10 Reportajul sAptămțnil : 
marginea geografiei".

20.35 Publicitate.
20.40 Teatru liric TV : „Cele două 

Carmen". Spcctacol-montaj 
realizat de Televiziunea Ro
mână în colaborare cu Tele
viziunea Ungară.

21.30 Publicitate.
21.35 Aventuri în epoca de piatră.
22,00 Recital Doina Spătaru-Oli- 

noacu.
22.20 Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL XI

„ba

11,00— 13 00 Concertul orchestrei 
de stat din Atena. Dirijor ; 
Andreas Parldls.

20,10 Eroi îndrăgiți de copil.
20.40 Melodii cu Ruxandr*  Ștefă- 

nescu-Vlad.
21,00 Studioul de poezie : „Floare 

albastră” (II)
21,35 Orchestra de cameră „Colle

gium Aureum”.
22,00 Film serial : MANNIX.

internaționala"
gia. A trăit 84 de 
ani, lcgindu-și întrea
ga viață de mișcarea 
muncitorească france
ză. A fost membru al 
partidului socialist, iar 
după congresul de la 
Tourre. odată cu în
ființarea Partidului 
Comunist Francez, de
vine membru al aces
tui partid. A fost un

Sint cintece care, 
luindu-și zborul din 
simțirile incandescente 
ale unor creatori, se 
revarsă În tumultul 
sensibilității populare 
devenind sociale, po
litice. între acestea, 
un loc esențial il ocu
pă cintecelc revoluțio
nare, iar In fruntea 
lor marele imn al 
proletariatului mon
dial. al partidelor co
muniste și muncito
rești — Internaționala. 
Un simbol al forței 
transformatoare și mo
bilizatoare a muzicii : 
un crez.
simplu, dar înălțător, 
laconic, dar impresio
nant prin anvergura și 
generozitatea ideilor.

Cui aparține acest 
Imn aflat de mai bine 
de 85 de ani pe bu
zele și în inimile 
muncitorilor de pre
tutindeni ? Care a fost 
acea inimă fierbinte, 
acel compozitor tribun 
care a declanșat atît 
de simplu și viguros, 
în limba universală a 
muzicii, chemarea la 
unire și luptă pentru 
o orînduială dreaptă, 
umană ?

Oamenii sînt datori 
să-și amintească de 
autorul ..Internaționa
lei”. de acel muncitor 
timplar. compozitor a- 
mator și pasionat di
rijor dc cor. Pierre 
Degeyter. din inima 
căruia, din crezul că
ruia s-a născut măre
țul imn, la 23 iunie 
1888.

Pierre Degeyter s-a 
născut la 8 octombrie 
1848, la Gente. in Bel-

exprimat

125 de ani de la 
națterea compo
zitorului Pierre 
Degeyter-mun

citor

muncltor modest vi 
respectat, un anima
tor muzical in rindul 
muncitorilor. în St. 
Denis, după o ședere 
de cițiva ani In nor
dul Franței, organi
zează un cor de mun- 

care il diri- 
competențâ 

revoluțio-
ci tori, pe i 
jcază cu 
și pasiune 
nară.

Talentul 
lui Pierre ... , 
fusese cultivat in di
verse coruri de ama
tori. Cele 15 lucrări 
de dimensiuni mici pe 
care le-a compus și 
publicat sint. muzical- 
mente vorbind, de va
loare inegală. Ele dez
văluie totuși o direc
ție clară : tendința 
spre o creație militan-

muzical al 
Degeyter

tâ, pătrunsă de spirit 
politic. revoluționar, 
predilecția pentru for
mularea simplă, in sti
lul muzicii populare 
franceze, a limbajului.

Compunerea „Inter
naționalei” in iunie 
1380 a fost inspirată 
de versurile poetului 
francez Eugen Potier, 
prima ci execuție a- 
vind loc In cercul co
ral „Lira muncitori
lor” din Lille, condus 
de tîmplarul-compozl- 
tor și dirijor 
Degeyter. F 
termediul 
muncitorești 
ga istorie a 
rii corurilor 
rești din apus — spu
nea V.I. Lenin In ar
ticolul „Dezvoltarea 
corurilor muncitorești 
în Germania" — e 
strimt legată de isto
ria mișcării democra
te și socialiste”) ma
rele imn a fost repede 
răspîndit și asimilat 
de suflul revoluționar 
al epocii.

La aniversarea a 
125 de ani de la naș
terea muncitorului- 
compozitor Pierre De
geyter. evocăm ideile 
pe care ni ic comu
nică „Internaționala’* 
ca pe propriile noas
tre idei. Ea reprezin
tă un strălucit exem
plu de ceea ce poate 
însemna un clntec — 
un singur cintec — 
pentru 
sine 1 
clasa muncitoare, re
voluționară prin exce
lență.

Pierre 
Prin in- 

corurllor 
(„întrea- 

i dezvoltă» 
muncito-

conștiința de 
a unei clase,

Vaslle DONOSE

FUNDALUL SOCIAL
(Urmare din pag. 1)

ține de înnoire și de primenire — de 
dărimare. dar și de construire. Evi
dent, nu i se poate cere oricărei 
cărți să fie o „carte de șantier", sâ 
cuprindă și această latură importan
tă a realităților noastre socialiste. 
Un roman de analiză psihologică, de 
exemplu, nu poate să fie altceva de
cit un roman de analiză, nu poate Ii 
Încărcat cu „tablouri de muncă", nu 
poate deveni frescă decit în chip 
forțat, prin denaturarea specificului 
său, prin hibridizare. Problema e 
alta, de fapt, ținind de ambianța 
analizei psihologice, de densitatea 
ei, de ceea ce se întîmplă dincolo de 
acest proces, dacă se poate spune 
așa ; analiza psihologică făcută „în 
sine” sau „in gol” devine un non- 
sens, fiindcă pustiul social și golul 
istoric n-ar putea, dacă ar exista cu 
adevărat, să nască și să impulsioneze 
procese sufletești.
. Fundalul social este alcătuit în ul
timă instanță din totalitatea inter
acțiunilor amintite mai sus, din ceea 
ce se află, practic, - dincolo de un 
anumit conflict, din ceea ce rămîne 
după ce s-a stins acest conflict, re- 
zolvindu-se prin viață sau prin 
moarte, depinde de înclinația fiecă
rui scriitor, depinde de cerința fi
rească a- problematicii dezbătute, 
fiindcă nu sfirșitul propriu-zis dă 
perspectiva unei lucrări, cum se mai 
crede uneori. Aceste elemente insă, 
ținind de fundal, de ambianța socia
lă și psihologică a unei epoci, nu pot 
și nici nu trebuie să fie epuizate cu 
orice preț, in orice lucrare lite
rară. Gîndul nostru, și observația 
amintită, se îndreaptă spre sugerare, 
spre clădirea oricărei construcții 
epice pe o temelie cit mai solidă, 
spre ceea ce lipsește unor lucrări de 
proză, nuvele sau romane, dincolo 
dc care țiuie golul necunoașterii, pu
ținătatea analizei și lipsa reflecții
lor, consecință absolut firească, 
fiindcă acolo unde nu-i cunoaștere 
nu-i nici reflecție, gîndul și ideea 
ținind de simulare, avînd bătaia 
scurtă și cam gîfîită. Nu-i suficient, 
să zicem, să plasezi acțiunea unul

adnotări • adnotări • adrioțări » adnotărî » adnotări • adnotări

Dimitrie 
în limba

Cantemir 
engleză

A apărut recent, cu oca
zia sărbătoririi a trei seco
le de La nașterea marelui 
nostru donjnitor și cărtu
rar umanist, o frumoasă ti
păritură : ..Dimitrie Cante
mir — Historian of South 
East European and Orien
tal Civilization**.  Cartea cu
prinde extrase din „Incre
menta atque decrementa 
«ulae othomanicae" (1714— 
1716) și utilizează o tradu
cere engleză din latină, pu
blicată la Londra in 1734— 
1735.

Apărută sub egida Aso- 
de 
5i

Frumos și bogat ilustrată 
cu portrete și tablouri de 
epocă, pagini ale primelor 
ediții, hărți etc., apariția e- 
ditorială la care ne referim 
mai cuprinde și ..Viața lui 
Dematrius Cantemir, prinț 
de Moldavia- scrisă proba
bil de fiul său Antioh. o bi

bliografie g?nerală (titluri 
apărute pină la 1 iulie 
1973). un index al nume
lor. note. Demn de interes 
este, de asemenea, grupajul 
de mărturii cu privire la 
impresia produsă de lucra
rea lui D. Cantemir asupra 
unor personalități ale tim
pului, precum : Voltaire, a- 
batele Prăvost și alții.

Tipărit in excelente con
diții grafice, volumul con
stituie un eveniment edi
torial.

că în studiul operei lui Re- 
breanu. " 
drept 
sebilâ

o
Ia

Ea se recomandă 
contribuție deo- 

trasarea liniilor

principale ale unei opere 
prin excelentă realiste.

George GIBESCU

Platitudini
ce in ce mai multe

N. STANCU

Ghid critic

stației internaționale 
studii sud-est europene 
sub îngrijirea lui Alexan
dru Duțu și Paul Ccrnovo- 
deanu, car:ea beneficiază 
de un cuvînt înainte al lui 
Halii Inalcik, președinte al 
A.I.E.S.E.E., care propune 
o caracterizare a epocii sub 
aspect politic și spiritual si 
o configurare a locului lui 
Dimitrie Cantemir in fe
nomenul de întilrure și co
municare dintre cultura es
tică șl cea vestică. Cuprin
de. de asemenea, o substan
țială introducere in care 
autorul, Al. Duțu, insista a- 
Bupra operei domnitorului 
român. Îndeosebi asupra 
„Istorici imperiului oto
man".

„Dimitrie Cantemir — 
Istoric al civilizațiilor sud- 
est europene și orientale” 
evidențiază nu numai ex
traordinara cultură șl deo
sebitul simț de observație 
al domnitorului moldovean, 
ci și talentul său de nara
tor. virtuozitatea sa în rea
lizarea unor memorabile 
portrete fizice și morale.

< _ _ _ _ _

de comentarii 
critice Li viu 

(editura „Emi- 
colecția „Bibli-

Antologia 
și referințe 
Rebreanu 
nescu”, 1973,___ _______
oteca critică") alcătuită de 
prof. Al. Piru pune la in- 
demina unor categorii largi 
de cititori opiniile rostite 
in jurul autorului Răscoa
lei de principalii exponenți 
ai conștiinței critice româ
nești. fiind, in intenția is
toricului literar, un ghid 
critic. Culegerea Înfățișea
ză cronologic și selectiv re
cepția critică de ieri și de 
azi a unuia dintre cei mai 
mari scriitori, Întemeieto
rul romanului românesc 
modem, intrat de mult in 
patrimoniul universal.

O concepție solidă despre 
critică prezidează scest 
florilegiu alcătuit in ideea 
câ „adevărata critică este 
afirmație si nu negație”, de 
unde prezența în cea mai 
mare parte a unor texte 
care evaluează și afirmă 
perenitatea operei lui Li- 
viu Rebreanu prin contri
buțiile lui Lovinescu, Via- 
nu. Perpessicius. Camil Pe
trescu, Pompiliu Constanti- 
nescu. G. Călinescu, Vladi
mir Streinu, Șerban Ciocu-

lescu, Adrian Marino, Ov. 
S. Crohmălniceanu. Autorul 
antologiei reproduce și opi
nii polemice (opera lui Re
breanu a trezit reacții ne
gative din partea lui Iorga 
și Arghezi), alegind dintre 
exemplele cele mai fra
pante. „ilustrind mai de
grabă exclusivismul sau 
îngustimea de vederi a 
unor autori dealtfel foar
te prestigioși, 
rențele reale 
ției marelui 
textul Iul N. _ 
Istoria literaturii ------
neșli contemporane (1934). 
Cititorul este invitat in 
prefață, text programatic 
asupra rolului adevărat al 
criticii, să distingă intre o- 
piniile lui Tudor Vianu, 
Iorga și Lovinescu. Biblio
grafia finală are meritul de 
a stimula lectorul la o 
eventuală cercetare pro
prie. Se cuvine, de aseme
nea. a semnala modul ri
guros in care s-a făcut 
selecția comentariilor criti
ce. o antologie de genul a- 
cesta asumindu-și un rol 
formativ.

Antologia reprezintă o a- 
devărată introducere criti-

ca-declt 
ale crea- 

prozator". 
Torga din 

româ-

Din .. _  __ __  ____
volume de poezie văd lu
mina tiparului in județe. 
Multe dintre ele, semnate 
de amatori și editate prin 
grija centrelor de îndru
mare a creației populare și 
a mișcării artistice de 
masă, se constituie ca re
flexe nemijlocite ale unui 
vibrant patriotism, ale unei 
stări de spirit profund mo
bilizatoare a întregului po
por. De altfel, ni se pare 
absolut normal faptul ca 
tematica principală a aces
tor volume ...............
Centrele 
drumare 
omagierea 
veni mente 
lor noștți, 
timenteior _____ ____r_
triotism ale celor care, 
după ce părăsesc halele 
marilor uzine sau combi
nate, migălesc ore in șir, 
cu creionul in mină, in 
fața unor versuri pe care 
le doresc cit mai vii, mâi 
convingătoare.

La fel ca și scriitorul 
profesionist, amatorul se 
simte in „miezul unui ev 
aprins”, iși mărturisește o 
responsabilitate socială iz
vorî tâ din orizontul preo
cupărilor sale cotidiene. 
Principala calitate a tutu
ror acestor prezențe poe
tice o constituie sincerita
tea exprimării, dialogul fi
resc in care autorii se an
gajează cu aparentă dezin
voltură.

Exemplară în acest sene 
ne pare poezia „Iubesc a- 

‘ ceasta țară”, de Ionel Amă- 
riuței, care deschide volu
mul „DĂRUIRE” apărut in 
județul Hunedoara : „Prie-

editate de 
județene de In
să o constituie 
principalelor e- 
politice ale ani- 
exprimarea sen- 
fierbinți de pa- 

’ celor

toni / Iubesc această țari 
bună / Ca pe un răsărit de 
soare / Ca pe un clar de 
lună / O dacă ați ști, prie
teni / Cum stau de vorbă / 
Cu strămoșii in flecare 
scară... V Iubesc această 
țara / Cu patima cu care 
au iubit-o voievozii, / Dra
goste profundă, / Să ridi
căm, prieteni spre inimi un 
cint / Pentru această țară, 
pentru acest pămint I*

Dar oricit de generoa
să ar fi ideea abordată, 
dacă ea e ilustrată fie cu’ 
aceleași instrumente poeti
ce de toți autorii, fie Îne
cată în platitudini, fie ex
primata criptic, nu găsește 
drumul drept spre cititor. 
Și. sintem datori să o spu
nem, volumele parcurse o- 
feră numeroase (chiar prea 
numeroase) exemple de a- 
ceastă natură, c\iprlnd prea 
multe platitudini a căror 
învestitură cu dreptul la 
tipar este hrănită de false, 
păgubitoare . șl costisitoare 
orgolii. Avem în față vo
lumul „ANIVERSARE”, a- 
părut din inițiativa Cen
trului de îndrumare a 
creației populare din jude
țul Tulcea. O idee exce
lentă, ratată însă tocmai 
din cauza ofensivei proza
ismului, a lucrurilor co
mune într-Un domeniu în 
care imaginile inspirate, 
surprinzătoare sînt singu
rele capabile Bă trezească 
In cititor scintela interesu
lui. Iată acum și un exemplu 
de altă natură : in loc de 
platitudini — încifrare. 
Versurile lui Dan Constan- 
tlnescu din volumul „Dă
ruire” constituie un ade
vărat exercițiu lingvistic

formal, o mimare a așa-zi- 
soi poezii moderne : „Din 
sus /din timp / din Jos / de 
timp : sui, sui. sui. — / ră
dăcina / și / miez / timpu
lui”.

Destulă proză rimată, 
mult prea departe de ade
vărata. poezie inundă pagi
nile. Domnica Stoia va ex
clama într-o aritmie dezar
mantă : „Munții, cimpii și 
dealuri / Bogății iți dăru
iesc / Iar oamenii idea
luri / Și-un viitor iți fău
resc” (volumul „TREPTE
LE ȚARII”, apărut la Ti
mișoara) iar Radu Pe
tre în broșura „Aniversa
re” transcrie parcă fraze 
dintr-un articol : „...în
treg poporul nostru mun- 
cește-n acest an, / Cu un 
efort mal rodnic, pentru 
folosul țării, / Și recoltea
ză creșteri și depășiri de 
plan”. Afirmații adevărate 
dar care, singure, nu fac 
poezia.

Nu aceasta este adevă- ' 
rata poezie pe care ar tre
bui să o promoveze cen
trele județene de Îndru
mare a creației populare. 
Semnată de amatori sau 
de profesioniști, poezia a- 
devărată este una singură 
și ea impune o mult mai 
mare exigență, criterii 
ideologice și artistice fer
me din partea tuturor ce
lor care le editează. Se 
impune această observație 
cu atît mai mult, cu cit 
s-a născut o adevărată 
modă a tipăririi de volume 
de către cele mai diverse 
instituții județene, fără gi
rul competenței, al exigen
ței Ideologice și artistice. 
Apariția unei cărți, indife
rent unde, se cere să fie 
un eveniment cuhural-ști- 
ințific și nu un prilej de 
a se raporta o realizare e- 
dltorialâ pur formală.

R. CONSTANTINESCU
J

roman într-o uzină, pentru a-i întări 
caracterul politic, voit politic- și 
pseudoactual. Lucrurile nu se rezol
vă numai cu atit, sporind și mai mult 
senzația de artificial, de făcătură, 
mai ales dacă muncitorii respectivi 
nici nu intră în scenă, nici măcar 
ca simpli figuranți. de ginduri și de 
simțăminte neputind fi vorba intr-o 
asemenea împrejurare, rod ai ne
cunoașterii și al simulării cunoaște
rii. ceea ce e cu totul altceva și 
poate că e și mai grav.

Fundalul social poate fi socotit, pe 
de altă parte, trecutul revoluției 
noastre socialiste, trecutul de luptă 
și de afirmare socială a clasei mun
citoare și a țărănimii, lot ceea ce a 
dat sens și motivație, pentru secole, 
nu pentru o zi sau pentru două, dăi
nuirii noastre naționale. Precizăm 
din nou că nu e vorba de a epuiza 
in orice lucrare aceste împrejurări, 
e vorba, dimpotrivă, de a sugera, e 
vorba de a spune, mai mult decit spli
na textul pi^opriu-zis al scrierîî tale. 
Opera lui Sadoveanu, de pildă, toată 
opera. nU numai o lucrare sau doua, 
este însoțită de un fundal uriaș, , im
pregnat de patos și de lirism, molcom 
pe deasupra, dar clocotitor pe dede
subt, în profunzimile lui greu de. a- 
preciat, despre care nu se poate spu
ne cu certitudine decit un singur lu
cru : că sint rodul unei cunoașteri a- 
mănunțite. al 'trăirii și retrăirii u- 
nei intrbgl istorii, al adeziunii 
definitive a unui mare scriitor față 
de aspirațiile celor mulți, ale unui 
popor întreg. Același lucru poate fi 
spus și despre Rebreanu. cu toate 
deosebirile care există între cei doi 
mari prozatori, nemaivorbind de 
Goga. a cărui poezie, din perioada 
lui cea mai fecundă, nu poate fi des
părțită de zbuciumul epocii, din care 
s-a născut. Lucrările acestor scriitori 
ne emoționează sau ne copleșesc 
pentru că aduc cu ele o ambianță în
treagă, o realitate socială și politică. 
Se poate spune, în fața acestor exem
ple ilustre, și a altora, de aceeași 
talie, că este vorba și de talent, de 
înzestrare, lucru pe care nu-1 va 
nega nimeni și pe care nu-1 vom 
combate nici noi, mai ales dacă se 
va admite că talentul începe, îndeo
sebi atunci cind e vorba de prozator, 
cu vocația socialului, cu capacitatea 
de a capta faptul de viață, de a-1 
discerne și de a-1 sintetiza. Nu do
rim să dăm sentințe sau rețete, nu 
ascundem faptul mai mult decît evi
dent câ aceste considerații conțin, 
așa cum conțin și altele, care ne 
aparțin, anumite preferințe, strict 
personale, lucru absolut firesc, fiind
că orice scriitor tinde, indiferent 
dacă o recunoaște sau nu, să „gene
ralizeze” literatura pe care o face 
sau pe care dorește să o facă. Cre
dem, totuși, că problema ridicatăj 
mai sus trece dincolo de această de
limitare, devenind hotărîtoare într-Un 
fel. puțind frîna sau impulsiona o 
literatură întreagă, nu numai evolu
ția unui singur scriitor.

Estomparea fundalului amintit de 
noi n-a avut și n-are nici acum un 
caracter programatic, nimeni nu teo
retizează fuga de social, dimpotrivă, 
pină și cei mai subțirei și mai pu
țintei autori (spunind vorbele aces
tea nu ne gindim la fizicul și la vir- 
sta nimănui, ne gindim la capacita
tea de a vedea și de a sintetiza) se 
declară în gura mare, sint sau nu 
sint întrebați, scriitori realiști, cu 
aderență la social, la realitățile noi 
ale epocii. Aceasta a dus. de altfel, 
la subțierea sau fărîmlțarea socialu
lui : teoretizarea de ocazie, vorbăria 
goală și cam interesată, lipsa de răs
pundere a unora (a celor ce tipăresc 
anumite cărți, respingînd in același 
timp alte cărți, exprimîndu-și astfel 
o opțiune, creînd o orientare mai 
mult decit discutabilă) și in
diferența altora, care nu se mal inte
resează decit de propriile lor tre
buri. Aceasta ar fi. de fapt, una din-

tre cauze, și poate că nu și cea mal 
de seamă, fiindcă procesul a cunos
cut și cunoaște și intenții bune, intre 
acestea puțind fi amintită dorința 
evidentă și întemeiată a unor scrii
tori de a se îndepărta pentru tot
deauna dc șabloane, de schematisme 
și de sociologisme. Iată însă că tot 
fugind de ..isme" s-a ajuns cam 
tot acolo, dacă nu și mai rău, pentru 
că noul tip de schematism, pseudo- 
modern și pseudosocial, e mai să
rac și mai sec decit ruda de care 
s-a dezis și se dezice.

O contribuție destul de Însemnată 
la crearea acestei stări de lucruri a 
avut și are și critica literară, nu di
rect, prin teoretizări deschise, ci prin 
cunoscutele ei treceri de la o extre
mă la alta, prin suprasolicitarea so
cialului intr-o anumită epocă și prin 
evitarea și uitarea lui completă, mai 
apoi. Motivele invocate au fost și 
sint serioase și grave, convingătoare 
chiar, pev.oia, de a ține cont de spe
cificitatea literaturii, de valoarea cs-. 
tetică a unei lucrări literare .fiind' 
mai mult decit imperioasă într-o 
vreme, ceea ce nu înseamnă că ne
glijarea socialului a fost și este 
motivată cu adevărat. In afară de 
asta, de neraportarea judicioasă și 
argumentată a literaturii la realită
țile sociale și politice ale vremii, se 
mai poate vorbi și de o lipsă de 
preocupare directă a criticii literare, 
față de social și politic, față de o 
realitate nouă și complexă, a 
cărei investigare nu poate să 
aducă decit foloase criticii lite
rare și literaturii, in întregime. In 
trecut, critici literari dintre cei mai 
renumiți au. avut preocupări de a- 
cest fel. nu s-au sfiit, la o adică, să 
facă sociologie, în timp ce astăzi nu 
ne dăm seama de ce proaspeți re- 
cenzenți. cu fraza incă nelimpezită, 
își arogă niște aere de mari și in
failibili esteți. strîmbînd din nas ori 
de cîte ori aud de social și de po- 

’litic, punînd semnul egalității între 
sociologie și sociologism vulgar, de 
parcă in domeniul ..pur” al estetis
mului nu se pot petrece vulgarizări 
și denaturări.

Situația aceasta — despre care nu 
vom spune că e fără ieșire, fiindcă 
nu-i așa, literatura noastră avind o 
bogată tradiție și în acest sens, pro
blema e de a prelua și de a dezvolta 
această tradiție, în raport cu noile 
realități ale țării — a fost creată, pe 
de altă parte, de o mai slabă pre
zență a reuortajului literar în ac
tualitate. Evident, reportajul nu a 
suplinit și nu va suplini niciodată 
romanul, oricît de bine ar fi alcă
tuit. oricit de multe modernizări ar 
suferi ..genul proteic”. Ceea ce poate 
face reportajul, cu strălucire chiar, 
este de a menține trează observația 
prozei. de a fi o permanentă punte 
de legătură cu realitățile sociale și 
politice ale epocii, necesitate mai 
mult decit imperioasă, mai ales 
atunci cînd epoca se află într-o con
tinuă și profundă prefacere. Asta nu 
înseamnă însă că reportajul este 
sau trebuie să fie un fel de cenușă
reasă a literaturii. înseamnă, din 
contră, că el poate și trebuie să 
meargă în avangardă, să defrișeze 
terenuri noi. să investigheze locuri 
necercetate încă de nimeni — necer
cetate, dar bogate, dacă nu chiar 
fascinante.

Fundalul social al unei literaturi 
este și trebuie să fie latura ei cea 
mai puternică și mai bogată, o la
tură secundară în aparență, mai 
mult decit însemnată insă in reali
tate, fiindcă frumusețea unei epoci, 
măreția și complexitatea ei sint lu
cruri care nu se nasc și nu plutesc 
în gol, sînt ale vremii numai dacă 
își au propria lor temelie, vibrațiile 
și profunzimile lor proprii, mai mult 
invizibile decit vizibile, tinînd de su
gestie, trădînd însă forța sau lipsa 
de forță a unei literaturi.

teatre
Î Opera Română : spărgătorul 

e nuci — ii; Tr*viata  — 19,30.
• - Teatrul de operetă : Sutana — 
10,30, Contele de Luxemburg — 
10,30.
• Teatrul Național „I. L. Car«- 
gi*le “ (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 10,30, Moar
tea ultimului golan — 13.». Dona 
Diana — jo.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30, Buffalo Bill si Indienii — 
20.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
andra*  (sala din bd. Schitu Mă- 

gureanu) : Casa de mode — 10; 
A douăsprezecea noapte — 15,

între noi doi n-a fost dectt tă
cere — 20, (sala din str. Alex. 
Sahlâ): Puterea șl adevărul — 20. _ ~ ’ ■- (g0la 

I G.
(sala 

— 20.

• Teatrul „C. I. Nottara”
Magheru) t Aici a dormit 
Washington — 10; 19.30.
Studio): Hotelul astenicilor — 4U.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 15, Slmbătă ta 
Veritas — 10,30.
• Teatrul „ion Creangă" • Nota 
zero ia purtare — țo, (ia Sala 
Palatului) : Scufița cu trei Iezi —
10.30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru

11, (Kala din Btr. Academiei): 
Tlgrliorui Petre — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. 
T*nase ” (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 - n,3o. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa —
19.30.

20.
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R. Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășii Manca M&nescu, membru 

al Comitetului Executiv, a] Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., au 
primit ieri delegația de activiști ai 
r.C. Chinez, condusă de Li Da-cian, 
membru al Comitetului Central al 
P.C. Chinez, secretar al Comitetului 
provincial Siciuan al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului revo
luționar al provinciei Siciuan. cave, 
la invitația C.C. al P.C.R, . făcut 
o vizită ar prietenie în țara noastră.

La primire, care a decurs înlr-o 
atmosferă oaldâ. tovărășească, au

Adunare cetățenească pentru desemnarea candidatului 
Frontului Unității Socialiste in vederea alegerii 

unui deputat in Marea Adunare Națională
în circumscripția electorală nr. 5 

Mangalia, județul Constanța, a avut 
loc. simbătă după-amiază. o adunare 
cetățenească «pentru desemnarea can
didatului Frontului Unității Socialis
te. in vederea alegerii unul deputat

ÎN DEZBATERE:

Promovarea tehnologiilor moderne în turnătorii
în zilele de 23—27 octombrie au 

avut la București lucrările celei 
de-a 6-a Conferințe de turnătorie cu 
tema ..Tehnologii noi cu productivi
tate ridicată folosite in turnătorii**.  
Au participat numeroși specialiști 
din țară, precum și invitați din An
glia. Cehoslovacia. Grecia, R D. Ger
mană, Polonia. Suedia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

• Mult Zgomot pentru
PATRIA — 10; 12,30; 15,30;
20.30.
a Despre o anume fericire : FA
VORIT — 9,15: 11,30; 13,45;
18,15; 20.30. GLORIA — 9; 
13.30; 16;
— 9; 21.13; 12,30; 16: 18.30: 21.
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9; 11.15; 13.30: 16; 18.30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 12,30; 16; 
18,30; 21.
a Mafia aJb4 : LUCEAFĂRUL — 
9: 11.15: 13,20: 16; ie.30: 20.45,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,20; 16; 
18,30: 21.
_ Cu mlinlle- rurate ; Ultimul 
cartuș : TIMPURI NOI — 9—19.30 
In continuare.
a Paradisul : MELODIA — 9;
1115- 13.30; 16; 18,30: 20,45, MO
DERN — 9: n-îs: 13.30: i«:
20 30, EXCELSIOR — 9: 11,15;
ia’»»: 16: 18.15; 20,30.
a Șapte zile : COTROCENI - 
15 30: 18: 20.16. POPULAR - 15.30: 
18; 2315- . , ,— Legenda negrului Charley : 
CENTRAL - 9.13: 11.30; 13.45; 16; 
ie,15: 20.20.• Pisica Junglei : P\CEA —
15- 30: 17,45; M. PROGRESUL —
16- 1'fi; 20.
1 ’ Cu cirțlle pe f»t* : AUROR K
— 9- 11.15; 13.30: 15.46: 18; M.15. 
a Tu Mi »u : MOȘILOR — 15,30: 
18; 20.15.
• UrmArire la Amsterdam : LU
MINA - »: n.15: I»»: 1«:
20.45. UNIREA - 15^0;
a Neamul ȘoimAreatilor: INFRA-

Timpul probabil pentru zilele de
29, 30 și 31 octombrie. în țară ; Vre
mea va continua Să se încălzească
ușor in toate regiunile țării. Cerul
va fi variabil. Izolat, in nordul țării,
se vor semnala precipitații slabe. 
Vint potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și plus
7 grade, iar maximele intre 7 și 17 
grade, local mai ridicate. Pe alocuri, 
ceață. în București : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi schimbător. Vint potrivit. Tem
peratura în creștere.

fragmente de craniu, o vertebră, două 
falange» patru oase lungi, și mai ales 
207 dinți, a căror virstă este intre 3,7 
și 1,3 milioane de ani.

Cine sint acești noi strămoși ? Pe 
baza eșantioanelor noastre de fosile, 
știm doar că avem de-a face cu cel 
puțin două genuri de hominizi, spune 
Clark Howell. Primul este un mare 
australopitec, ierbivor, identificabil 
după enormii săi molari și comparabil 
cu australooitecul in virstă de numai 
un milion de ani descoperit acum o 
jumătate de secol în Africa de sud. 
Cel de-al doilea, mai firav, repre
zentat prin dinți de omnivor, nu poa

te fi asemănat cu nimic din ce este 
cunoscut. Nimeni nu știe ce sau cine 
poate fi.

Or, această mică ființă misterioasă 
este cea care interesează cel mai mult 
pe specialiști. Căci toți sint acum de 
acord In a aprecia că marele austra
lopitec nu poate fi inclus printre 
strămoșii omului. Sigur, el nu este o 
maimuță, ci o schiță de om, dar o 
schiță ratată, căci, cu greaua sa falcă 
ierbivoră, nu putea să-și dezvolte un 
creier de homo sapiens. Urmele sale 
pot fi identificate de-a lungul unei 
perioade care începe cu 4 milioane 
de ani înaintea erei noastre și se sfir- 
șește cu 1 milion de ani i.e.n. Apoi el 
dispare.

Micul omnivor, firav, pare un can
didat mai potrivit pentru a deveni 
om, deși creierul său este incă pro
babil la fel de mic ca acela al aus- 
tralopitecului, a căruț capacitate cra
niană este de 500 cm. cubi, mult in
ferioară celor 1 500 cm. cubi ai lui 
homo sapiens. Dar. pe malul înalt al 
lacului Rodolph, vara trecută, cerce
tătorul britanic Richard Leakey a 
descoperit un concurent : multiple 
fragmente ale unui craniu — bote
zat, provizoriu, cu un simplu număr 
1470 — căruia i-a atribuit o virstă de 
3 milioane de ani I Stupoare... Odată 
reconstituită, cutia craniană are o

Tn timpul celor trei zile de lucrări 
au fost prezentate 35 de comunicări 
științifice. S-a relevat, cu această n- 
cazie. impetuoasa modernizare a pro
ducției de piese turnate pe care o 
cunoaște industria noastră, ca urmare 
a aplicării programului inițiat de 
conducerea de partid.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții la conferință au adresat Co
mitetului Central al P.C.R., tova

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Comportare remarcabilă a gimnastelor 

noastre la campionatele europene
LONDRA 27 (Agerpres). — 

Cea de-a 9-a ediție a Campiona
telor europene feminine de gim
nastică sportivă s-a încheiat in 
sala „Empire Pool” din Londra 
cu desfășurarea concursului pe 
aparate. La cele patru apa
rate au evoluat cele mai 
bune șase sportive ale con
tinentului, calificate in urma re
zultatelor obținute la individual 
compus. O comportare excelență 
au avut sportivele românce Ali
na Goreac și Anca Grigoraș, 
care, in dispută cu unele dintre 
cele mai bune gimnaste din

FOTBAL: Etapa a Xl-a în trei „manșe"
Și etapa Xl-a a fost „fragmentata1*  * **,  

din motive diverse — un meci 
(Steaua—F. C. Argeș 0—3 !) a avut 
loc ieri, alte șapte slnt programate 
astăzi, cel dc-al nouălea (S. C. Ba
cău—F. C. Constanța) urmînd a se 
desfășura miercuri.

Uvertura acestei etape s-a dispu
tat ieri după-amiază, in fața unui 
public destul de restrins, pe 
stadionul ..23 August*'  din Ca
pitală. Fără îndoială, cei ce au vizio
nat partida, ca și cei ce au aflat nu
mai rezultatul au rămas surprinși, 
după ce cu numai o săptămină in 
urmă Steaua făcea un joc foarte bun 
la Timișoara, de această dată (cu a- 
ceeași garnitură) echipa bucureștea- 
ră s-a comportat, poate, mai slab ca 
niciodJlS in actualul campionat. An
trenorul bucureștenilor avea să „ope
reze**  ambele schimbări regulamenta
ra. introducind in arenă, in locul lui 
Tătaru și Năstase (jucători consa- 
crați, dar ieri in foarte slabă forms) 
doi tineri —pe M. Răducanu și Radu 
Dan. Nu înseamnă insă că doar 
cei schimbați n-au corespuns ; echi
pa in totalitate a apărut debusolatâ, 
nefilnd in stare să ducă la în
deplinire nici atribuțiile ofensive, 
nici pe cele defensive. Steaua a pri
mit trei goluri (gata-gata să mai 
primească încă două, dar portarul 
Haidu a intervenit excepțional .'), și 

cinema
nimic : 

18;

16; 
. 11.15; 

18.15; 20,30. VICTORIA

participat Ion Savu, membru al C.C. 
al P.C.R, activiști ai C.C. al P.C.R

A fost de față Li Tin-cian. amba
sadorul R P. Chineze la București.

★
Tn timpul șederii în țara noastră, 

oaspeții chinezi au vizitat unități in
dustriale și agricole, instituții de 
cultură și arta, obiective turistice 
din Capitala și județele Constanța, 
Brașov, Sibiu. Vllcoa. Argeș șt Pra
hova, au avui lntilniri cu reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat din unitățile vizitate.

In după-amiaza zilei dc simbătă, 
delegația a părăsit Capitala, indrep- 
tlndu-se spre patrie.

în Marea Adunare Națională, in lo
cul devenit vacant.

A fost propusă candidatura contra
amiralului Sebastian Ulmeanu. Pro
punerea a fost aprobată in unanimi
tate de numeroșii cetățeni prezenți 
la adunare.

rășului Nicolae Ceaușcscu. o telegra
mă tn care, printre altele, se spune : 
..Ne angajăm, in fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, ca. 
alături de toți oamenii muncii, să 
milităm pentru aplicarea in produc
ție a celor mai eficiente soluții știin
țifice și tehnice și pentru mobiliza
rea tuturor resurselor existente în 
uzine, institute de cercetare-proiec- 
tare și in invâțămintul superior. Vom 
folosi toată capacitatea noastră de 
muncă pentru ridicarea la un înalt 
nivel calitativ a activității din tur
nătorii și pentru sporirea în conti
nuare. a producției de piese turnate 
— contribuție pe care, considerăm că 
este de datoria noastră, să o dăm la 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen, la înflorirea patriei noastre.

(Agerpres)

lume, au reușit să cucerească 
patru medalii : una de argint 
(Alina Goreac in proba de bir- 
nâ) și trei de bronz (Alina Go
reac la paralele și sol și Anca 
Grigoraș la birnă). Este un suc
ces remarcabil al gimnasticii fe
minine românești, care revine 
astfel, după mal mulți ani, in 
primul eșalon al gimnasticii fe
minine europene.

Performera concursului a fost 
cunoscuta campioană sovietică 
Ludmila Turișceva, medaliată cu 
aur la toate cele patru probe.

n-a înscris nici unul. Autorii goluri
lor piteștenilor : Nae Ionescu (min, 
12. in proprie poartă !), Dobrin (min. 
55) și Radu (min. 81).

Cele șapte partide de astăzi sint 
următoarele : Dinamo—Universitatea 
Cluj (stadion „Dinamo". ora 15), Pe
trolul—Rapid, U.T. Arad—Sportul 
studențesc, A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Craiova, C.F.R. Cluj—Poli
tehnica Timișoara ; Steagul roșu — 
Jiul, Politehnica Iași—C.S.M. Reșița.

în cîteva rînduri
• La Waiblingen (R.F.G.), în pre

zența unui numeros public, s-a dispu
tat întilnirea internațională de hand
bal dintre selecționatele feminine ale 
României și R. F. Germania. Desfă- 
șurind un joc spectaculos și eficace 
in ambele reprize, handbalistele ro
mânce au obținut victoria cu scorul 
de 18—14 (9—6).

• La Heidelberg s-a disputat ieri 
după amiază meciul internațional a- 
mical de rugbi dintre selecționatele 
R. F. Germania și României. La ca
pătul unui joc in care s-au dovedit 
superiori, rugbiștii români au obținut 
victoria cu scorul de 33—9 (9—6).

ȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 19.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor: CAPITOL — 9,30: 11,45; 
14 ; 16,15 : 18,30 : 20,45, TOMIS — 9 ; 
11.15: 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20,30.
• Weekend Ja Zuydcote — 9.45; 
11,45; 14; 15,15; Luminile varieteu- 
lui — 18.30; Uraganul — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Copemlc : BUCEGI — 16; 19. 
A Stare de asediu : BUZEȘTI — 
8.30: 11; 13.30; 16; 18.30; 21. MIO
RIȚA — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Cartea Junglei : FLOREASCA
— 15,30; 18: 20.15.
a Clovnii : VIITORUL — 15.30; 
18; 20.15.
a Albă ca zâpada ți cel șapte 
pitici : DOINA — 9,45; 11,45: 14; 
16; 18; 20. VOLGA - 9,43; 11,45; 
13,45; 15,45: 18: 20.
a Cel șase urși și clovnul Ciu- 
bulka : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18: 20,15.
a O afacere pe cinste : DACIA
— 9: 11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30, 
GIULEȘTL — 11 : 15.30: 18: 20.15. 
a Valter apfiră Sarajevo : RA
HOVA — 16: 19,15.
a Dreptul de a Iubi : FLACARA
— 15 30: 18: 20.13.
a Cu toate acestea : CHINGAȘI
— 15.30: 18: 20.15.
a Perechile : LIRA — 15,30; 18;
20,30.
a Departe de Tipperary : MUN- 
C\ — 16: 18: 20.
a Y—1T acționează : ARTA — 16; 
18: 20.
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
COSMOS — 15.30: IR; 20.15.
a Polițistul : VITAN — 15,30 ;
18: 20.15.
a O floare șl doi grădinari : FE
RENTARI — 10: 13: 16; 19,30.

Tovarășul Gheorghe Rftdulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a primit, simbfttft la amia;.ft, 
delegația guvernamentală economică 
a Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. condusă do Duong Thang Long, 
trimis special al guvernului.

Semnarea acordului privind ajutorul economic acordat 
de Republica Socialistă România Republicii Vietnamului

de Sud pe
Simbătă după-amiază, la Ministe

rul Comerțului Exterior, a fost sem
nat. Acordul intre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud privind ajutorul 
economic acordat de Republica So
cialistă România Republicii Vietna
mului de Sud pe anul 1974.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Constantin Stanclu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, iar din partea vietnameză de 
Duong Thang Long, trimis special al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului

Stațiunea viticolă Pietroasa-decorată 
cu „Ordinul Muncii* 4 clasa I

BUZĂU (Corespondentul „Scinteii", 
Mihal B&zu). — Simbătă, la Stațiunea 
experimentală viticolă Pietroasa, ju
dețul Buzău, au avut loc festivită
țile prilejuite de aniversarea a 80 
de ani de la înființarea acestei pri
me unități de cercetare viticolă din 
țara noastră. Cu acest prilej s-a dat 
citire Decretului Consiliului de Stat 
prin care se conferă stațiunii „Or
dinul Muncii**  clasa I pentru contri
buția adusă la progresul științei și 
cercetării viticole românești.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat au fost conferite ordine și 
medalii unui număr de 24 de cerce

Omagiu lui Gheorghe Lazâr
SIBIU (Corespondentul „Scinteii", 

N. Brujan). Tn cadrul manifestărilor 
organizate sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și a Co
misiei nationale UNESCO cu prile
jul comemorării a 150 de ani de la 
moartea inflăcărâtului patriot si i- 
lustru ctitor de școală românească 
Gheorghe Lazâr, simbătă. la Casa de 
cultură a sindicatelor din Sibiu, a 
avut loc o adunare omagială, la care 
au luat cuvintul Maria Fanache, pre
ședinta Comitetului, județean de cul
tură și educație socialistă. Ion Do du 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ștefan 
Pascu. rectorul Universității „Babeș- 
Bolvai" din Cluj, ptof. dr. docent 
Boris Cazacu din partea Comisiei 
naționale UNESCO, Laurențiu Fulga,

Sesiune științifică omagială dedicată 
lui Dimitrie Cantemir

în cadrul manifestărilor consacra
te aniversării a trei veacuri de la 
nașterea marelui cărturar român 
Dimitrie Cantemir. Facultatea de 
limbă și literatură română a Uni
versității bucurestene a organizat o 
sesiune științifică omagială.

Axate pe o tematică ce include 
o largă arie de preocupări ale renu
mitului savant, comunicările susți
nute au pus în lumină aspecte sem
nificative privind personalitatea și 
opera sa.

Sub semnul aceleiași înalte pre
țuiri prin care generația noastră

Care sint primii strămoși al omului ? Ce noutăți au adus ulti
mele cercetări paleontologice ? Acestea sint citeva dintre întrebă
rile pe care și le pune — șl încearcă să răspundă — revista fran
ceză „L’EXPRESS" intr-un amplu articol intitulat „Acum 8 mili
oane de ani...**.  Publicația folosește drept punct de plecare al 
interesantelor sale revelații concluziile unui congres organizat 
recent de oameni de știință din mai multe țări, care participă 
nemijlocit la cercetările din Kenya și Etiopia, state situate in 
pariea de răsărit a Africii.

„A fost — scrie „L’EXPRESS" — 
un congres diferit de altele ; un con
gres „pe teren**,  in Africa. Pentru a 
face bilanțul descoperirilor lor, pa
truzeci de paleontologi francezi, en
glezi. americani și kenyeni s-au re
unit. la mijlocul lunii septembrie, 
chiar pe locurile unde fac, separat, 
săpături, de mal bine de șapte ani : 
malurile lacului Rodolph. in nordul 
Kenyei, și valea Omo, din sud-estul 
Etiopiei.

In centrul dezbaterilor s-a aflat o 
recentă descoperire, un craniu de 3 
milioane de ani. exhumat în apropie
rea lacului Rodolph. Este acesta ade
văratul strămoș al lui homo sapiens, 
adică al omului modern ? încă cu 
cițiva ani in urmă, în 1967, chiar la 
începutul săpăturilor, descoperirile 
de la Omo au permis să se facă un 
salt în urmă in preistoria umană de 
circa 2 milioane de ani. Apoi s-au 
făcut descoperiri care merg și mai 
departe in timp.

Pentru a reconstrui din fragmentele 
fosilizate, descoperite pe scară tot 
mai largă în ultima vreme, originile 
omului, cercetătorii au acceptat, pen
tru prima oară, să confrunte desco
peririle lor chiar pe locul unde au 
reușit să le dea la iveală. Circa 20 
de corturi verzi, răsfirate pe platoul 
deșertic acoperit cu cuiburi de ter
mite de la granița Etiopiei, Sudanu
lui și Kenyei. alcătuiesc tabăra pa
leontologilor francezi, locul unde s-a 
desfășurat congresul amintit.

Din tabără, privirea alunecă peste 
o vastă aglomerare de faleze și de 
înălțimi golașe, barate in depărtare 
de fișia verde și îngustă a arborilor 
ce mărginesc fluviul Omo. O regiune 
de o bogăție neasemuită în foșile, 
căci Omo curge printr-o largă falie 
care s-a deschis odată cu crearea 
Mării Roșii si care. jalonată dn 
lacuri, brăzdează întreaga Africă de 
est. Tn acest lung culoar, ușor surpat, 
sedimentele sint deosebit de dense, 
oferind posibilitatea studierii a, mii 
de ani de istorie geologică.

„Este o adevărată carte", spune 
Yves Coppens, șeful misiunii fran
ceze. O carte decupată in mai multe 
fascicule, care, pe o grosime totală 
de 800 metri, povestește istoria Pă- 
mîntului de-a lungul unei îndepărtate 
perioade, între 4—1,3 milioane de ani 
înaintea zilelor noastre.

Congresiștii sint conduși de la un

La întrevedere a participat Con
stantin Stanclu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea colaborării intre cele două părți.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

anul 1974
do Sud la București, și Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației economice guvernamen
tale. ambasadorul acestei țări la 
București a oferit simbătă o re
cepție.

Au luat parte Nicolae Ghenca, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Constantin Stanclu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, Ngu
yen Dang Hanh, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

tători, tehnicieni și salariați ai uni
tății. Distincțiile au fost înminate de 
prof. Nicolae Giosan, membru al 
Consiliului de Stat, președintele Aca
demiei de științe agricole și silvice.

Tov. Ion Ceaușescu, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a felicitat colecti
vul stațiunii.

Pătruns de adtncă emoție și recu
noștință pentru condițiile create cer
cetării de către partidul și statul 
nostru, colectivul stațiunii a adre
sat o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

prim-vicepreședinte al Uniunii Scri
itorilor.

Adunarea omagială s-a încheiat 
cu un program cultural. în cadrul 
căruia actori ai Teatrului de stat din 
S;biu au prezentat un fragment din 
piesa ..Gheorghe Lazăr“ de Nicolae 
lorga.

Manifestările culturale comemora
tive au fost precedate in dimineața 
aceleiași zile de o sesiune de comu
nicări științifice a Societății de ști
ințe filologice din Republica Socia
listă România, filialele București, 
Cluj. Iași si Sibiu.

După-amiază. in parcul „Astra" din 
Sibiu, a fost dezvelit un bust al Iui 
Gheorghe Lazăr. operă a sculptoru
lui sibian Kurtfritz Handel.

cinstește memoria eruditului domni
tor, consemnăm, de asemenea, alte 
manifestări care au avut loc in nu
meroase localități din țară. Astfel, la 
Biblioteca municipală din Constanța, 
la Casa de cultură din Hunedoara, 
Muzeul din Suceava au fost deschise 
expoziții documentare. iar la Iași, 
^Timișoara. Pitești. Galați. Bacău 
s-au desfășurat simpozioane.x meda
lioane literare, concursuri pe teme 
legate de viața și opera lui Dimi
trie Cantemir.

(Agerpres)

„bloc" de sedimente la altul. Ușor 
înclinate, ele oferă o succesiune de 
straturi dure. întretăiate de depuneri 
mai moi. Ceea ce diferențiază blocu
rile este virstă lor, stabilită prin mij
loace moderne și în funcție de care 

„L’EXPRESS11: Descoperiri senzaționale, 
care deplasează bornele preistoriei umane

Strămoșii omului ou existat cu mult înaintea datelor acceptate pină acum

au fost botezate de la A la J, respec
tiv de la cele mai vechi la cele mai 
tinere.

O oprire in sectorul D. O piatră a- 
mintește o dată memorabilă inscrisă 
cu culoare albă : august 1967, desoo- 
perirea primei mandibule umane, 
vechi de 2 650 000 ani. Sedimentul B, 
vechimea 3 200 000 ani : aici a fost 
găsit primul dinte uman.

Sectorul F : 2 milioane de ani nu
mai. Dar acesta este punctul-cheie 
al vizitei. Congresiștii scot o excla
mație de stupoare : la picioarele lor 
se întinde un adevărat covor de fo
sile. Denumit „Omo 33", locul a dat 
la iveală, pe lingă 12 dinți umani, o 
spectaculoasă îngrămădire de fălci, 
coarne, omoplați și dinți de animale 
— elefanți, antilope, girafe, porci, hi
popotami, rinoceri, pești, o întreagă 
faună care înconjura omul pe vre
mea cind climatul la Omo nu era în
că deșertic.

Terenul de vlnătoare al preistori
cilor se întindea pe o suprafață de 
circa 20 km lungime și 5 km lărgime. 
Drumul indigen care duce la fluviu 
separă teritoriul cercetătorilor fran
cezi de acela al echipei americane a 
lui Clark Howell. Cele două echipe, 
franceză și americană, au strins, la 
un loc, o „recoltă" din cele mai bo
gate : fapte fălci, două maxilare, trei

Sosirea unei delegații 
economice guvernamentale 

din Republica Mali
Slmbfttft In amiază a sosit tn Capi

tală o delegați© economică guverna
mentală din Republica Mali, condusă 
de ministrul comerțului, Asslm Dia- 
wara, care face o vizită in țara 
noastră la invitația Ministerului Co
merțului Exterior al Republicii So
cialisto România.

La sosire, pe aeroportul OtopenI, 
delegația a fost salutată de Ntcolâe 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii Malt 
acreditat in Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

Cronica zilei
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
de exberne al Norvegiei, Knut Fry- 
denlund, pentru felicitările adresate 
cu ocazia numirii sale in această 
funcție.

★
Slmbătă a plecat la Teheran o de

legație a Crucii Roșii Române, con
dusă de general-colonel Mihai Burcă, 
președintele Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România, care va 
DarticiDa la a 22-a Conferință In
ternațională a Crucii Roșii, precum 
și la a 32-a sesiune a Consiliului 
guvernatorilor Ligii Societăților de 
Cruce Roșie.

Mr
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Uniunii Democrate 
a Femeilor Coreene, formată din Liu 
în Bo, secretară a Comitetului Cen
tral al acestei uniuni, și Li în Hoa, 
șefa secției de propagandă si agi
tație, care, la invitația Consiliului 
Național al Femeilor, a făcut o vi
zită de prietenie și schimb de ex
periență în Republica Socialistă 
România. în timpul șederii in țara 
noastră, delegația a vizitat unele 
unități economice și social-culturale 
din București și din județele Pra
hova și Mureș. Cu prilejul întilnirii 
oaspetelor cu reprezentantele Consi
liului Național al Femeilor — Su- 
zana Gâdea, președintă, Maria Gro
za. vicepreședintă, si Maria Ciocan, 
secretară a consiliului — a avut loc 
un schimb de păreri referitor Ia 
munca în rindul femeilor, fiind ex
primată dorința comună de dezvol
tare pe mai departe a legăturilor de 
prietenie și strinsă colaborare intre 
cele două organizații.

(Agerpres)

vremea

Vizita delegației Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

în cursul dimineții, membrii dele
gației Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
Alois Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Adunării Federale, au fă
cut o vizită la Consiliul popular al 
municipiului București, unde 6-au 
întllnit cu Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prlm-sccrctar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

La întrevedere au participat Marla 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., Du
mitru Balalia, președintele Comisiei 
pentru consiliLlc populare șl adminis
trația de stat a M.A.N., membri al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

A fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

în timpul discuției care a avut loc 
cu acest prilej, oaspeții au luat cu

Plecarea
Sîmbătă după-amiază, delegația A- 

dunării Federale a Republicii Socia
liste Cehoslovace, oare, la invitația 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit Caoitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenî. 
delegația a fost salutată de Ștefan 
Voltec. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Emil Dră- 
gânescu, membru al Comitetului

Conferință de presă cu primari socialiști 
din Franța

Răspunzînd invitației primarilor 
socialiști din Franța care vizitea
ză România, reprezentanții principa
lelor publicații. Radioteleviziunii și 
Agenției „Agerpres**.  precum si co
respondenți străini acreditați în 
tara noastră, s-au intilnit cu oaspe
ții in cadrul unei conferințe de pre
să.

Momentul cel mai important al vi
zitei noastre il constituie, fără în
doială, întrevederea cu președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceausescu — a relevat Char
les Hernu. delegat general al Fe
derației naționale a deputatilor mu
nicipali, cantonali si regionali, socia
liști si republicani, membru al Co
mitetului director al Partidului So
cialist Francez. Pentru noi. acesta 
este un lucru foarte important din 
punct de vedere politic. Am discu
tat numeroase probleme, intre care 
primul loc l-au ocupat relațiile din
tre Partidul Socialist Francez si 
Partidul Comunist Român. Am dis
cutat. de asemenea, despre viitorul 
Europei. Charles Hernu a evidențiat 
cadrul favorabil pe care-l oferă pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide intilnirile frecvente în
tre reprezentanții acestora, preocu
pările comune in diferite probleme 
care privesc socialismul, viata inter
națională. ' ’ ' ---- ---- -------- --------
' ’ Re ferlndu-Se f41 ătiile dtrr^ —ale - vretii - international*

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice între România și R. P. 0. Coreeană
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, simbătă la amiază ambasa
dorul acestei țări la București, Li 
Min Su, a oferit un dejun în onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu.

capacitate de 800 cm. cubi. Exact ca 
a pitecantropilor din Java și China, 
in virstă de numai 700 000 ani. Noul 
venit are chiar o morfologie mai mo
dernă ca aceea a pitecantropului, care 
ar putea să nu fie, la rindul său, de- 
cit un produs ratat al evoluției.

în același loc am găsit femure per
fect asemănătoare cu cele ale omului, 
povestește Richard Leakey. Dacă ele 
aparțin aceluiași individ ca și cra
niul. atunci exemplarul respectiv era 
foarte apropiat de omul modern. Pe 
malurile înalte ale lacului Rodolph, 
Richard Leakey a găsit oare verita
bilul strămoș al lui homo sapiens ?

Ce devine deci micul omnivor din 
valea Omo ?

„Faptul nou, esențial, spune Yves 
Coppens, este că genul homo se do
vedește a fi mult mai vechi decit se 
credea".

Indepărtind considerabil în timp 
originile omului, descoperirile de la 
Omo și din regiunea lacului Ro
dolph dau o viziune radical nouă, 
încă în urmă cu zece ani — deși se 
admitea o îndepărtată origine co
mună a maimuței și omului — se 
imagina că homo sapiens a apărut 
brusc, in toată perfecțiunea sa, acum 
38 000 de ani, după milenii de bîjbiiri, 
de apariții de scurtă durată ale unor 
ființe care nu erau nici complet ani
male, nici cu adevărat oameni.

Or, în prezent, se admite că ființe 
foarte diverse, meritind deja nume
le de oameni, au existat acum 3 mi
lioane de ani sau poate chiar mai 
mult 1 în mod sigur, ele nu erau 
exemplare de homo sapiens, dar 
constituiau deja specimene de homo 
faber. Cea mai veche unealtă din 
lume, un cuarț cioplit. xdatind de a- 
cum 3 milioane șl jumătate de ani, a 
fost descoperită anul acesta la Omo 
de către un geolog belgian, Jean 
de Heinzelin. Au fost, de asemenea, 
descoperite numeroase așchii ciopli
te, datind de acum 2 milioane, de ani. 

noștință de activitatea pe care o des
fășoară consiliul popular municipal 
pentru dezvoltarea economică, social- 
culturaiă și edilitar-gospodărească a 
Bucureșliulul, de rezultatele bune 
obțirjute de oamenii muncii în efor
tul lor de a îndeplini planul cincinal 
înainte de termen.

★
în aceeași zi, delegația Adunării 

Federale a R. S. Cehoslovace a vi
zitat Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

★
în onoarea delegației Adunării Fe

derale a R. S. Cehoslovace, Gheorgho 
Cioară a oferit simbătă un dejun.

Au participat Ștefan Voltec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza, vicepreședinte al 
M.A.N., membri ai Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, precum și Mi
roslav Sulek, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace in țara noastră.

spre patrie
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Maria Groza și Gheorghe Necuîa, 
vicepreședinți ai M.A.N.. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputați.

Au fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

tre România si Franța, oaspetele a 
spus : Conștienți de ceea ce trebuie 
să fie politica Franței, noi dorim ca 
aceste relații să fie cit mai bune po
sibil. Considerăm, la fel ca si gu
vernul tării noastre, chiar dacă ne 
aflăm in opoziție, că relațiile dintre 
Franța si România trebuie să cu
noască o dezvoltare din ce in ce mai 
mare.

între cele două partide ale noastre 
— a spus Dominique Taddel. mem
bru al Biroului Executiv, secretar 
national al P.S.F.. responsabil cu 
nrobleme de cultură si educație — 
s-au statornicit bune relații politice 
si aceste raporturi trebuie să Înre
gistreze in continuare o dezvoltare 
deosebită, in cadrul respectării inde
pendentei depline a fiecăruia dintre 
ele. să cunoască noi dimensiuni prin 
promovarea contactelor, a dezbateri
lor ideologice, a manifestărilor cul
turale, care urmează să se desfășoa
re alternativ sau simultan pe teri
toriul Franței si României.

In cadrul conferinței de presă, oas
peții au abordat totodată preocu
pările P.S.F. in planul politicii in-ț 
terne si in cadrul programului co-i 
mun de guvernămint al stingii. în 
identificarea căilor de trecere la 
socialism in Franța, referlndu-se, 
de asemenea, la poziția partidului 
lor fată de unele probleme actuale

La dejun au participat Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

Aceste așchii cioplite repun in ches
tiune istoria uneltelor. Se credea 
pină acum, pe baza zăcămintelor cu
noscute, că omul a utilizat mal in- 
tîi pietre grosolan cioplite, apoi ceva 
mai ascuțite, și abia ulterior a des
coperit folosirea așchiilor, in timp ce 
spărgea pietrele. La Omo, meșteșu
garii au început insă prin tehnica 
considerată cea mai evoluată. Meș
teșugarii acestor prime așchii erau 
deja oameni ? Pentru mulți dintre 
specialiști, unealta nu este suficientă 
pentru a face omul, dar ea este una 
dintre multiplele elemente care au 
făurit pe homo sapiens. Nu intr-o 
mutație bruscă. Ci în cursul unei 
evoluții lente, care a durat milioane 
de ani.

La originea procesului formării 
omului, la bifurcația care separă ma
rele australopitec de alți hominizi, 
de la Omo și din regiunea lacului 
Rodolph, există probabil o modifi
care de mediu înconjurător, o schim
bare de climat care a îndepărtat pă
durea în profitul savanei.

Lă Omo, o tinără cercetătoare 
franceză, Raymonde Bonnefille, a 
studiat evoluția polenurilor fosile 
datind de acum 2,4 — 2 milioane de 
ani. Pe această cale, ea a constatat o 
degradare a pădurii in avantajul sa
vanei și o tendință crescindă de se
cetă. în ciuda acestei sărăciri vegeta
le, marele australopitec a rămas ier
bivor. Dar alți indivizi, împinși in 
savană, au trebuit să-și modifice re
gimul alimentar, să consume mici 
rozătoare, să devină, treptat, treptat, 
vînători. In timp ce australopitecul 
este un biped incă stingaci, un pic in 
maniera cimpanzeului, cei ce vinează 
dobîndesc adevărata poziție în pi
cioare, care permite dezvoltarea cu
tiei craniene și care eliberează mîna 
pentru a utiliza unelte și arme.

Asemenea vinători ai savanei sint 
probabil și micii omnivori de la Omo, 
și specimenul „1470“ din regiunea La
cului Rodolph, ca și alții. Iată, așa
dar, apârind un soi de candidați in 
cursa pentru trecerea la condiția 
umană. Care este adevăratul strămoș 
al omului ? $i mai mult : este oare 
cazul să reținem doar unul ?

„Deoarece se cunosc strămoși ai 
omului care au tră<t in urmă cu cel 
puțin 3 milioane de ani — susține 
cercetătorul francez Maurice Taieb — 
înseamnă că rădăcinile sale sint încă 
cu mult mai îndepărtate in timp. 
Ceea ce ne trebuie acum sint noi 
vestigii, care să ne permită să des
coperim prezența omului acum 4 sau 
chiar 8 milioane de ani". Or „depozi
tele" descoperite de Taieb au o ve
chime de 5 milioane pină la 6 
sau 7 milioane de ani. „N-am gă- 
s’t incă omul — recunoaște Taieb. 
Dar cadrul său este acolo. Cred că 
este suficient sâ-1 căutăm* 4 * * 7 * * *.



viața internațională
Evoluția situației GENEVA MOSCOVA

din Orientul Apropiat
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a întru
nit In noaptea de vineri spre sim- 
bâtă. la cerere*  ministrului d? ex
terne egiptean. Mohammed Hassan 
El-Zayyat pentru a examina plin- 
gerea R. A. Egipt privind violarea 
de către Israel a înoetftrii focului în 
Orientul Apropiat

Consiliul a dezbătut cu acest pri
lej propunerea comună a reprezen
tanților Indici și Iugoslaviei. ack>p- 
tind prin consens (fără vot) hotări- 
rea de a-1 autoriza pc secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
sa trimită, dacă va considera acest 
lucru necesar, un contingent supli
mentar al forțelor speciale ale Na
țiunilor Unite din Cipru in Orientul 
Apropiat in scopul supravegherii 
respectării încetării focului. Consiliul 
a cerut, de asemenea, secretarului 
general și președintelui Consiliului 
de Securitate pe luna in curs, Lau
rence McIntyre (Australia) să apele
ze la toate părțile interesate pentru 
a coopera efectiv cu Comitetul In
ternational al Crucii Roșii, in efortu
rile depuse de această organizație in 
domeniul umanitar.

în continuarea dezbaterilor asupra 
evoluției situației în Orientul Mijlo
ciu, Consiliul de Securitate s-a reu
nit simbătă după-amiază într-o șe
dință cu ușile închise. După cum a 
informat un purtător de cuvint al 
O.N.U.. membrii consiliului au exa
minat o serie dc detalii privind com
poziția $i finanțarea forței de urgen
ță ce urmează a fi dislocată in zona 
conflictului.

sosit la Cairo, informează agenția 
M.E.N.

Simbătă. un purtător de cuvint 
egiptean a anunțat că armata Israe
li ană a împiedicat un prim grup de 
observatori O.N.U. să treacă pe șo
seaua care duce de la Cairo la 
orașul Suez. Un purtător de cuvint 
al Organizației Națiunilor Unite a 
anunțat la Cairo că acest grup a 
reușit să ajungă. «îmbăta, la Suez 
după ce generalul Enno Siflasvuo, 
șeful tuturor forțelor O.N.U. din 
Orientul Apropiat, a fost chemat la 
fața locului și a determinat trupele 
israeliene să lase să treacă detașa
mentul O.N.U. prin punctul de con
trol israel ian situat la circa 90 km 
de Cairo pc șoseaua Cairo-Suez.

★
CAIRO. — Președintele R. A. E- 

giDt, Anwar Sadat, a conferit, sim
bătă. cu ministrul afacerilor exter
ne al Algeriei. Abdelaziz Bouteflika, 
asupra situației din Orientul Apro
piat — anunță agenția United Press 
International. în aceeași zi, șeful 
statului egiptean a avut o întreve
dere cu președintele Ugandei. Idi 
Amin, oare a întreprins o vizită la 
Cairo.

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

CUVlNTAREA LUIL. I. BREJNEV
LA CONGRESUL MONDIAL

★
LUSAKA. — Un purtător de cuvint 

al Ministerului Afacerilor Externe al 
Zambiei a anunțat, vineri, că țara 
sa a hotărît ruperea relațiilor diplo
matice cu Israelul.

. ,___ Prime-
alc forțelor de urgență 

trimise in Orientul A-

CAIRO 27 (Agerpres). 
le unități 
ale O.N.U.. 
propiat pentru a supraveghea aplica
rea rezoluției Consiliului de Secu
ritate privind incetarea focului, au

★
TEL AVIV 27 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al comandamen
tului forțelor armate israeliene. a 
declarat că. simbătă. nu s-au sem
nalat decit citeva rafale sporadice pe 
frontul Suez și că incetarea focului 
se menține pe ambele fronturi. Pe 
de altă parte, agenția Associated 
Press anunță câ grupuri de observa
tori ai O.N.U. venind de la Tel Aviv 
au luat poziție pe liniile de înce
tare a focului israeliano-siriene.

★
MONTEVIDEO. — Guvernul Uru

guayan a anunțat că va pune la dis
poziția secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, observatori și trupe 
care să participe la supravegherea 
aplicării măsurilor de încetare a fo
cului in zona Orientului Apropiat — 
se spune intr-un comunicat oficial 
publicat la Montevideo.

GENEVA 27 (Dc la trimisul nos
tru) : Simbătă, la Geneva, a avut 
loc sesiunea Comitetului Executiv 
al Uniunii Interparlamentare.

Comitetul Executiv a trecut in 
revistă rezultatele sesiunii Consi
liului Interparlamentar. care 
desfășurat in această săptămînâ 
Geneva si a discutat o serie 
probleme privind organizarea viitoa
rei reuniuni interparlamentare, care 
urmează să aibă loc la București 
între 15 si 20 aprilie 1974. Printre 
problemele cc vor fi înscrise pe or
dinea dc zi figurează : rolul parla
mentelor in intensificarea eforturi
lor privind limitarea și incetarea 
cursei înarmărilor, studierea princi
piilor și măsurilor care trebuie să 
conducă la prevenirea tuturor for
melor de discriminare și, in special, 
la abolirea apartheidului.

Comitetul Executiv a analizat- 
totodată măsurile pentru punerea în 
aplicare a hotăririi Consiliului In
terparlamentar cu privire la organi
zarea unei a doua conferințe inter
parlamentare pentru securitate si 
cooperare in Europa, care urmează 
să aibă loc. asa cum s-a anunțat, 
la Belgrad. Problemele ordinii de 
zi si data conferinței urmează a fi 
stabilite cu ocazia sesiunii de pri
măvară a Uniunii Interparlamenta
re. dc la București.

Comitetul Executiv a hotărit. de 
asemenea, constituirea unei comisii 
pentru revizuirea statutelor Uniunii 
Interparlamentare. Comisia este con
dusă de S. Dhillon. președintele 
provizoriu al Uniunii Interparla
mentare. si este formată din Andre 
Chandernagor (Franța). Robert Staf
ford (S.U.A.) si Corneliu Mănescu 
(România).

va 
la 
de

GENEVA 27 (Agerpres). — Cores
pondență de la Dumitru Ținu : Șe
dințele plenare ale unora dintre prin
cipalele organe de lucru ale Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa au constituit un prilej 
pentru examinarea evoluției dezba
terilor in săptâmina care s-a înche
iat, de evaluare a progreselor înre
gistrate. Participanții la lucrările co
misiei intii a conferinței — care se 
ocupă de aspectele politice, juridice 
și militare ale securității — au fosț, 
astfel, unanimi in a aprecia că în 
ultima perioadă ritmul de activitate 
în organele sale subsidiare s-a inten
sificat, fiind evidentă preocuparea 
pentru o abordare cit mai concretă 
a problematicii circumscrise acestui 
punct al ordinii de zi. Aceste apre
cieri sinț. întărite de exemplele pe 
care le oferă desfășurarea din ultima 
săptămînâ a tratativelor în diversele 
compartimente ale conferinței. Ast
fel. in Subcomisia pentru principiile 
menite să guverneze relațiile dintre 
state, discuțiile — axate în acest in
terval de timp asupra principiului 
nerecurgerii la forță — s-au remar
cat prin caracterul lor complet, prin 
profunzimea argumentelor prezentate.

Documentele ce vor fi adoptate de 
conferință — s-a arătat in numeroa
se intervenții — trebuie să cuprindă 
angajamente ferme care să asigure 
o interdicție globală a folosirii forței 
sau amenințării cu folosirea forței. 
Unele delegații au propus să se pre
vadă excluderea, în relațiile dintre 
statele participante, a oricăror forme 
de presiuni de ordin politic, militar, 
economic, care ar împiedica executa
rea drepturilor inerente suveranității.

După încheierea acestui larg și cu
prinzător schimb de opinii, partici- 
panții au trecut la examinarea conți
nutului principiului inviolabilității

frontierelor. Delegațiile U.R.S.S. șl 
•Franței au prezentat propunerile lor 
referitoare la formularea acestui 
principiu.

Tot in această săptămînâ-, în orga
nul special de lucru s-au încheiat 
discuțiile generale asupra proiectu
lui elvețian de convenție pentru re
glementarea pc cale pașnică a dife
rendelor. Ideca reglementării pe cale 
politică a diferendelor existente sau 
care ar putea să apară in relațiile 
dintre state a fost unanim împărtă
șită, urmînd să se concretizeze for
mele și mijloacele prin care să se a- 
sigure înfăptuirea acestui principiu.

Subcomisia pentru aspectele mili
tare ale securității a avut în atenție 
normele care trebuie să stea la baza 
negocierilor asupra dezangajării mi
litare și dezarmării pe plan general 
european, ca și în diferite regiuni ale 
Europei. în abordarea acestor aspec
te, participanții au pornit de la ne
cesitatea de a asigura o perspectivă 
acestor negocieri, spre atingerea 
obiectivului final al transformării 
continentului european într-o zonă a 
păcii și securității. Propunerile roma
nești și iugoslave prezentate în ca
drul dezbaterilor s-au bucurat de un 
larg sprijin.

Un pronunțat caracter de lucru au 
avut și ședințele organelor conferin
ței care se ocupă de vasta problema
tică a cooperării economice și tehni- 
co-științifice, precum și cele ale Co
misiei pentru problemele cooperării 
culturale și dezvoltarea contactelor 
umane.

în toate organele de lucru ale con
ferinței. delegația română a avut o 
participare activă, intervențiile româ
nești fiind concentrate spre clarifica
rea poziției țării noastre și spre cău
tarea căilor de apropiere, în vederea 
progresului negocierilor.

AL FORȚELOR PĂCII

Conferința de presă a președintelui Nixon
W ASHING TON 37 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă 
t-.nute la Washington. președintele 
Richard Nixon s-a referit la situația 
actuală din Orientul Apropiat, apre
ciind câ ..șansele nu numai pentru 
menținerea încetării focului, ci și 
pentru realizarea unei păci perma
nente sînt, in acest moment, mai 
mari decit au fost vreodată în ul
timii 20 de ani".

Președintele Nixon a declarat că 
S.U.A. vor trimite observatori în O- 
rientul Apropiat, dacă vor primi o 
as’fel de cerere din partea secreta
rului general al Organizației Națiu
nilor Unite. El a reamintit că Sta
tele Unite s-au pronunțat pentru ne- 
includerea reprezentanților marilor 
puteri, in special S.U.A. și U.R.S.S.. 
in forța de urgentă a Națiunilor U- 
nite in Orientul Apropiat

ANIVERSAREA
LUI D1MITR1E CANTEMIR 

ÎN POLONIA
La Wroclaw, unde își desfă

șoară activitatea un comitet de 
coordonare a manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 300-a ani
versare a nașterii lui Dimitrie 
Cantemir. au avut loc manifes
tări consacrate marelui cărturar 
român. De un deosebit interes 
s-a bucurat expoziția fotodocu- 
mentară ..Cantemir si opera sa". 
La vernisajul expoziției, in fata 
unui numeros public, au luat 
cuvîntul prof. dr. Marian 
zechewski, rectorul Universită
ții din Wroclaw, și Aurel Duca, 
ambasadorul tării noastre in 
Polonia.

Or-

Peru cere revizuirea Tratatului
interamerican de
LIMA 27 (Agerpres). — în cadrul 

unei conferințe de presă organizate 
la Lima, ministrul relațiilor externe 
al Perului. Miguel Angel de la Flor 
Valle, s-a pronunțat pentru revizui
rea Tratatului interamerican de asis
tență mutuală (T.I.R.A.), semnat în 
1948. relevă Prensa Latina. Ministrul 
peruan a subliniat că in noile con
diții din America Latină este nece
sară includerea, în textul tratatului, 
a unui nou principiu si anume prin-

asistență mutuală
cipiul securității economice colecti
ve. care să sprijine si să protejeze 
țările in curs de dezvoltare fată de 
exercitarea unor interese străine în 
zonă. Inițiativa peruană — a expli
cat Angel de la Flor Valle — urmă
rește. in esență, să împiedice orice 
fel de presiuni economice la adresa 
țărilor latino-americane si ea tre
buie să fie consemnată atît în Carta 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). cît și in Carta Organiza
ției Națiunilor Unite.
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agențiile de presă transmit
hotărîrea de a mări cu 70 la sută 
prețul la barilul de petrol exportat.

BUENOS AIRES

Mareșalul Ssmion Bu- 
dîonnîi eminent comandant mili
tar sovietic. a încetat din viață la 
Moscova. în virstă de 90 de ani. 
anunță agenția T.AS.S. Necrologul 
semnat, cu acest prilej, de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosighin și Nikolai 
Podgomîl relevă că mareșalul Bu- 
dionnii s-a distins prin remarcabile 
fapte de arme in timpul primului 
război mondial, al războiului civil și 
al Marelui război de apărare a pa
triei, precum și in perioada postbe
lică, în care a activat pentru întări
rea capacității militare a U.R.S.S.

privire la relațiile economice și co
merciale ungaro-britanice.

Convorbiri chino-sudane- 
Zg. Simbătă au avut loc, la Pekin, 
convorbiri intre Ci Pin-fei, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
și Mansur Khalid, ministrul de ex
terne al Sudanului, informează agen
ția China Nouă.

Președintele Partidului 
Republican al Poporului, 
Bulent Ecevit, care a ieșit învingător 
in alegerile desfășurate la 14 octom
brie, a fost însărcinat simbătă de 
către președintele Republicii Turcia, 
Fahri Koruturk, să formeze noul gu
vern.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, 
.Tend Fock. a primit pe Peter Wal
ker. ministrul comerțului și indus
triei al Mari: Britanii, aflat in vizită 
1*  Budapesta, pentru convorbiri cu

0 nouă reuniune a se
cretarilor Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea 
a avut loc la Panmunjon. Cu acest 
prilej, reprezentantul R.P.D. Coree
ne a arătat că, in perioada 22 sep
tembrie — 21 octombrie a.c., militari 
americani și 6ud-coreeni au comis 
numeroase încălcări ale acordului de 
armistițiu, intre ele numărindu-se 
introducerea de armament și efec
tuarea de exerciții militare de na
tură provocatoare in zona demilita
rizată.

Șeful juntei militare din 
Chile, generalul Augusto Pinochet, 
a declarat in cadrul unui turneu în
treprins in trei provincii din sudul 
țării că pină la sfirșitul anului 1973

PORTUGALIA:

costul vieții va crește cu 1 600 la sută, 
anunță agențiile France Presse și As
sociated Press. EI a precizat că in a- 
ceastă perioadă ..produsele alimen
tare și alte bunuri vor lipsi1'. Institu
tul național de statistică — relevă a- 
genția Associated Press — a dat pu
blicității un raport în care se arată 
că in cursul lunii septembrie costul 
vieții s-a majorat în Chile cu 192.8 
la sută și cu toate încercările auto
rităților militare, prețurile au crescut 
la aproape toate produsele de bază.

Secretarul de stat al
S.U.fi., Henry Kissinger, va vizita 
Japonia la 14 și 15 noiembrie. El va 
avea convorbiri cu primul ministru 
Kakuei Tanaka, ministrul de exter
ne, Masayoshi Ohira, și cu alte per
soane oficiale, anunță Ministerul de 
Externe nipon.

Guvernul venezuelean 3 
hotărit sporirea cu 65 la sută a pre
țului de exportare a petrolului său 
brut — anunță agențiile U.P.I. și 
France Presse. Creșterea — a 10-a 
anunțată in cursul acestui an — in
tervine la puțin timp după ce țările 
producătoare de petrol din zona Gol
fului Persic și-au făcut cunoscută

Controversele unui moment politic
Portuga-

150 de
Azi. duminică, au loc in 

lia alegeri pentru cele 
mandate de deputați din Aduna
rea Națională. Ce fel de „alegeri" se 
poate vedea din următoarele as
pecte : Mai intii. conform legii, dm 
rindu! alegătorilor au fost excluși 
neștiutorii de carte, și aceștia formea
ză cam 60 la sută din corpul electo
ral. Acordarea dreptului de vot doar 
de la 21 de ani exclude de la urne o 
mare parte a tineretului, care for
mează una din categoriile cele mai 
combative ale opoziției. De altfel, sub 
diverse motive, a fost îngrădit acce
sul la urne al majorității oponenți- 
lor fată de regim.

în aceste condiții este fireasca în
trebarea pe care o punea „ECONO
MIST" : „Ce rost are acest curios 
r.tual electoral ?" Răspunsul săptă
mânalului britanic, ca și al altor or
gane ale presei interna*ionale.  este că 
guvernul portughez are, desigur, ne
voie de acest spectacol pentru a da 
cit de cît regimului atit de străin 
voinței și aspirațiilor populare o a- 
parență de legitimitate.

Această intenție s-a vădit și din 
faptul că autoritățile de La Lisabona 
au recurs la o „inovație", perm ițind 
intrarea in competiție a unor repre
zentanți ai opoziției care. în primă
vara acestui an. organizaseră la 
Aveiro un congres de clarificare a 
opțiunilor naționale ; ’ 
Fără să-și facă vreo iluzie in prj 
vlnța șanselor lor,

portugheze.

w__  .... reprezentanții
..opoziției democratice", in cadrul că-

reia acționează în comun comuniști, 
(din adincă 
catolici cu 
și-au propus 
lejul pentru a ,
campanie de lămurire a opiniei pu
blice și a stimula dezvoltarea*  luptei 
populare și democratice. Astfel, re
prezentanții opoziției au informat 
masele largi populare despre si
tuația economică și socială pre
cară in care se află țara (un 
proces inflaționist care crește in
tr-un ritm anual de 13—17 la sută ; 
aproape jumătate din bugetul țâ
rii folosit in războiul colonial 
nedrept și lipsit de perspectivă ; un 
r.umăr de aproape un milion de 
muncitori care, in numai 10 ani, au 
părăsit tara in căutare de lucru in 
străinătate), indicindu-se. totodată, 
căile de dezvoltare democratică a 
țării. în acest scop. la Lisabona, 
Porto. Coimbra, Setubal, Castelo 
Branco, Santarem, Evora și in alte 
orașe portugheze, „opoziția demo
cratică" a organizat mitinguri, ma
nifestații de stradă, reuniuni, ac
țiuni de propagandă, dezbateri pu
blice la care au participat sute și 
mii de tineri, femei, țărani, intelec
tuali.

Desigur, toate acestea au trezit 
îngrijorare în rindurile reprezentan
ților regimului, care au făcut totul 
pentru a anihila creșterea influenței 
forțelor democratice. Un mare nu
măr de candidați ai opoziției au fost 
arestați, diferite reuniuni au fost in-

ilegalitate) socialiști, 
vederi progresiste, 
să folosească pri- 
desfâșura o largă

terzise, sediile comitetelor electorale 
democratice au fost devastate de po
liție. Iată de ce opoziția democrati
că. care inițial desemnase candidați 
in nouă districte, a hotărit să re
tragă aceste candidaturi și să boico
teze alegerile. într-un document în 
acest sens al comisiilor „opoziției 
democratice" din districtele respecti
ve, semnatarii declară că „nu doresc 
să participe la farsa electorală" și că 
„hotărîrea lor este de a protesta ac
tiv împotriva tiraniei".

în vederea contracarării acțiunii 
politice de boicotare a alegerilor, 
guvernul a emis un decret prin care 
stipulează că orice candidat care își 
retrage candidatura înaintea scruti
nului sau face propagandă pentru 
abținere de la vot iși pierde drep
turile civile pentru o perioadă de 
cinci ani : cu alte cuvinte, posibili
tatea de a se prezenta eventual la 
alegerile din 1977. Aceste presiuni 
n-au reușit insă să modifice decizia 
opoziției. Dimpotrivă, întregul mers 
al campaniei electorale, desfășurată 
in condiții deosebit de dificile, a 
evidențiat hotărîrea reprezentanților 
opoziției democratice, in frunte cu 
comuniștii, de a milita pentru uni
rea tuturor forțelor progresiste și 
antifasciste, care, pe deasupra con
vingerilor lor ideologice, au drept 
țel comun cucerirea drepturilor șl 
libertăților democratice, încheierea 
războiului colonial din Africa.

Radu BOGDAN

Ravagiile furtunilor în 
SicilÎG Pagube materiale evaluate 
la zeci de miliarde de lire, trei nave 
și numeroase vedete ale poliției de 
coastă — scufundate, paralizarea cvasi 
totală a activității citadine. închi
derea portului Palermo — acesta este 
bilanțul provizoriu al violentei fur
tuni care s-a abătut asupra capitalei 
Siciliei. Vintul a depășit în unele 
momente viteza de 100 km pe oră. 
Pagubele au fost considerabil agra-’ 
vate de ruperea unei porțiuni a di
gului care protejează portul.

Firma suedeză „Volvo" “ 
anunțat obținerea patentului inter
național pentru un motor electric de 
automobil, bazat pe folosirea mai 
eficientă a principiului termoelec- 
tricității. Cotidianul „Expressen", 
care publică această informație, men
ționează că testele efectuate in labo
ratoarele firmei „Volvo" sînt deo
sebit de încurajatoare, acest motor 
puțind fi utilizat și pentru ambarca
țiuni și avioane ușoare. Specialiștii 
apreciază că această invenție s-ar 
putea dovedi deosebit de prețioasă in 
contextul luptei împotriva factorilor 
de poluare a mediului ambiant.

Protocol bulgaro-alba- 
jjgZ După cum relatează agenția 
B.T.A.. la Sofia a fost semnat proto
colul privind schimburile de mărfuri 
dintre Bulgaria și Albania pe anul 
1974. Documentul prevede o dezvolta
re a comerțului bilateral în anul vii
tor. atit față dc prevederile pe anul 
1973, cit și față de prevederile acor
dului pe termen lung.

Un raport al Organizației 
Mondiale a Sănătății in[or- 
mează că, în cursul acestui an. în 
întreaga lume au fost înregistrate 
57 000 cazuri de holeră, cele, mai 
multe fiind în unele țări asiatice. 
Potrivit raportului. această boală 
face totuși de 100 de ori mai puține 
victime decit febra tifoidă, gastro- 
enterita și dezinteria, maladii ale 
căror simptome sînt comparabile cu 
cele ale holerei.

Seminar internațional
studențesc

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
între 24 și 28 octombrie a.c. se des
fășoară la Buenos Aires un seminar 
internațional studențesc organizat de 
Federația Universitară din Argentina 
(F.U.A.) in colaborare cu Uniunea 
Internațională a Studenților (U.I.S.) 
— pe tema : „Rolul studenților și or
ganizațiilor lor in lupta de eliberare 
națională in America Latină".

La seminar participă și o delegație 
a Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, vicepreșe
dinte al Consiliului U.A.S.C.R.

Delegația U.A.S.C.R. a făcut vizite 
la diferite facultăți din capitala Ar
gentinei și a participat la un miting 
de solidaritate cu poporul chilian 
care a avut loc la Facultatea de me
dicină.

Delegația a avut întîlniri cu 
Kreyns Jorge, președinte al F.U.A., și 
cu Filiberto Morales, vicepreședinte 
al U.I.S. S-a făcut un schimb de ex
periență in legătură cu activitatea 
organizațiilor studenților din cele 
două țări, precum și in legătură cu 
desfășurarea seminarului. ‘

PLENARA C. C
AL P. C. FRANCEZ

„Cosmos-603". 27 oc-
tombrie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămin- 
tului „Cosmos-603". După cum trans
mite agenția T.A.S.S., Ia bordul sa
telitului sînt instalate aparate desti
nate continuării explorării spațiu
lui cosmic.

împăratul Etiopiei, Hailc 
Selassie, va face, in cursul săptămâ
nii viitoare, o vizită de prietenie în 
Iugoslavia, la invitația președintelui 
I. B. Ti to.

Platforma de sondaje in
terplanetare „Explorer-50", 
lansată joi de la Cape Kennedy, cu 
misiunea de a studia erupțiile so
lare, a fost plasată pe o orbită avind 
apogeul de 228 000 km și perigeul de 
196 000 km, anunță Agenția naționa
lă pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA).

PARIS 27 — (Corespondentă de la 
P. Diaconescu). La Paris a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. Francez care a 
dezbătut raportul prezentat de An
dre Vieuguet, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.F., in
titulat „Pentru o activitate ideologică 
și politică a partidului în întreprinderi 
la înălțimea luptei pentru progres, 
democrație si socialism".

Plenara a adoptat o rezoluție în 
problema dezbătută si o declarație 
privind situația din Orientul Apro
piat.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Georges Marchais, secretar 
general al P.C.F.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în 
cuvintarca rostită la Congresul Mon
dial al Forțelor Păcii, L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a relevat importanța convocării lu
crărilor acestuia in momentul în care 
principiile coexistenței pașnice intre 
state cu orlnduiri sociale diferite se 
bucură de o recunoaștere tot mai 
largă și capătă un conținut tot mai 
concret, se transformă treptat intr-o 
normă general acceptată în viața in
ternațională.

Schimbări importante s-au petre
cut în special in ultimii ani în rela
țiile statelor socialiste cu țările 
Europei occidentale — cu Franța, Re
publica Federală Germania, cu Italia 
și cu o serie de alte state, a spus 
vorbitorul, care a arătat in conti
nuare:

„Se știe că ultimii doi ani au adus 
transformări pozitive în relați
ile dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii. *
încheiate in timpul _ „
noastre cu președintele S.U.A., 
Moscova in mai 1972 șl la Washing
ton in iunie anul acesta, au deschis 
calea spre trecerea în relațiile so- 
vieto-americane de la confruntare la 
destindere, normalizare și colaborare 
reciproc avantajoasă".

„Un eveniment de importanță 
mondială a fost încetarea războiului 
in Vietnam. Aceasta este în primul 
rind o victorie a eroicului popor 
vietnamez. Ea*  este, de asemenea, o 
victorie a statelor socialiste, care au 
acordat permanent un ajutor real 
Vietnamului în lupta sa justă. în a- 
fară de aceasta, este o victorie a tu
turor forțelor păcii care s-au pro
nunțat activ pentru incetarea agre
siunii imperialiste în Indochina".

Secretarul general al C.C. 
P.C.U.S. a relevat ca o trăsătură e- 
videntă a schimbărilor profunde in 
viața internațională amploarea tot 
mai largă a colaborării economice, 
tehnico-științifice, culturale inter
naționale.

Succesele in lupta pentru securita
tea internațională sint evidente, și 
popoarele salută aceasta cu căldură, 
a spus vorbitorul. Bineînțeles, noi 
sîntem realiști și nu putem să nu 
vedem și fapte de alt ordin. Știm 
bine cu toții că este departe de a 
se fi pus capăt războaielor și crize
lor internaționale acute. Sintem pro
fund convinși că tendința principală 
în dezvoltarea relațiilor internațio
nale contemporane este cotitura ce 
are loc de la „războiul rece" la des
tinderea încordării, de la confrunta
rea militară la consolidarea securită- 
ții-, la colaborare pașnică.

„De ce a fost posibilă aceasta co
titură ?

Nu ne îndoim de faptul că elemen
tul principal in acest domeniu il 
constituie modificarea generală a ra
portului de forțe pe arena mondială. 
Modificare în dauna adepților „răz
boiului rece", cursei înarmărilor, 
amatorilor de tot felul de aventuri 
militare, modificare in favoarea for
țelor păcii și progresului.

Nu poate fi îndeajuns de apreciat 
rolul pe care îl joacă forțele socia
lismului. comunitatea socialistă în 
mutațiile pozitive ce au Ioc in zilele 
noastre. Uniunea Sovietică duce 
lupta sa pentru îmbunătățirea si în
tărirea păcii împreună cu bunii săi 
prieteni si tovarăși de idei — țări
le socialiste. în întreaga lume 
este cunoscuta contribuția importantă 
pe care o aduc Bulgaria, Un
garia. R. D. Germană. Polonia, 
România. Cehoslovacia la cauza în
tăririi păcii si dezvoltării colaborării 
internaționale si în special la cau
za consolidării securității europene. 
Un militant activ pentru pace este 
Iugoslavia socialistă". Vorbitorul a 
relevat, de asemenea, contribuția 
adusă la cauza păcii si securității 
internaționale de R. P. Mongolă. 
R. D. Vietnam. R.P.D. Coreeană, 
Cuba.

„As dori să exprim din toată ini
ma de la tribuna Congresului. a 
spus L. I. Breinev. sentimentele de 
profund respect pe care comuniștii 
din Uniunea Sovietică, toti oamenii 
sovietici le nutresc fată de 
socialiste frățești, fată de 
lor externă, principială si 
ventă de pace".

L. I. Brejnev a subliniat j _ 
Iul important pe care il au în ac
tualele prefaceri pe plan mondial 
statele ce au scuturat jugul colonial 
si au dobîndit independenta națio
nală.

Referindu-se la evoluția situației 
din Orientul Apropiat în ultimii ani 
și la evenimentele actuale din a- 
ceastă parte a lumii. Leonid Brejnev 
a spus : „Sintem interesați ca în O- 
rientul Apropiat 6ă 6e instaureze o 
pace cu adevărat trainică și justă, să 
fie asigurate securitatea tuturor ță
rilor și popoarelor acestei regiuni, 
dreptul lor de a-și construi liniș
tite viața așa cum doresc ele". El 
a arătat că Uniunea Sovietică a in
sistat totdeauna ca statelor arabe să 
le fie restituite teritoriile ocupate de 
Israel și s-a pronunțat pentru res
pectarea drepturilor poporului pales- 
tinean.

Secretarul general al C.C. al
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militar, aero și naval al țării noas
tre la Berna, colonel Costache 
Ranga, a oferit un cocteil, la care au 
participat ofițeri superiori din con
ducerea Departamentului Militar Fe
deral. reprezentanți ai Departamen
tului Politic Federal. Au fost pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in capitala Elveției.

Totodată, la ambasada română a 
fost organizată o gală de filme ilus- 
trind activitatea militarilor forțelor 
noastre armate.

tul militar, aero și naval al țării 
noastre la Ankara, locotenent-colo- 
nel Pompiliu Manea, a oferit in sa
loanele ambasadei române un 
cocteil. Au participat general de ar
mată Nahit Ozgur. secretarul Consi
liului Securității naționale al Repu
blicii Turcia, general de armată 
Emin Alpkaya, comandantul forțelor 
aeriene militare, amiral Kemal Ka- 
yagean, comandantul forțelor mari
time militare, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, șefi ai misiunilor di
plomatice și atașați militari acredi
tați în Turcia,

P.C.U.S. a arătat că la cererea •- 
dresată de președintele Egiptului, 
Sadat. Uniunii Sovietice și S.U.A., 
do a trimite reprezentanți în regiu
nea acțiunilor militare pentru a su
praveghea îndeplinirea rezoluției 
Consiliului de Securitate cu privire 
la incetarea focului, țara sa a tri
mis deja acești reprezentanți.

Subliniind necesitatea respectării 
stricte a recentelor rezoluții ale Con
siliului de Securitate. L. I. Brejnev 
a spus : „Ne 6ituăm ferm pe pozi
ția că tuturor statelor și popoarelor 
din Orientul Apropiat, repet tutu
ror, trebuie să li se asigure pacea, 
securitatea și inviolabilitatea frontie
relor. Uniunea Sovietică este gata să 
participe la garanțiile corespunză
toare".

Referindu-se la sarcinile etapei 
următoare a luptei pentru asigura
rea trainică a viitorului pașnic al 
omenirii, secretarul general C.C. 
al P.C.U.S. a spus : „Sarcina' noas
tră constă, după cum considerăm 
noi, în Uniunea Sovietică, in a face 
ca destinderea încordării internațio
nale obținută în direcțiile hotăritoa- 
re ale dezvoltării relațiilor interna
ționale să devină un fenomen stabil, 
trainic, mai mult decit atit — ire
versibil". în această ordine de idei, 
el a arătat că pe această linie se 
pot face multe, in primul rind In 
Europa. în acest sens, vorbitorul a 
relevat că o sarcină fundamentală a 
Conferinței general-europene o con
stituie statuarea și introducerea în 
practica cotidiană a relațiilor inter
statale a principiilor inviolabilității 
teritoriilor tuturor statelor europene, 
imuabilității granițelor lor, renunță
rii la forță sau la amenințarea cu 
forța, neamestecului reciproc în tre
burile interne și dezvoltarea pe a- 
ceastă bază a unei colaborări reci
proc avantajoase in diferite domenii.

Abordind problemele dezarmării, 
vorbitorul a spus : „Bugetele milita
re ale țărilor blocului Atlanticului de 
Nord cresc anual ou 2—3 miliarde 
dolari, iar dincolo de aceste cifre 
se află tipuri tot mai noi de arme 
de exterminare. Perfecționarea cali
tativă a armelor a luat proporții 
fără precedent.

Pregătirile militare ale statelor 
capitaliste determină și țările socia
liste să aloce fondurile necesare pen
tru apărare.

Extinderea continuă a cursei înar
mărilor amplificată de cercurile a- 
greslve imperialiste și destinderea 
încordării internaționale, care a in- 
ceput, constituie două procese direct 
opuse. Ele nu pot evolua la iriHnlt, 
ca să zic "așa, pe lfnii paralele, bacâ 
dorim ca destinderea și pacea să fie 
trainice este necesar să oprim cursa 
înarmărilor".

Referindu-se la evenimentele din 
Chile și menționînd că ele au pro
dus o mare durere în inimile mili
oanelor de oameni. în cele mai dife
rite cercuri ale opiniei publice de
mocratice din toate țările lumii, 
vorbitorul a exprimat solidaritatea 
cea mai deplină cu democrații și pa- 
trioții din Chile și convingerea fer
mă că cauza dreaptă pentru care ei 
au luptat și luptă in prezent, in con
diții atit de grele — cauza indepen
denței, democrației și progresului 
social — este invincibilă, indestruc
tibilă.

„Apărînd principiile de coexistență 
pașnică — a spus in continuare L. I. 
Brejnev — luptăm pentru ceea ce 
este mal scump pentru miliarde de 
oameni de pe pămint : pentru drep
tul la însăși viața, pentru salvgarda
rea de primejdia nimicirii acesteia 
în flăcările unui război. Prin 
aceasta luptăm totodată și pen
tru asigurarea unor condiții in
ternaționale favorabile, pentru îna
intarea operei de progres social a 
tuturor țărilor și popoarelor. Este 
vorba despre recunoașterea dreptu
lui fiecărui popor de a-și alea’ .^cel 
sistem social pe care-1 dorește; des
pre norme simple și clare de relații 
intre state. încălcarea acestor nor
me duce nu numai la subminare*  
egalității în drepturi în relațiile din
tre țări,rci și la conflicte armate, de
oarece, în vremurile noastre, po
poarele .nu se împacă și nu se vor 
împăca cu un dictat. Și ele au drep
tul deplin de a respinge agresiunea, 
în condițiile scindării lumii in două 
Sisteme, securitatea internațională 
poate fi făurită numai pe baza res
pectării depline și stricte a princi
piilor coexistenței pașnice, în special 
pe baza neamestecului în treburile 
interne ale statelor.

Omenirea are nevoie de o pace 
trainică, a spus in partea finală a 
cuvîntării, sale L. I. Brejnev. Dar 
cînd va fi realizată aceasta și cum 
va fi aceasta, depinde de capacita
tea tuturor forțelor iubitoare de 
pace de a folosi pe deplin posibili
tățile care au fost create.

Popoarele vor o pace sigură și 1- 
reversibilă, bazată, dacă s-ar pute*  
exprima astfel, pe echilibrul secu
rității și al încrederii reciproce. A- 
ceastă pace este deschisă pentru o 
colaborare internațională vastă in 
numele progresului".

★
MOSCOVA 27 - (Corespondență 

de la N. Cretu). In continuarea lu
crărilor Congresului Mondial al For
țelor Păcii, care se desfășoară la 
Moscova, o serie de delegați au fă
cut expuneri pe marginea probleme
lor Înscrise pe ordinea de zi.

Delegatul român, profesor dr. do
cent Jean Livescu. președintele Co
misiei naționale a României pentru 
UNESCO, a prezentat poziția țării 
noastre In problemele dezarmării, 
subliniind inițiativele si acțiunile po
litice întreprinse de România pentru 
înfăptuirea acestui deziderat vital al 
lumii contemporane.

Simbătă după-amiază congresul 
și-a desfășurat lucrările în cele 14 
comisii pe probleme. tara noastră 
fiind reprezentată in toate aceste or
ganisme de lucru.ANKARA 27 (Agerpres). — Atașa-


