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Moment cu ample

politică a patriei
Iosif Banc,

Cetățenii patrieiALBA IULIA

semn!ficații in viața social-

In Editura politică 
a apărut: 

„MARXISMUL și 
CONTEMPORANEITATEA"

• TN FONDUL BI
BLIOTECII CENTRA
LE universitare din 
Cluj a intrat un nou 
lot de cărți străine, 
cunrinzînd aproape 
1 000 de titluri din 
domeniile științei, teh
nicii si artei. Ele pro
vin din 80 de țări ale 
lumii și constituie ul
timele noutăți din ca
taloagele naționale. O 
seamă de volume — 
bibliografii, enciclope
dii. dicționare de spe
cialitate, au caracter 
de informare. Altele 
abordează probleme de 
actualitate în cercetă
rile științifice. Biblio
teca centrală universi
tară s-a mai îmbogă
țit în acest an cu un 
important lot de cărți 
donate de ambasadele 
Franței, Cehoslovaciei 
și Ungariei.

• LA ÎNTREPRIN
DEREA textilă „6 
Martie" din Sighișoa
ra. noile obiective re
cent construite și date 
în folosință, au atins 
înainte de termen ca
pacitatea de producție 
proiectată. In același 
timp, s-a trecut la fa
bricarea unor țesături- 
decor late de aproape 
2 metri. Primul lot de 
astfel de articole este 
realizat în mai mult de 
60 de desene. Sînt pro
duse tapițerii, decoruri 
interioare, draperii, 
perdele, fețe de mese, 
cuverturi pentru pat, 
țesături pentru fețe de 
plapumă în peste 40 de 
desene, precum și per
dele din fibre polics- 
terice.

• LA ÎNTREPRIN
DEREA de prelucrare 
a tulpinelor de in din 
Joseni, județul Har
ghita, a început să 
producă prima linie 
tehnologică din țară 
de topire prin proce
deul aerob. Avînd la 
bază o emulsie com
pusă din apă-aer, noul 
procedeu tehnologic 
permite reducerea la 
aproape jumătate a 
timpului de topire, u- 
nitatea producînd a- 
nual aproape 1500 
tone fibră, față de 
numai 400 tone capa
citate proiectată ini-

Adunările pentru constituirea consiliilor județene 
ale oamenilor muncii din rindul naționalităților 

conlocuitoare
Tn vederea aplicării măsurilor organizatorice 

stabilite de recenta plenară a CC. ai P.CR. 
pentru întărirea continuo a unității rnoral-po- 
litice a poporului muncitor, a frăției dintre oa
menii muncii români ți naționalitățile conlocui
toare, a coeziunii noțiunii noastre socialisto, 
ieri au început să se desfășoore adunări de 
constituire a consiliilor oamenilor muncii, ale 
naționalităților conlocuitoare dintr-o seamă de 
județe ale țării. Crearea acestor organisme cu 
caracter larg reprezentativ — expresie a con
secvenței cu care P.C.R. militează pentru întă
rirea unității poporului — va odttce o contribu
ție de seamă la dezvoltarea democrației socia
liste, la întărirea frăției în muncă ți luptă a 
tuturor celor ce trăiesc pe meleagurile Româ
niei. Aceste organisme vor participa nemijlo
cit la întreaga viață politică a țârii, vor asigu
ra participarea tot mai largă, în mod orgoni-

zct și in cele mai diferite domenii a oamenilor 
muncii din rîndul acestor naționalități la înfăp
tuirea mărețului program de edificare a socia
lismului, de înflorire multilaterală a patriei.

Adunările exprima, prin cwintările rostite, 
prin te.'ccramele adresate Comitetului Central 
al P.CJt, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele de fermă încredere, de 
adeziune unanimă a întregului nostru popor față 
de politica internă și externă a partidului, du
blate de hotărirea oamenilor muncii români și 
de alte naționalități de a nu-și precupeți efor
turile pentru înfăptuirea măreței opere de con
struire a socialismului în patria comună — 
Republica Socialistă România.

Participant! la aceste emoționante adunări, 
reporteri Agerpres și reporteri aj ziarului nos
tru nc-au transmis ample relatări din care re
producem in continuare.

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a delegației 

Partidului Comunist din Japonia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit joi la amiază delegația 
Partidului Comunist din Japonia 
formată din tovarășii : S atomi 
Hakamada, membru al Prezidiu
lui și Secretariatului C.C. al 
P.C.J., Koichiro Ueda, membru 
supleant 
Comisiei 
Hidesato 
Comisiei 
financiar 
redactor , 
mente internaționale".

Au participat tovarășii: Le- 
onte Răutu, membru al Comite-

al Secretariatului, șeful 
Politice a C.C. al P.C.J., 
Numata, membru al 
Centrale de control 

și Shunichi Nishizawa, 
șef al revistei „Docu-

tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor șef 
al revistei „Lupta de clasă* și 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră caldă, tovărășească a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la probleme actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești, 
ale situației internaționale, pre
cum și în legătură cu dezvolta
rea în continuare a relațiilor 
frățești între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Japonia.

Recepție cu prilejul aniversării 20 DE ANI DE
ÎNVĂȚĂMiNT

Lucrarea este o culegere 
a tuturor comunicărilor 
prezentate la sesiunea or
ganizată de Academia de 
științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu-, Institutul 
de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. și Academia Repu
blicii Socialiste România, 
cu ocazia împlinirii a 150 
de ani de la nașterea lui 
Karl Marx.

Cu prilejul celei de a 51-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. V. Basov, a oferit joi 
seara o recepție în saloanele am
basadei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Vasile Vîlcu, ~
Dumitru Popa, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, George Macovescu, 
prim adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au luat parte, de asemenea,

conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid, membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor, ziariști ro
mâni și străini.

Au participat membrii delega
ției Asociației de prietenie so- 
vieto-română în frunte cu S.M. 
Butusov, ministrul gospodăriei 
comunale a R.S.F.S.R., conducă
torul delegației.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

SUPERIOR
IN VALEA

JIULUI

La adunarea de constituire 
Consiliului oamenilor muncii_
naționalitate maghiară din jude
țul Alba, care a avut loc la 
Casa de cultură din Alba Iulia, 
au luat parte peste 250 de re
prezentanți ai oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară — 
muncitori, țărani cooperatori, 
ingineri, tehnicieni, funcționari, 
cadre didactice din județ.

In cadrul adunării a luat cuvîn
tul tovarășul Alexandru Kopandi, 
din partea Comisiei Centrale de 
organizare.

Luînd cuvîntul, tovarășul Geor
ge Homoștean, prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a subliniat im
portanța acestui eveniment, ex
presie a deplinei afirmări a ega
lității în drepturi a tuturor oa
menilor muncii din țara noastră.

In cuvîntul său, Laurențio 
Szoba, președintele C.A.P. din 
Lopadea Nouă a exprimat mul
țumirea și încrederea deplină 
față de hotărirea adoptată de 
plenara C.C. al P.C.R. privind 
constituirea acestor consilii. Sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, a spus el, noi vom desfă
șura o activitate și mai susținută 
pentru a ne aduce din plin con
tribuția Ia înflorirea patriei noa-

a 
de

Cetățenii patriei noastre sînt 
fii egali ai marii noastre familii 
Republica Socialistă România 
— a spus învățătoarea Ema Ba- 
lint. Prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare re
prezintă unul din principalele 
izvoare ale unității moral-politi- 
ce a poporului.

Au luat cuvîntul de asemenea, 
Alexandru Urmași, Alexandru 
Fagaroși, directorul întreprin
derii de încălțăminte „Ardelea
na" din Alba Iulia, Sigismund 
Gyalay, activist al Comitetului 
județean de partid și alții.

Participanții la adunare au de
semnat Consiliul județean Alba 
al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară care are ca pre
ședinte pe Alex. Szaba, judecă
tor. Adunarea a desemnat repre
zentanții locali pentru Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
mazbiară din Republica Socialis
tă România.

In încheierea adunării, parti- 
dpanții au adoptat o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se exprimă profunda satis
facție față de grija permanentă 
și neabătută a partidului nostni 
pentru întărirea unității poporu
lui. In telegramă se spune in 
continuare : încredințăm condu
cerea partidului, pe dv., tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom

precupeți nici un efort, pentru 
a traduce în viață hotărîrile 
Congresului al IX-lea și ale Con
ferinței Naționale a Partidului, 
pentru propășirea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

SEBEȘ

(Continuare în pag. a III-a)

Imagine din

Lucrări de extindere în portul Constanța
OPINII

In prezența sutelor de partici- 
panți la adunarea de constituire 
a Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din ju
dețul Alba, a luat cuvîntul tov. 
George Homoștean, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Alba, președintele consili
ului popular județean provizo
riu. Vorbitorul a relevat că Con
siliile oamenilor muncii ale na
ționalităților conlocuitoare voi 
face parte din Frontul Unității 
Socialiste, creînd noi condiții a- 
cestora pentru participarea mal 
activă la întreaga viață politică 
a țării, la acțiunile organelor de 
partid, de stat și obștești.

Daniel Roth, președintele coo
perativei agricole de producție 
din Soma a arătat că trăind și 
muncind cot la cot, țăranii coo
peratori români și de naționali
tate germană au obținut rezulta
te de seamă. Succesele (Aținute 
fac ca munca înfrățită a româ
nilor și germanilor din Soma să 
se sudeze și mai mult

noua secție de filatură a întreprinderilor textile Galați

ADUNĂRI DE DARE DE

Printre ultimele frunze

In interiorul noului bazin al 
portului Constanța au fost ter
minate mai multe obiective im
portante din planul de extin
dere :

Primul punct de acostare a na
velor petroliere, două dane des
tinate navelor mineraliere, iar 
la noua poartă terestră de in
trare în interiorul portului, un

mare pasaj rutier, care evită în
tretăierea șoselei cu calea ferată. 
Pînă la sfirșitul anului se x-a 
termina construcția danelor nr. 
64—66, a 15 000 m.p. de plat
forme pentru depozitarea mărfu
rilor și a 12 000 m.l. de cale fe
rată.

(Agerpres)Foto: SORIN DAN
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SEAMĂ Șl ALEGERI

ÎNCREDEREA
IN ORGANIZAȚIE

Și totuși — cine trebuie să 
conducă adunările de alegeri ?

Activiștii comitetelor munici
pale sau județene U.T.C. se con
sideră și mai departe îndreptă
țiți să le conducă tot ei, nemij
locit, la fiecare organizație, cit 
de mică. Și așa se face că am 
asistat în perioada aceasta, în 
vederea declanșării alegerilor.

BIOGRAFIA IN
DEVENIRE A

Trec, de vreo trei 
săptămîni, pe lingă 
o librărie sau pape- 
tărie din Piața Ro
mană și mă uit cu 
invidie înăuntru. Se 
face inventarul. Lu
mea stă și numără, 
și numără, și iar nu
mără. Ce-o fi numă- 
rînd nu știu, dar 
cred că mai mult de 
2 000 de caiete nu 
sînt între cei patru 
pereți și dacă or mai 
fi cîteva mii de coa
ie de hîrtie, plus 
vreo 500 de cărți. 
Ce-or fi numărînd 
tovarășii ăia de-aco- 
lo, tot n-am aflat. 
Au treabă multă, 
treabă la amănunt, 
o fi dispărut vreun 
timbru și-1 caută ei 
sau responsabila a 
pierdut vreun ac și 
nu-1 găsește pe sub 
tejghele. Prea s-au 
îndîrjit ei acolo și 
nu mai deschid ușile 
pentru noi.

I-o fi lipit careva 
<5u pelicanol unul de 
altul și nu se mai

deslipesc, ori scriu ei 
istoria omenirii cu 
peniță klaps pe hîr- 
tie de Biblie, și-a- 
tunci le mai trebuie, 
cine știe...

Oricum, un mister 
cu inventarul ăsta, 
să-i dea Dumnezeu 
sănătate cui a inven
tat cuvîntul, că ta-

geria în inventar e 
și mai groasă, că a- 
colo sînt țigări mul
te și de multe spe
cii, sînt cutii de chi- 
brite, poate să se 
nască un incendiu 
și, vai de mine, nici 
nu îndrăznesc să 
gîndesc mai departe. 
Pe urmă, unde

INVENTAR
EUGEN BARBU

mai

frumos și sună
are o

re-i 
așa marțial, 
organizare în el, îmi 
amintește istoria bi
rocrației, a petiției 
și-a pensiei, îmi vine 
să-mi iau lumea în 
cap, nu alta, la gîn- 
dul că tutungeria 
de alături o să intre 
și ea în inventar și 
nu mai am de unde 
să cumpăr ziarele. 
Și dacă intră tutun-

la-puî creioanele, 
mele, săpunurile, 
pasta de bărbierit, 
dar ce nu se vinde 
la tutungerie ?!

Și, să zicem că 
trece inventarul și 
la tutungerie, dar 
dacă se face inven
tar și la florărie ? A- 
colo-i și mai groa
să, că sint flori de 
șapte mii de spițe, 
care mal de - care

mai nobile, mai ale
se, material perisa
bil și dacă năvălesc 
contabilii, să te ții...

Cite flori nu s-au 
vîndut, dar cite s-au 
vîndut și cum s-au 
vîndut și cum a fost 
cu seceta de astâ- 
vară și cu lipsa de 
apă de luna trecută 
și cum s-au rupt pa
tru mii de fire la 
transport, un roman 
întreg se poate scrie 
pe chestia unui in
ventar într-o floră
rie. Uite, dacă mă 
gîndesc bine, se poa
te face și un film 
cu subiectul ăsta. 
Ce-or mai fi aștep
tând cineaștii noștri, 
de nu-mi ciupesc su
biectul ăsta, nu știu!

Fraților, trăiască 
inventarul, al doilea 
concediu trimestrial, 
sursa progresului și 
a prosperității în 
comerț ! Poeți, o odă 
pentru inventar, e 
vremea subiectelor
grase...

„ATENEULUI
STUDENȚESC"

La Tg. Mureș a fost inau
gurat la 10 octombrie, după 
ce la o dată stabilită anterior 
intenția eșuase, din cauza 
lipsei auditoriului. Ateneul 
studențesc. De ce nu au venit 
studenții ? în primul rind 
pentru că evenimentul des
chiderii Ateneuluui studen
țesc nu a fost suficient 
popularizat. In al doilea rind, 
festivitatea nu pornea de la 
o stare care, probabil, va fi 
obținută doar cu timpul j 
cristalizarea acestei noi insti
tuții studențești. Nici măcar 
nu se știa precis dacă în noua 
formulă este mai bine să se

cuprindă cele trei institute 
superioare din Tg. Mureș; 
Institutul de medicină și far
macie, Institutul pedagogic 
de trei ani. Institutul de tea
tru — sau numai Institutul 
de medicină și farmacie. Am 
constatat totuși un interes viu 
din partea acelor sudenți care 
au auzit de intenția deschi
derii Ateneului studențesc.

CZIRE DENEȘ 
asistent univ. 

Institutul pedagogic de trei ani 
Tg. Mureș

(Continuare în pag. a 11-a)

la adevărate exhibiții de echi
libristică pe foile dreptunghiu
lare ale unor tabele, cu încurcă
turi și descurcături cum n-am 
mai văzut decît la începerea a- 
nului școlar, atunci cînd se în
tocmește orarul : cine răspun
de, cine participă, cine condu
ce, unde se ține, data și ora. 
Totul trebuia stabilit pînă la a- 
mănuntul neprevăzut, ca să nu 
se suprapună nimic, ținîndu-se 
seama de un criteriu unic : po
sibilitatea activistului de a fi 
prezent la toate. Organizațiile 
își fixează ele singure, chipu
rile, este dreptul lor, zicem, 
să-și fixeze data și ora și lo
cul adunării de alegeri însă, 
din păcate, ele n-au cum să 
afle și intențiile municipiului 
sau județului și atunci facem 
tot noi, de sus. și programarea, 
ca să ne putem repartiza fie
care pe cîte 2—3—7 organizații 
și să conducem — de la prezi
diu — alegerile.

Aș fi nedrept dacă n-aș re
cunoaște că programările aces
tea nu au doar rostul de a a- 
sigura conducerea, ci si pregă
tirea adunărilor, pe o bună bu
cată de vreme mai înainte. Dar, 
din păcate, activiștii sînt atît 
de putini, iar organizațiile atît 
de multe, îneît, în realitate, 
„pregătirea adunării" înseamnă

de cele mai multe ori o verifi
care în fugă a dării de seama și 
a proiectului de program, fără 
nici o altă îndrumare care sâ 
stimuleze acele activități și at
mosfera aceea febrilă despre 
care ^spunem că trebuie să pre
ceadă întotdeauna adunarea de 
alegeri. Așa că, dacă repartiză
rile își au un rost, în primul 
rînd, din această cauză, același 
rost este de fapt anulat prin 
modul de a lucra al activistu
lui, care este nevoit să alerge 
de la o organizație la alta, pre
gătind, pasă-mi-te, adunarea, 
dar în fapt inspectînd și atîta 
tot. Și, în loc ca organizația să 
primească un sfat, un sprijin 
competent de la comitetul oră
șenesc ca de la un frate mai 
mare, este, mai curînd, stînje- 
nită în intențiile ei de repre
zentantul care vine. întotdea
una neîncrezător, să vadă ce 
s-a mai făcut de ieri pînă azi, 
„cum stați cu darea de seamă", 
veșnic bănuindu-i pe tineri că 
abia așteaptă să plece el. ca să 
lase totul baltă.

Este neîncrederea aceea care 
retează orice inițiativă, înainte

D. MATALA

(Continuare in pag. a lll-a)
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Condiția minimă a intere
sului pentru profesiunea 
practicată este cunoașterea, 
stăpînirea meseriei. Dar pen
tru a ajunge aici se impune 
ca primordialitate însușirea 
temeinică a științei care se 
referă la profesiunea respec
tivă.

A încerca în zilele noastre 
să obții rezultate într-un do
meniu fără a avea pregătirea 
necesară, strecurîndu-te în 
viață propulsat de factorii 
împrejurărilor de moment, 
este din capul locului sortit 
eșecului. Mai devreme sau 
mai tîrziu, societatea te va 
catapulta din scaunul comod 
de care te „atașezi" efemer, 
legat cu fragila centură de 
siguranță țesută din firele 
subțiri ale relațiilor. Procesul 
selectiv al cadrelor în aceste 
împrejurări are un caracter 
conștient, este bisectoarea 
rezultată din analiza aptitu
dinilor și a pregătirii omu
lui, care dezvăluie dacă the 
right man se află în the 
right place.

Nepăsarea, 
pare pentru 
ceea ce este

lipsa de preocu- 
însușirea a tot 
nou în meseria

NU

practicată Implică de altfel 
și o doză puternică de ne
cinste. Ocuparea unui loc pe 
care instrucția și calitățile pe

Aniversarea a 20 de ani de 
existență a Institutului de mine 
din Petroșeni a prilejuit orga
nizarea unor manifestări festive 
importante.

In urmă cu cîteva zile, în holul 
Institutului a fost organizată o 
expoziție comemorativă. în după- 
amiaza zilei de ieri, în frumoasa 
aulă a Institutului a avut loc adu
narea festivă consacrată acestui 
eveniment. In prezența a numeroși 
studenți și cadre didactice, a peste 
90 de invitați din țară și din 
Valea Jiului, cadre didactice de 
la Institutele politehnice și uni
versități, reprezentanți ai Ministe
rului Învățămîntului și Ministe
rului Minelor, conducători ai unor 
întreprinderi miniere, profesori, 
doctori, ingineri, Aron Popa, rec
torul Institutului a redat momente 
mai importante din evoluția aces
tui institut al învățămîntului nos
tru superior, dezvoltarea și în
florirea pe care le-a cunoscut în 
anii socialismului. Colectivul in
stitutului sărbătorit a fost salutat 
de către tov. Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean pro
vizoriu, de cadre didactice alo 
Institutelor politehnice din Bucu
rești, Iași, Timișoara, reprezen
tanți ai Ministerului învățămîn
tului și Ministerului Minelor. Ex- 
primînd sentimentul de adîncă re
cunoștință al cadrelor didactice, 
față de grija pe care o poartă 
partidul învățămîntului, s-a dat 
citire într-o atmosferă entuziastă, 
telegramei adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care printre altele se spunea : „Ne 
unim glasurile cu cele ale între
gului popor pentru a ne exprima 
adeziunea deplină față de politica 
partidului și guvernului nostru, 
politică pătrunsă de nobilele idei 
ale socialismului și de generosul 
spirit al internaționalismului pro
letar, de înalta responsabilitate 
față de viitorul poporului român, 
față de unitatea țărilor socia
liste, a tuturor forțelor care 
luptă pentru pace și progres so
cial. Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom răspunde 
grijii ce ni se poartă muncind 
cu pasiune și devotament pentru 
realizarea înaltelor sarcini ce ne 
revin în opera de edificare a 
României socialiste".

In continuarea festivităților, 
timp de două zile, institutul va 
găzdui o sesiune științifică jubi
liară la care se vor prezenta peste 
100 de referate, rod al cercetărilor 
lor din ultima vreme. Pe lingă 
acestea, vor mai prezenta comu
nicări specialiștii de la Combina
tul carbonifer Valea Jiului și sta
țiunea de cercetări pentru securi
tatea minieră din Petroșeni, de la 
întreprinderile miniere Barza, Do- 
brogea, Rovinari și Hunedoara, 
de la centrele de cercetări teh
nice ale filialei din Iași a Aca
demiei, de la Institutele politeh
nice din Brașov și Cluj etc. Co
municările dezbat probleme ma
jore ale producției, aspecte legate 
de modernizarea industriei noas
tre extractive, rezultate ale cerce
tărilor cadrelor didactice și ingi
nerești din minerit.

AL. BALGKADEAN

care le ai nu-1 merită, obți- 
nînd de pe urma acestei situ
ații avantaje materiale, fără 
a dărui în schimb societății 
acea parte de contribuție ce 
ti se cere, este în ultimă ins
tanță un act de incorectitu
dine. în plus, nepriceperea 
în domeniul de activitate în 
care muncești, poate avea u- 
neori rezultate greu recupe
rabile pentru întreaga colec
tivitate angajată în efortul 
constructiv în care fiecare 
încearcă să se facă util și 
necesar.

In felul acesta, la calitățile 
cetățenești ale individului so
cietatea adaugă și cere încă 
o virtute : măiestria profesio
nală Numai cînd dezideratul 
competentei este îndeplinit, 
tînărul se poate bucura de 
stima, încrederea, și autorita
tea care fac din el un om a-

VALER CONEA
(Continuare în pag. a Il-a)
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IDEI Șl REPERE
Interesează mai puțin, credem, 

apartenența justificării, ca noțiu
ne generală, la psihologie, prin 
rezonanțele de conținut pe care 
le imprimă caracterului, la etică 
prin actualizarea probității — ter
men corelat justificării — sau la 
axiologie, prin aceea că justifica
rea urmează și precedă atitudinea, 
iar aceasta din urmă nu se poate 
manifesta decît în cîmpul valori
lor. Dar, deși domeniul e de o 
asemenea complexitate, fiind aici 
posibile subtile schimburi dialec
tice, justificarea are o mare în
cărcătură teoretică, iar practic 
este unul din momentele cele mai 
importante ale instanței adevăru
lui. Justificare abstractă nu există. 
Ea este, dintr-un anumit punct de 
vedere, sancțiunea pe care o rea
litate practică, sau teoretică o a- 
plică realității din care provine 
organic sau căreia îi urmează fără 
a moșteni ceva de la aceasta. 
Termenul justificat este de cele 
mai multe ori negat și nu foarte 
rar repudiat. în accepția curentă 
justificarea este corelarea atitudi
nii la adevăr în afară de cazurile 
în care se apelează la un adevăr 
conjunctural.

Exista un domeniu ceva mai 
schematizat în care justificarea nu 
implică decît raportări la obiectul 
pur. A justifica o ipoteză, de pil
dă, înseamnă în științele exacte, 
în științele naturii, a o demon
stra cu mijloacele tradiționale 
sau prin inovații de metodă ; fără 
ca aceasta să implice luarea în 
considerare a factorilor imponde
rabili. Lucrurile se schimbă sub
stanțial cînd așezarea tradițională 
a valorilor este tulburată, sau în 
situațiile de maximă conflictuali- 
tate.

Față de valorile zise tradițio
nale ale burgheziei, clasa munci
toare, al cărei îndreptar teoretic 
este învățătura marxistă, instituie 
un nou sistem de valori, integrat

CURENTE

IN EXPLICAREA

Biografia

în deveniretâSczt si

(Urmare din pag. 1)
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JSuporțT de lumină (Termocentrala Luduș)
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în vechiul sistem, din care reține 
și perpetuează valorile pozitive, 
„etene* (Deși, cum e normal, dia
lectica respinge orice valoare e- 
temă întrebuințarea termenului 
nu trebuie sancționată teoretic, 
mai ales atunci cînd sensul »ău 
e, dintr-un anumit punct de ve
dere, metaforic).

Intre acestea, adevărul, în sen
sul său partinic, este piatra un
ghiulară a tot ceea ce — din 
punctul de vedere al celor care 
vor să construiască o societate 
de deplină și autentică echitate

pe care le oferă socialismul, în 
ea afdndu-se și temeiurile cele 
mai adinei al justificării.

Individual, nici o atitudine 'ati
tudinea subînțelege distingerea 
cerințelor și intereselor colectivi
tății sociale, concrete, din care 
face parte individul» nu poate fi 
evaluată în afara couteatuhzi în 
care se manifestă și, ca atât mai 
puțin, în afara catalizatorilor ei și 
a factorilor deteramaatâ, crpi 
cum justificarea unei alri'idtni nu 
poate fi realizați prin simpla e- 
vocare a acestui cccteat. Mai

Actualitatea unor concepte

JUSTIFICAREA
socială, de autentică 
morală — constituie valoar- poe
ți vă. Umanismul și moralitatea 
socialismului se întemeiază pe res
pectul valorilor pe care le pro
clamă, pe consecvența în npert 
de esența și spiritul filozofie mar
xiste. Sensul istoriei nu este 
tihniu, perioadele de pemnobri 
putând alterna, chiar și în soc=>- 
lism, cu cele de maxăBft hai* 
nozitate. Factorii care imprimi
evenimentelor acest caracter snt 
multipli ; provenind din interior 
sau fiind de natură externă. Cu 
toate acestea, „epoca", in Knșnl 
său limitat, nu poate altera esența 
filozofică și morală a indivizilor. 
Iar această imensă capaataie de 
a fi consecvent este una din cele 
mai mari posibilități de libertate

it TO •
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ORIENTĂRI TENDINȚE

Studiul introductiv „Proza so- 
vietică astăzi" est© o „pano
ramă" cu referințe și trimiteri 
la critica sovietică de specia
litate în care se urmărește a 
se stabili locul fiecăruia din
tre autorii volumelor de lite
ratură epică. Firește pentru 
perioada 1917—1944, acolo 
unde istoria a operat o triere 
valorică, lista numelor e mai 
selectivă. Mai departe, pa
gina generoasă, găzduiește 
nume dintre cele mai diverse, 
lăsînd loc surprizelor pe care 
maturizarea unor autori le 
poate oferi. Tatiana Nlco- 
lescu a scris despre „Cinghlz 
Aitmatov, Serghei Antonov, 
Vasili Axionov, Cerigori Ba
klanov, Emmanuel Kazalde- 
vici, Iuri Kazakov, Viktor Ko- 
nețki, Viktor Nekrasoy, Ga
lina Nikolaeva, Vera Panova, 
Vladimir Tendreakov. De fie
care dată se procedează la

UTIAN A NICOLESCU: 
„Prozatori sovietici 

contemporani44

Intre curentele idealiste din 
gîndirea contemporană spiritu
alismul are tradițiile cele mai 
vechi în dezbaterea problema
ticii existențiale a condiției uma
ne. îndeosebi orientarea spiri
tualistă franceză a inaugurat 
încă prin Pascal, cele dinții 
motivații spiritualiste în ceea 
ce privește sensul vieții, valoa
rea acestuia și nevoia de a în
țelege dincolo de imanentismul 
cotidian. In acest sens, neospi- 
ritualismul contemporan, înde
osebi cel francez, își revendică 
dreptul de a da o soluție omului, 
pornind de Ia necesitatea ra
portării acestuia la o realitate 
de natură transcendentală.

Curentul neospiritualist con
temporan opune premiselor ini
țiale, cu caracter dizolvant, ale 
existenționalismului, o modali
tate nouă de înțelegere a subiec
tului, prin așa-numita teorie 
a participării la Ființă.

în această tendință se mani
festă. de fapt, un platonism în
târziat, o reevaluare a esențelor 
transcendentale în care locul de 
seamă îl ocupă aceeași Ființă 
echivalentă cu Dumnezeu. Față 
de vechiul spiritualism care 
refuza orice dialog cu știința 
dînd primat unor realități de 
ordin psihologic, noul spiritua
lism consideră că știința își are 
un domeniu restrîns de aplica
bilitate și că nu mal poate sa
tisface exigențele spiritului. 
Intervenția elementului religios 
este evidentă în cazul neospi
ritualismului actual, care s-a do-

vedit un apărător fidel al 
cepției religioase despre om.

Reprezentanții de seamă al 
neospiritualismului — intre care 
se detașează Gabriel Mareei —

MOTIVAȚIA SPIRITUALISTA

EXISTENTEI UMANE
grupați în 1934 în jurul orien
tării „Philosophie de Lespri:- 
au încerca: reabilitarea unor 
formule filozofice, menite să în
lăture discrepanța între om și 
Ființă pe care a instaurat-o 
existențialismul ateu. Angoa
sei șl inutilității existenței, de
clarată de existențialismul sar- 
trlan și heldeggerian, li s-a con- 
trapus pozitivitatea actului Iu
birii, a fidelității creatoare și a 
participării la lume. De fapt, 
aceste principii încearcă o sal
vare etică, în baza moralei creș
tine, de apropiere prin iubire și 
credință. Fără îndoială că senri-

a rae-rrfttârif ia

Ateneul studențesc trebuie 
ti dețină un instrument de 
lă^cire multilaterală a pre- 
getirfi politice, științifice și 
culturale a studenților, inte
lectuali in formare, dar să nu 
continue activitatea didactică, 
aaa cum sint de părere unii 
membri din colegiu. Apoi, 
de;a se observă la noi multe 
similitudini între activitatea 
Ateneului și a clubului stu
dențesc. Socotesc că prezența 
directorului de club in cole
giu este necesară, dar aceasta 
trebuie să fie și o ccranție că 
se vor evita suprapunerile in 
activitate, paralelismele.

Am aflat din ziar că fn 
fiecare institut și-a 

deschis propriul Ateneu stu
dențesc. Situația specifică din 
București, unde învață 60 000 
de sZudenți, unde numai nu- 

studenților din l’niver- 
ătece se ridică 'a II009, im- 
png. cred eu. fierinsi tnrti- 
tur ezbă ate-

n procincze însă, unde 
scadenților dmtr-un 

CTsrenffar este mai 
e ooate organiza un 

Ateneu studențesc — 
re M răspundă preorupări- 

ccmune ele studenților 
diferite facultăți, dar care 

neglijeze problemele 
ce de unui institut sau 
Faptul prezintă citeva 

crenca^e. O să mă refer însă 
Îs cel maz important: se
zeexe eouîriftii ixn grup de

fi consultanți for
mat din personalități de
-tr-e T-erffțyftt, științific și 

Denumirea de Ate
neu ;-e Hcfntut fn mod deo
sebii pe studenți. Tocmai da- 
tzmtă faptului că ei au înțe
les cd este vorba de un înalt 
fcm.m academic — care nu-și
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Gospodărie autentică din anul 1775, comuna Berbești, județul Maramureș, 
Satului din București

CINEMATOGRAFE
ANA KARENINA

rulează la Patria (orele 10 ;
13.30 ; 17 ; 20,15).

HOMBRE
rulează Ia Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 : 18.45 ; 21.15) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16; 18,30 ; 21).

HEIDI
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18,15 ; 20.30); 
Capitol (orele 9,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). 

VERA CRUZ
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15); Modern (orele 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15).

HEROINA
rulează la Victoria (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Fe
roviar (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30) ; Melo
dia (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

LUSTRAGIUL

11,30 ;

rulează la Excelsior (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

PRINȚESA 
rulează la Central (orele 8,30 
11 ; 13,30 ; 16 : 18.30 ; 21).

ULTIMUL VOIEVOD 
rulează la Lumina (orele 8,45 
—16,30 (în continuare) 
20,45).

OPERAȚIUNEA SAN 
NARO

rulează la Doina (orele 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Moși
lor (orele 15,30 ; 18).

WEEK-END CU ANA 
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

UN DANS DIN MUNȚII CO
DRULUI. VECHI MONUMEN
TE ROMANEȘTI DIN TRAN
SILVANIA. CUTIA CU DO, RE. 
MI, SOARELE NEGRU. FLOA
REA UITATA, VALUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9/1968 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

18.45 ;

GEN-

11,30;

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Grivtța (orele 9; 
1X30 ; 16 ; 19.30).

DUELUL LUNG 
rulează la înfrățirea (erele 
15.30 ; 18 ; 2XL30).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERS SON 

rulează la Buzești (orele 15.30 ; 
18).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Giulești (orele 15.30 
—19) ; Daria (orele 8.45—19J0 
în continuare).

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 1330 ; 16 : 18.15 ; 20.30) ; 
Arta (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Unirea (orele 
18).

TOTUL PENTRU RÎS 
rulează la Lira (orele 
18).

TOM JONES 
rulează la Drumul Sării 
15 ; 1730 ; 20).

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la Flacăra 
15,30) ; Ferentari (orele 
18).

15,30;

15,30 ;

(orele

(orele 
15,30 ;

NU DOREȘTI CEEA CE
CUNOȘTI

Progresul sftâsțrt *
rxrxx-.- r-yfvă U2 

frai ii ct h a sal taair 
de specializare. Dacă te urd 
ca patra secole. starrm. dez
voltării «xxetătfi jer—tea 
existenta unor spirite vt m- 
sale ca Leonardo da Trac, 
dacă Mxbelargelo Booearo- 
ti putea, in t» ce dUuua 
Pleu sau concepea BAU ba 
de la Pisa să se ca
poet, feotte-.ric.ir. Slaaof. 
arhitect. gtaditor r parter, in 
zilele noastre, pentru apro
fundarea temeinică a unei 
discipHoe trebuie să-ti eoc- 
«acri întreaga capac.t^ta 
muncii căreia :e-ai cest-nat. 
Independea: însă de dome
niul artivttătfi. <pe:iai:rs-ea 
presupune deferenta, pasiu
nea pentru obiectul «t tocul 
muncii. Numai existe-.ta unei 
afinități între pnfesiune. pe 
de o parte și cel rare-: prac
tică pe de aită parte, creează 
clima rol propice desfășurări! 
și folosirii sistematice a for
ței și capacității individului.

In ascensiunea spre culmile 
măiestriei în profesiunea a- 
leasă, tînărul de azi purtând 
în raniță merindele experien
ței, are nevoie să se sprijine 
pe pioletul unei săli de culturi 
generale. Corelația între spe
cialități aparent fără numi
tori comuni, dar în esență 
complementare pentru dez
voltarea armonioasă a omu
lui, constituie nu numai un 
exercițiu mintal util, dar și o 
lărgire a perspectivei crea
toare. Inventivitatea, soluțio
narea promptă a unei situa
ții de moment sînt adesea

ții eare dă 
ța șâ forța 
anim.

Cu protnovarea
și așâ-zisa pătrundere a tână
rului in viață, sradtâle ee'ui 
care dores.e să fie folositor 
sz rietătii ia care trăiește au 
s-au terminaL Sînt setr.r.iri- 
catâw în arest sens cuvintele 
lui <FAmesseaj adresate tâ- 
neretuiui care părăsea cole
giul : „Clasele voastre s-au 
termina: ; studiile abia în
cep*. Aflat la raspintâa vierii, 
tânărului absolvent ii rfenî- 
ne mereu alături băirirul 
sfetnic al sutelor de genera
ții : CARTEA. Acela care 
trece nepăsător pe lingă un 
raft de cărți fără să-și arun
ce o privire asupra lor, fără 
să-l intereseze dacă un au
tor sau un titlu răspunde u- 
nei năzuințe a spiritului său, 
acela este fără îndoială un 
Ignorant și-n meseria luL 
Conversația intimă pe care o 
realizezi cu paginile bune de 
literatură este o discuție cu 
tine însuți, o confruntare a 
propriului spirit cu experien
ța unor minți luminate, dia
logul care-ți clarifică noțiu
nea de OM.

Dar nu numai cartea, „înal-

ță șuierul șf Inspiră senti
mente generoase*-, cum se 
exprima La Bruyere despre 
literatura buna. Tînărul de 
azi are Za fndemînă multiple 
posibilități de a învinge iner
ția ignoranței. Cinematogra
fii și televiziunea îl conec
tează la contemporaneitate, 
cupă cum călătoriile acum, 
cînd mijloacele moderne de 
transport permit acoperirea 
unu spațiu mai larg îi dau 
posibilitatea contactului și-a 
observației directe atît de 
necesare formării indepen
dentei de gândire. După cum 
a nu asculta o muzică înăl
țătoare denotă un indiferen
tism condamnabil, a nu ob
serva frumusețea unui oraș, 
a păși fără să întorci capul 
pe dinaintea celor mai minu
nate spectacole ale naturii 
înseamnă a te îndepărta de 
latura rațională a omului. 
Fiindcă, in mod cu totul pa
radoxal, indiferența își are 
totuși cel mai adesea obîrșia 
în ignoranță. Fiindcă, necu
noașterea, de cînd lumea, în 
loc să genereze curiozitatea, 
dorința de a ști, avîntul spre 
orizonturi largi, toarnă plumb 
în aripile tânărului. Aceasta 
a constatat-o omenirea în 
experiența ei milenară ; a in
tuit-o mai ales Ovidiu, cînd
— întărit de acea siguranță 
pe care ți-o dă genialitatea
— afirma : Quod latet igno
ram est, ignoti nulla cupido, 
nici o dorință nu se naște 
din vfnt; nu dorești ceea ce 
nu cunoști.

Aplicat la condiția intelec
tuală a tânărului modern, 
dictonul a căpătat, o dată cu 
vechimea, buchetul și tăria 
unei argumentații axioma
tice.

va putea permite să organi
zeze acțiuni banale și neinte
resante, ci, dimpotrivă, va 
crea in lumea universitară un 
climat în care interesul stu
denților pentru politică, ști
ință și cultură să primească 
cele mai competente răspun
suri. Este limpede, Ateneul 
nu poate avea viață dacă nu 
stabilește legături trainice și 
permanente cu oameni de 
știință și cultură de mare 
prestigiu. Organ izînd Ateneul 
studențesc la nivelul centru
lui universar, pe lingă faptul 
că fiecare institut va contri
bui cu experiența sa la reu
șita activității acestuia, se în
mulțesc posibilitățile de a co
labora cu personalități știin
țifice și culturale din toate 
institutele. Se poate iniția, 
astfel, un schimb permanent 
de profesori între institute.

Studenții, și in general ti
nerii, sint interesați de actua
litățile politice, științifice și 
culturale, dar nu rămîn in
diferenți la formele prin care 
acestea le sint comunicate. In 
activitatea extra-didactică u- 
nele procedee s-au banalizat 
prin uzanță, altele repetă cu
noștințele pe care tinerii le 
cunosc de la cursuri. De aceea 
sondajul de opinii în masa 
studenților, pentru a vedea 
ceea ce vor să știe și cum să 
afle este esențialmente nece
sar. Iar pentru a fi mereu în 
actualitate, sondajul trebuie 
reluat în termene scurte. Un 
program întocmit, de pildă, pe 
trei luni poate fi depășit de 
evenimentele imediate care 
intră in atenția studenților. 
Pentru a da curs ingeniozi
tății specific tinerești, sfera 
de acțiune a acestui forum 
trebuie să fie elastică, în sen
sul că să poată îngloba ope
rativ problematica solicitată 
de studenți.

In ce privește formele de- 
manifestare a activității, la 
Tg. Mureș s-a adoptat urmă
toarea soluție: în 
două luni ale existenței 
Ateneul să meargă pe 
„bătătorite" prin metoda 
zentării subiectelor prin 
ferințe, iar tematica a 
propusă direct de membrii 
colegiului. în această primă 
perioadă, vor fi întocmite 
chestionare, ce se vor difuza 
la toți studenții și pe baza 
răspunsurilor se va acționa 
ulterior. După părerea mea, 
chiar cu riscul de a fi amî- 
nată deschiderea Ateneului, 
era mai bine să se efectueze 
întîl sondajul prin chestionare 
și apoi să se întrunească cole
giul și să elaboreze afișele 
program. Ateneul nu se poate 
împăca cu limitarea activi
tății studențești din orele li
bere, promovîndu-se o singură 
formă de lucru: conferința. 
Apoi se știe că o conferință 
dacă nu expune subiecte de 
senzație — să zicem despre 
farfuriile zburătoare — nu va 
capta permanent atenția; pe 
cind o masă rotundă, o dez
batere la care să fie invitate 
mai multe personalități din 
același domeniu de activitate 
oferă o confruntare mai la 
obiect, aș spune un dialog viu, 
atrăgător și mult mai util. 
Găsesc că nu este lipsită de 
eficiență atragerea în colegiul 
Ateneului, ca membri perma- 
nenți, a conducătorilor unor 
instituții — teatru, filarmo
nică și altele. In altă ordine 
de idei, acolo unde există 
cinecluburi. acestea își pot 
aduce o contribuție însem
nată prin realizarea unor do
cumentare științifice, social- 
culturale etc.

Totodată, susțin că o cola
borare permanentă între cen
trul de cercetări pentru pro
blemele tineretului și Atene- 
ele studențești își va arăta 
roadele. Prin urmare, la în
trebarea ce trebuie să fie 
Ateneul studențesc, răspund: 
o nouă tribună a educației mul- 
tilateral-politică, științifică și 
culturală a viitorului intelec
tual.

prezentarea cronologică a ac
tivității editoriale și publicis
tice. Fiecare titlu enunțat în
seamnă și un popas, în care 
criticul își acordă răgazul de 
a descrie numita operă. Nu 
lipsește de obicei, un scurt 
preambul cuprinzînd date 
biografice — mai ales din pe
rioada de maturitate a proza
torului despre care e vorba 
(activitatea profesională, soci
ală etc.). O bogată bibliogra
fie critică (oferită de presa 
sovietică) constitue scheletul 
pe care apoi se organizează 
analiza propriu-zisă a mate
rialului avut în obiectiv. Este 
evident că aspirația secretă a 
autoarei a fost să epuizeze 
subiectul de care se ocupă. 
Rezultatul investigațiilor S-a 
concretizat în studii stufoase 
și descriptive, altfel serios 
documentate.

primele 
sale, 
căile 
pre- 
con- 
fost $1 mama, care nu vine mai re

pede I
Foto: N. MOLDOVEANU.

TELEVIZIUNE
VINERI, 8 NOIEMBRIE 1968

limba rusă 
lecției de

limbă spa-

10,00 — Curs de
(reluarea 
joi).

10.30 — Curs de
niolă.

11,00 — T. V. pentru spe
cialiști. Ciclul „Me
dicină". Rahitismul 
carențial și vitami- 
no-rezistent (re
luare).

11.30 — închiderea emisiunii
de dimineață.

17.30 — Pentru copii. • Tai
ne dezlegate : „Me
moria creierilor e- 
lectronici" • Picolo 
— desen animat.

18,00 — Drumuri și popasuri. 
Reportaj filmat „Clu
jul turistic".

18.20 — Buletinul circulației
rutiere.

18.30 — Curs de limba spa
niolă (reluarea lec
ției de dimineață).

19,00 — La porțile cunoaște
rii — emisiune pen
tru tineret. „Ada- 
Kaleh" — o insulă 
care se mută.

19.30 — Telejurna
lul de seară.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate.

20,00 — Actualitatea în agri
cultură.

20.20 — Studioul muzical.
20.30 — Cărți și autori.
21.10 — Reflector.
21,25 — Film artistic : „Cine 

va deschide ușa ?“ — 
o producție a stu
dioului cinematogra
fic „București".

23,00 — Telejurna
lul de noapte.

23.10 — închiderea emisiunii.
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Moment eu ample semnificații in viața

(Urmare din pag. I)

îmi exprim întreaga adeziune 
la politica științifică marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, a spus 
Ingeborg Taborsky, secretară la 
liceul din Sebeș. Eu văd în a- 
ceasta acțiune o nouă expresie a 
profundului democratism al orîn- 
duirii noastre, asigurarea depli
nei egalități în drepturi, ceea ce 
constituie o valență în plus la 
valorificarea capacității creatoare 
a întregului popor4'.

în încheierea adunării, din 
partea Comisiei de organizare, a 
luat cuvin tul Emeric Stoffel, 
membru al C.C. al P.C.R.

Participanții au desemnat apoi 
Consiliul județean, și pe prof. 
Hans Schneider, ca președinte.

Au fost desemnați de aseme
nea reprezentanții locali în Con
siliul oamenilor muncii de națio
nalitate germană din Republica 
Socialistă România.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către par
ticipant se spune printre altele : 
Constituirea Frontului Unității 
Socialiste și a Consiliilor oame
nilor muncii ai naționalităților 
conlocuitoare este o expresie ma
joră a democratismului profund 
al societății noastre, în care se 
împletesc garantarea libertăților 
naționale și sociale ale cetățeniloi 
de altă naționalitate cu partici
parea activă a acestora la elabo
rarea și înfăptuirea liniei politi 
cii interne și externe a partidului 
și statului nostru. Participanții la 
această întrunire exprimă pro
funda recunoștință față de grija 
permanentă a partidului pentru 
ridicarea bunei stări a întregului 
popor, prin punerea în valoare a 
tuturor energiilor creatoare, prin 
stimularea folosirii acestora în* 
tr-un scop comun — edificarea 
socialismului în patria noastră.

; TIMIȘOARA
în aula Universității din Timi

șoara a avut loc joi după-masă, 
adunarea de constituire a Consi
liului oamenilor muncii de națio
nalitate germană din județul Ti
miș. Adunarea, la care au par
ticipat, peste 400 de reprezentanți 
ai oamenilor muncii de naționa
litate germană a fost deschisă 
de Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

în continuare, conf. dr. docent 
Ștefan Binder de la universitatea 
din Timișoara, a arătat că liotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R., 
privind constituirea Consiliilor 
naționalităților conlocuitoare, 
marchează o noua etapă în ca- 

- drul măsurilor stabilite de partid 
pe linia mobilizării tuturor ce
tățenilor fără deosebire de națio
nalitate la opera de zidire a so
cialismului în patria noastră. Con
stituirea Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
ft’rmană, organism cu caracter 
Ifrg reprezentativ, înseamnă pen
tru noi o contribuție și mai spo
rită, cu forme superior organizate, 
la dezvoltarea economiei, la crea
ția științifică și culturală, la în
tărirea muncii politice educative, 
la întărirea frăției și prieteniei 
dintre toți cei ce muncesc în pa
tria noastră.

Muncitoarea Gertrude Weiss- 
mullrer de la fabrica „Bumba
cul" din Timișoara a arătat, prin
tre altele : Oamenii muncii de 
naționalitate germană din care 
fac și eu parte, sînt prezenți azi 
în activitatea tuturor organelor 
de partid și de stat, a organiza
țiilor de masă și obștești. Munca 
lor plină de abnegație se bucură 
de o înaltă prețuire din partea 
partidului și statului, a întregului 
popor. Ne vom aduce și în Viitor, 
cu hotărîre contribuția Ia înfăp
tuirea politicii Partidului Comu
nist Român, forța conducătoare

. în patria noastră iubită, România 
socialistă. „înființarea Consiliilor 
oamenilor muncii de naționalita

(Urmare din pag. 1)
de a apărea, pentru că dorin
ța firească, apreciabilă, a mu
nicipiului de a ști el tot ce se 
întîmplă în organizații presupu
ne și obligația de a nu se face 
nimic fără știrea lui, ceea ce 
înseamnă că organizațiilor nu le 
rămîne de făcut altceva dtcît 
să aștepte mereu pînă cînd vine 
din nou activistul, ca să-i spu
nă ce mai au de gînd, iar el 
să dea scurt din cap : da, se 
poate. în felul acesta încurajăm, 
fără să vrem, vechea atitudine 
de a nu se ieși din cuvîntul or
ganului ierarhic, chiar dacă în 
vorbe afirmăm independența or
ganizațiilor și susținem dreptul 
lor, și datoria, în același timp, 
de a se conduce singure, de 
a-și găsi drumul propriu prin 
organizarea unor activități spe
cifice. De fapt, însă, nu le dăm 
s’ timpul necesar s-o facă, 
fiindcă le copleșim mai departe 
cu ..indicațiile" noastre bine
voitoare. Odată ce „perioada de 
pregătire" a ajuns, treptat, să 
se limiteze doar la pregătirea 
documentelor adunării și nimic 
altceva (se pot da exemple ne
numărate în sprijinul afirma
ției), aș propune să se facă o 
singură dată măcar următoarea 
experiență : să se stabilească, 
de comun acord. între munici
piu și o organizație oarecare, 
data alegerii și apoi să nu mai 
calce nimeni pe acolo pînă în 
ziua respectivă. Sînt sigur că 
totul ar fi pus la punct la fel 
de bine ca si în cazul cînd ar 
fi venit, ca de obicei. în fiecare 
zi, dacă nu chiar mai bine, 
pentru că organizația ar fi fă- 
SUt pregătirile după cum ar fi

social-politică a
te germană, maghiară, sîrbă și de 
alte naționalități, constituie o 
continuare consecventă a politicii 
duse de partid în problema națio
nală — a spus actorul Hans Keh- 
rer de la Teatrul german de stat 
din Timișoara. Din multitudinea 
aspectelor pozitive ale acestei po
litici vreau să relev unul, care 
scoate în evidență, în modul cel 
mai viu, justețea politicii marxist 
leniniste a partidului și a con
ducerii sale — este vorba dt 
Teatrul nostru german de 
Stat, instituție care face parte 
integrantă din viața spirituală și 
culturală a patriei noastre. Este o 
reflectare pe plan superior a 
drepturilor și libertăților de afir
mare culturală a tuturor naționa
lităților conlocuitoare din țara 
noastră, și de aceea alături de co
legii mei, îmi voi aduce întregul 
aport la activitatea acestui Con
siliu, care va contribui la dezvol
tarea democrației socialiste din 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
din partea Comisiei de organiza
re, Filip Geltz, vicepreședinte al 
Centrocoop. Adunarea a desem
nat apoi Consiliul județean Ti
miș al oamenilor muncii de na
ționalitate germană, din care fac 
parte muncitori, țărani coopera
tori, ingineri, tehnicieni, cadre di
dactice, oameni de știință, artă 
și cultură, activiști de partid și 
ds stat, avînd ca președinte pe 
Nicolaie Berwanger, redactor la 
ziarul ,,Neuer Weg".

Au fost desemnați, apoi re
prezentanții locali pentru Con
siliul oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm adunarea a adoptat 
textul unei telegram* adresate 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se arată, printre altele : 
Noi, cei peste 400 de muncitori, 
țărani și intelectuali de naționa
litate germană din orașele și 
satele județului Timiș, partici- 
pînd cu însuflețire și deplină 
satisfacție la constituirea Consi
liului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
ne îndreptăm gîndurile spre 
Partidul Comunist Român și 
conducerea sa înțeleaptă care 
au asigurat rezolvarea în spirit 
marxist-leninist a problemei na
ționale, deplina egalitate în 
drepturi a naționalităților conlo
cuitoare cu poporul român.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dv. personal tovarășe 
secretar general, că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a asi
gura participarea tot mai activă 
a populației de naționalitate 
germană din județul Timiș, la 
înfăptuirea mărețului program 
de edificare a socialismului în 
patria noastră draga, Republica 
Socialistă România.

SIBIU
Reprezentanți ai oamenilor 

muncii de naționalitate germană 
s-au întrunit la Sibiu pentru a 
constitui Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din județul Sibiu.

Participanții la adunare au fost 
desemnați de oamenii muncii de 
naționalitate germană în ședințe 
comune ale organelor și organi
zațiilor de partid și ale organi
zațiilor de masă și obștești, des
fășurate zilele trecute la orașe și 
sate.

Adunarea a fost deschisă de 
Nicolae Gavrilescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean.

Aiătînd importanța constituirii 
Consiliilor județene, numeroși 
vorbitori și-au manifestat deplina 
adeziune față de politica partidu
lui, hotărîrea lor de a participa 
cu toată energia la înfăptuirea o- 
perei de desăvîrșire a construc
ției socialiste, de înflorire mul
tilaterală a României socialiste.

Este o veche tradiție la Si
biu de conlucrare și colabo
rare între populația română și 

crezut ea de cuviință, nu după 
cum ar fi vrut activistul care 
folosește, totuși, pentru mai 
multe organizații, un singur cap. 
Abia așa și-ar da seama muni
cipiul că toată alergătura sa, și 
zbaterea între 10—15—30 de or
ganizații este, de fapt, inutilă 
și ar mai tempera ambiția de a 
conduce el totul. Așa cum se 
petrec lucrurile acum, se în
tîmplă un fenomen oarecum 
ciudat. Pe de o parte, organi
zațiile au căpătat, totuși, niște 
drepturi evidente, începînd cu 
cel al planului de venituri și 
cheltuieli și terminînd cu drep
tul de a avea ștampilă proprie,

A

însă, pe de altă parte, nu le 
recunoaștem dreptul de a se 
conduce de la bun început, în 
totalitate, fiindcă adunarea de 
alegeri trebuie să însemne, de 
fiecare dată un nou început. 
Aceeași lipsă de încredere în 
posibilitățile organizației ne în
deamnă să nu acceptăm pînă la 
capăt propriile noastre hotărîri.

Unii dintre activiștii cu care 
am stat de vorbă pe această 
temă, argumentau că un con
ducător din afara organizației 
asigură imparțialitatea alegeri
lor, democratismul lor. O altă 
categorie de activiști susțin că 
pentru conducerea unei adu
nări există anumite „legi ne
scrise", care trebuie respectate

dat probabil de prezența atîtor 
oaspeți, a deschis-o puțin cam 
bilbîit și, în loc să propună un 
prezidiu format din trei tova
răși, a propus numai doi. Se
cretarul municipiului a sărit 
însă pe loc, ca ars : unde ai mai 
pomenit dumneata prezidiu din 
două persoane ? Dacă în asta 
stă respectarea „legilor nescri
se", cred că acestea nu sînt e- 
xagerat de greu de învățat. în 
sfîrșit, ultima categorie, a celor 
mai neîncrezători, o formează 
unii activiști care pledează pen
tru prezența lor la conducerea 
adunării, fiindcă altfel, zic ei, 
cine știe ce se poate întîmplă, 
cine știe ce propuneri „depla- 
iate“ se vor face și se va da

cea germană, a spus strunga
rul Wilhelm Muhsam de la Uzi
nele „Elastic". La dezvoltarea 
economică și socială a județu
lui, parte integrantă a tablou
lui realizărilor României socia
liste, au participat, umăr la u- 
măr, muncitori români, ger
mani, maghiari, care în aceas
tă luptă și muncă comună au 
făurit și au cimentat frăția in
destructibilă dintre populația ro
mână și naționalitățile conlocui
toare.

„Evenimentul la care asistăm 
astăzi — a spus Iosif lost — 
secretar al Comitetului U.T.C. 
din Mediaș, constituie încă o 
dovadă a frăției între oamenii 
muncii români și ai naționali
tăților conlocuitoare. Activitatea 
Consiliului va da un nou im
bold și muncii cultural-educa
tive la care participă laolaltă ro
mâni și germani.

Au mai luat cuvîntul dr. Mi
hail Rohrich, medic specialist la 
Spitalul unificat de adulți, prof. 
Erika Berger, directoare adjunc
tă a liceului din Agnita, Ewald 
Zwaer, redactor șef al ziarului 
„Hermann Stadter Zeitung".

A fost desemnat apoi Consi
liul județean al oamenilor mun
cii de naționalitate germana. Ca 
președinte a fost desemnat Hoff
man Erberth. Au fost, de aseme
nea, desemnați reprezentanți 
locali pentru Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă Româ
nia.

In încheierea adunării, parti- 
ci pan ții au trimis o telegrama 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, în 
care se spune printre altele: „Le
gaturile tradiționale a conlucră
rii și conviețuirii frățești dintre 
îomânii și sașii din Transilvania, 
au rădăcini adinei în istoria pa
triei noastre comune. Orînduirca 
noastră socialistă a ridicat pe o 
treaptă superioară, a consolidat 
această conviețuire armonioasă, 
în patria noastră comună ne 
este garantată nouă, ca și ce
lorlalte naționalități conlocuitoa
re, egalitatea în drepturi în toa
te domeniile vieții politice, eco
nomice, sociale și culturale. Prin 
însăși Constituția țării ne sînt 
asigurate dezvoltarea liberă a 
vieții noastre culturale, ca parte 
integrantă a culturii socialiste a 
României, condiții optime învă- 
țămîntului, presei și literaturii în 
limba maternă.

ARAD
La adunarea de constituire a 

Consiliului județean Arad al oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, au fost prezenți peste 
300 de reprezentanți ai oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din județ.

Teodor Haș, prim-secretar al 
Comitetului județean Arad al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a subliniat în 
cuvîntul rostit, semnificația creă
rii Consiliilor oamenilor muncii 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, ca o noua expresie a 
profundului democratism al orîn- 
duirii noastre socialiste. Crearea 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
reflectă noi forme organizatori
ce, ce se integrează armonios în 
ansamblul de măsuri întreprinse 
în ultimii ani de către partidul 
nostru, pentru perfecționarea 
conducerii vieții politice și socia- 

cu sfințenie pentru că ele oferă 
cadrul desfășurării alegerilor și 
asigură caracterul festiv al mo
mentului. Aceste reguli, însă, nu 
sînt cunoscute de toți, ci nu
mai de cîtiva. ceea ce face in
dispensabilă prezența acestora 
la masa prezidiului. Din nou 
trebuie spus însă că protocolul 
adunărilor nu este cunoscut 
decît de putini, din cauză că 
aceștia nu le-au dat la iveală 
și pentru alții, iar asta mă face 
să mă si îndoiesc de utilitatea 
lor în orice ocazie, peste tot. 
Am fost martor, de pildă, foar
te recent, la o adunare pe care 
secretarul organizației, intimi-

patriei
le, pentru dezvoltarea democra
ției socialiste, corespunzător sta
diului actual al construcției so
cialiste în România.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participant la adunare.

Textilista Iudita Takacs, de la 
uzina textilă „30 Decembrie" a 
spus : Măsurile luate de partidul 
nostru, întruchipează consecven
ța cu care conducerea partidului 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îngrijesc de apli
carea în viață a drepturilor și li
bertăților democratice înscrise în 
Constituția patriei noastre. Ca și 
oamenii muncii români, naționa
litățile conlocuitoare au toate 
drepturile de a participa la viața 
politică și socială, economică și 
culturală, făurind împreună spre 
folosul întregului popor, societa
tea cea mai dreaptă din lume, 
socialismul și comunismul".

Anțoniu Komives, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție „AvintuT din Pecica a arătat, 
printre altele : In comuna noas
tră, unde trăiesc și muncesc îm
preună țărani români, maghiari 
și de alte naționalități, măsurile 
adoptate de recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., privind consti
tuirea Frontului Unității Socia
liste și a Consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților conlo
cuitoare au fost primite cu o vie 
satisfacție. In numele acestor oa
meni, care secole de-a rindul 
și-au împărțit și bucuriile și greu
tățile vremurilor apuse pentru 
totdeauna, asigur conducerea 
partidului și statului nostru, că 
vom munci în așa fel, incit să 
contribuim cu toate forțele la 
propășirea patriei noastre dragi. 
România socialistă .

Vorbind despre constituirea 
Frontului Unității Socialiste și a 
Consiliilor oamenilor muncii ale 
naționalităților conlocuitoare, 
prof. Iosif Kocsik a subliniat că 
acestea vor asigura participarea 
și mai activă a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră la în
treaga operă de propășire a pa
triei, la întreaga viață social-poli
tică a țării".

Din partea Comisiei de organi
zare a luat cuvîntul Dezideriu 
Szilagyi, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

Adunarea a desemnat apoi 
Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din jude
țul Arad. Ca președinte a fost 
desemnat prof. Josif Kocsik. A- 
dunarea a desemnat apoi repre
zentanții locali pentru Consiliul 
oamenilor muncii de naționalita
te maghiară din Republica So
cialistă România.

In unanimitate a fost adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, în 
care se spune, printre altele: 
Considerăm că măsurile lua
te de C.C. al P.C.R., privind 
crearea acestor organisme cu un 
profund caracter democratic 
marchează un pas înainte în dez
voltarea democrației socialiste, în 
lărgirea cadrului de manifestare 
a drepturilor și libertăților poli
tice și cetățenești și prilejuiește 
o nouă și puternică afirmare a 
unității și frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare. Și cu această ocazie, oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară din județul Arad, uniți 
în gînd și voință cu oamenii 
muncii români, germani și de alte 
naționalități își manifestă totala 

peste cap adunarea, sau cine 
știe încotro o vor lua razna 
discuțiile. Și atunci, ar fi ne
voie de cineva care să „orien
teze" în permanentă totul, și 
propunerile, și discuțiile, și 
ideile. Faptele dovedesc, si de 
data asta, fără nici un echivoc, 
că o asemenea teamă există 
mai curînd în neîncrederea ac
tivistului decît în realitate. Am 
fost de față la destule adunări 
în care li s-a acordat tinerilor 
deplina libertate, iar ei au pro
fitat de ea în cel mai bun sens 
al cuvîntului, pentru a-și alege 
cu tot spiritul de răspundere 
reprezentanții. De asemenea, la

Tulcea, ca și la Gorj, la Dolj 
ca și la Ialomița, mi s-au re
latat cazuri foarte frecvente în 
care propunerile făcute în adu
nări, respectîndu-se formele ce
lui mai larg democratism, au 
dovedit întreaga maturitate a 
celor ce le-au făcut, a organi
zațiilor înseși. Și, în cazul 
cînd de cele mai multe ori se 
întîmplă asemenea coincidențe, 
ce se mai poate spune că nu 
este în ordine, de ce mai are 
să se teamă municipiul sau ju
dețul ? Bineînțeles că e foarte 
posibil și ca propunerile făcute 
de tineri să nu se suprapună 
cu părerile pe care le au 
instructorii județului, activiș
tii de la municipiu, din con-

adeziune față de politica internă 
și externă a partidului și statului A 
nostru, bazată pe învățătura mar- 
xist-leninistă, pe realitățile exis
tente în țara noastră, care expri- A 
mă interesele vitale ale întregului 
nostru popor, ale prezentului și 
viitorului 
liste.

națiunii noastre socia-

SUCEAVA
Joi a avut loc în orașul Sucea

va, adunarea de constituire a Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate ucraineană din județul 
Suceava.

La adunare a luat cuvîntul 
tov. Emil Bobu, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Suceava care a subliniat impor
tanța dezvoltării democrației so
cialiste, întăririi continue a uni
tății moral-politice a întregului a 
popor, participarea activă a aces- ™ 
tuia la dezbaterea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a par- A 
tidului.

Numeroși reprezentanți ai 
populației de naționalitate ucrai
neană, prezenți la adunare și-au
exprimat recunoștința pentru con- 0 
dițiile de muncă și viață, drep
turile largi create de pirtid oa- ț 
menilor muncii indiferent de na
ționalitate, hotărîrea de a partici- a 
pa tot mai activ cu toate forțele 
și capacitatea creatoare, în ca- 
drul organizat care se creează W 
prin constituirea Consiliului ju
dețean al naționalităților conlo- @ 
cuitoare, la înfăptuirea politicii 
partidului.

în cuvîntul sâu, prof. Ration 
Zahariciuc din Suceava a arătat : 
Astăzi noi ucrainenii, ce trăim " 
alături de români, ne bucurăm 
ca și celelalte minorități națio- £ 
nale din țara noastră, de aceleași 
drepturi care sînt consfințite de £ 
Constituție. Alături de întregul 
popor, participăm cu dragoste și 
entuziasm la înfăptuirea măre- 
țului program al partidului de 
înflorire a patriei noastre socia- O 
liste.

Victor Procopeț, președintele 
C.A.P. Bălcăuți, după ce a arătat 
că prin munca înfrățită oamenii a 
muncii români și ai naționalită
ților conlocuitoare și-au creat un 
nivel de viață pe care nu-1 visau ™ 
în trecut a spus : Grijii partidului 
pentru dezvoltarea continuă a @ 
drepturilor noastre îi vom răs
punde cu noi eforturi pentru în- £ 
florirea patriei.

învățătoarea Olga Senciuc, din 
Ipotești, a citat numeroase date " 
și fapte din satul său care ilus
trează grija partidului pentru ri- 
dicarea nivelului de viață și a- 
firmarea personalității omului, in- £ i 
diferent de naționalitate.

Adunarea a desemnat apoi ■ 
Consiliul județean. Ca președinte 
a fost desemnat prof. Ilarion Za- 
hariciuc.

Cei prezenți au adoptat o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., Q 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se dă o înaltă apreciere 
justeții politicii partidului de în
tărire a unității moral-politice a 
întregului popor în jurul parti
dului. Crearea Frontului Unității 
Socialiste și Consiliilor oameniloi 
muncii ale naționalităților conlo
cuitoare, se arată în încheiere, 
stimulează și mai mult energiile 
noastre, ne deschide noi căi pen
tru a ne spori contribuția la în
treaga viață politică, economică 
și socială a patriei.

tactele lor cu organizațiile 
respective ; dar atunci aces
ta din urmă trebuie să se 
întrebe nu dacă n-a greșit or
ganizația, ci dacă nu cumva el 
este cel care a greșit, și să-și 
facă procese de conștiință asu
pra gradului de cunoaștere a 
tinerilor. Dilemele unor acti
viști de felul acesta sînt false 
dileme, complicații inutile ca 
întortochierile făcute pe un 
drum drept din teama de a nu 
fi cumva prea simplu totul, 
întortochierile de felul acesta 
ne întîrzie însă, din păcate, și 
ne fac să pierdem timp prețios.

Și atunci — cine trebuie să 
conducă adunarea ? Secretarul 
organizației sau reprezentantul 
comitetului ierarhic ? Nu cred 
că este o întrebare lipsită de 
importantă, nu cred că e un 
simplu amănunt de procedură, 
cum s-ar putea să fie considerat 
la prima vedere. Am credința 
că este exact primul lucru care 
trebuie făcut la începutul de 
drum pe care îl marchează a- 
legerile. prima dovadă incon
testabilă că îi acordăm organi
zației toată încrederea și că ea 
are datoria de a se sprijini, în 
primul rînd pe forțele sale pen
tru a-și rezolva treburile cele 
mai intime. Activistul trebuie 
să fie și el prezent la adunare, 
e necesar să fie, mai ales după 
ce a luat parte cu toată price
perea sa la pregătirea acesteia, 
însă ar trebui mai curînd să se 
afle în sală, printre ceilalți ti
neri, ca un oaspete obișnuit, și 
nu să ocupe locul cel mai vizi
bil de la prezidiu.

PREȘEDINTELE Comitetu-• _ _______
lui de Stat al Planificării, Ma
xim Berghianu, a primit, joi 
dimineața, pe directorul gene
ral adjunct al Institutului Fede
ral de Planificare Economică al 
R. S. F. Iugoslavia, Vladimir 
Loncear.

La convorbirea care a avut 
loc au participat Mauriciu No
vac, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, pre
cum și ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București, Iakșa 
Petrici.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate unele probleme privind 
colaborarea economică actuală 
și de perspectivă dintre Româ
nia și Iugoslavia.

e IERI DIMINEAȚA, a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Oslo, o delegație a Uniu
nii Asociațiilor Studenților din 
România, condusă de tovară
șul Mihail Stoica, vice-pre- 
ședinte al U.A.S.R., care va 
face o vizită în Țările Scandi
nave, la invitația Uniunilor 
Naționale ale studenților din 
aceste țări. La aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condu
să de tovarășul Nicolae Iri- 
mie secretarul Consiliului 
U.A.S.R.

Anticipind 
noul an

îngrășăminte azotoase
Mureș timpul a 

timpului.înaintea...

MUREȘ. O nouă filă ruptă 
din calendar, o nouă zi. Pen
tru colectivul Combinatului 
de 
din Tg. 
luat-o 
Acum cînd planul pe pri
mele zece luni ale anului a 
fost îndeplinit cu mult timp 
înainte de termen, oamenii 
anticipează noul an. Zilele 
„economisite» înseamnă o 
producție suplimentară de 
circa 5 000 tone amoniac,
5 000 tone acid azotic și
6 000 tone azotat de amoniu. 
Unui succes i __ 
altul, Cele trei fabrici ... 
trate acum două luni fn pro
ducție au atins parametrii 
prevăzuți pentru finele a- 
nului.

se adaugă
în-

I. VULCAN

• Probă de
calitate

ARGEȘ. Uzina de mtCTO- 
motoare — Pitești. Oameni
lor de aici li se spun „cons
tructori de inimi". Pe verti
cală se înalță o nouă hală 
industrială, in curînd zgo
motul caracteristic muncii 
își va face prezența. Acum 
au început lucrările de 
probe.

— în noua secție, spune 
Ion Pricop, inginer șef ad
junct al uzinei, vom produce 
pentru început 2 tipuri de 
motoare asincrone în car
case de aluminiu.

— Ce producție se va rea
liza în final ?

— Anual, 250 de mii de 
motoare electrice.

P.S. Ni s-a comunicat de 
la uzină că pînă la sfîrșitul 
acestui an se vor asimila 
încă trei tipuri de motoare 
electrice.

AL. DRAGOMIR

• Verticale
HUNEDOARA. Deva, re

ședință de veacuri a unui 
vestit ținut din valea Mu
reșului inferior. î$i etalează 
verticalele noilor construcții 
armonizate plastic cu pa
tina zidurilor cetății. în 
sectorul nord-estic. acolo 
unde cîndva erau bălti si 
mlaștini, se profilează la o- 
rizont blocuri. Verticală de 
sticlă și beton, de ciment și 
cărămidă. Cei care o înalță 
sînt în majoritate tineri de 
la Șantierul nr. 1 al Trus
tului de construcții Hune
doara. loan Hațeganu, Flo- 
iea Bărbulescu. Nagy Adal
bert, Hie Mihai. Nicolae 
Covaci etc., etc. Nume care, 
rostite
siunea pentru meserie, con
știinciozitate, talent și... dra
goste 
vechi 
la un 
altele, 
plimentară de 55,5 milioane 
lei.

aici, înseamnă pa-

pentru orașul acesta 
și mereu nou, toate 
loc exprimate, printre 
și prin producția su-

EM. DANCULESCU

• Dincolo
de schele

OLT. Istoria nouă a fie
cărui oraș se scrie sus, pe 
schele. Slatina, oraș cîntat 
cu nostalgie de Minulescu, 
își îmbracă o dată cu haina 
ruginie a toamnei veșmînt.ul 
nou al culorilor industriale. 
Schelele au fost demontate 
și pe strada Al. I. Cuza a 
apărut 6 impunătoare clă
dire. cel de-al doilea com
plex comercial modern. 
Dat parțial în folosință, el 
cuprinde magazin alimentar 
cu autoservire, centru pen
tru desfacerea produselor de 
panificație, magazin cu ar
ticole de librărie și papetă- 
rie, centru de legume etc.

Rubrică organizată de
LIDIA POPESCU

TELEGRAME
Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a independenței do 

stat a Poloniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat to
varășului Marian Spychalski, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, o telegramă în care se 
spune:

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

★ ★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trimis domnului Richard 
Nixon următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul ale
gerii Dumneavoastră în funcția de înaltă răspundere de pre
ședinte al Statelor Unite ale Americii, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

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

Amir xAbbas Hoveida, Primul ministru al Iranului, a tri
mis tovarășului Ion Gheorghe Maurer, Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune :

Guvernul și poporul iranian mi se alătură în a prezenta 
Excelenței Voastre mulțumirile noastre sincere pentru feli
citările adresate cu ocazia sărbătorii naționale iraniene. 
La rîndul meu vă adresez sănătate și fericire, iar poporului 
prieten al României succese și prosperitate.

★

★

Ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Ardeshir Zahedi, 
a trimis o telegramă ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor-

Manifestări cu prilejul aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cu prilejul celei de-a 51-a 

aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, nume
roși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, oameni 
de știință, artă și cultură și 
studenți din orașul Iași au par
ticipat joi după-amiază în aula 
Bibliotecii centrale universi
tare la expunerea conf. univ. 
Liviu Gopfil, de la Universita
tea „Al. I. Cuza", care a vorbit 
despre semnificația acestui 
eveniment. A fost prezentat 
apoi filmul „Misiune extraor
dinară" o producție a studiou
rilor sovietice. La Clubul arte
lor de la Casa tineretului a fost 
organizată o seară de poezie pe 
tema „Poeți ai revoluției". • La 
această manifestare și-au dat 
concursul membri ai filialei 
locale a Uniunii scriitorilor și 
actori ai Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri".

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

CONGRESULUI NATIONAL 

DE FARMACIE
Joi s-au deschis, în aula Uni

versității din București, lucrările 
Congresului național de farma
cie, care reunește academicieni 
și alți oameni de știință, profe
sori universitari, cadre medicale 
din clinicile și unitățile de spe
cialitate din țară. De asemenea, 
iau parte peste 60 de persona
lități ale vieții medicale inter
naționale din 15 țări ale lumii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Gh. Ciogolea, pre
ședintele Comitetului de organi
zare a congresului. Prof. M. Voi- 
culescu, adjunct al ministrului 
sănătății, prof. N. Nestorescu, 
președintele Uniunii Societățiloi 
de Științe Medicale din Ro
mânia, și prof. T. Steiger, vice

r
DIRECȚIA REGIONALA CAI FERATE BUCUREȘTI

♦ine

EXAMEN DE ADMITERE
pentru școala de IMP1EGAȚI MIȘCARE in ziua de
2 decembrie 1968, la grupul școlar căi jerate București 

calea Griviței nr. 343

l
l
l

I
I
■ înscrierile

Școala dur 

CONDIȚII DE ADMITERE

— studii : liceul (cu sau fără diplomă de bacalaureat);
— stagiul militar satisfăcut și vîrsta pînă Ia 40 ani;
— domiciliul stabil în cuprinsul Direcției regionale căi ferate 

București. I 
I

)r, abonamente de | 
domiciliul pînă la I 

Iuv ixjn mc joucuicțw;, LianopuiLUL uu trenul, dus și întors, 
o dată pe lună la localitatea de domiciliu, manuale și rechi- fl 
zite școlare. g

IMasa, contra cost, la cantină. B
Informații suplimentare se pot obține de la grupul școlar ■ 

(telefon 17.20.60, interior 3956, 3245) și de la stațiile de cale I 
_ ferată.

I înscrierile se fac la grupul școlar pînă la 30 noiembrie 1968. 
Școala durează un an.

IPe timpul școlarizării elevii primesc bursă lunară de
700 lei, cazare în cămin in limita, locurilor, abonamente de 
călătorie pe calea ferată (pentru elevii cu c___ 1___t____

. 60 km de București), transportul cu trenul, dus și întors, 
........................manuaje reciti-

I

★

neliu Mănescu, prin care mul
țumește pentru felicitările 
transmise cu prilejul Zilei na
ționale a Iranului.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. în gala de festivități a 
Casei de cultură din Sighișoara 
a avut loc o seară literară, pe 
tema „Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie în litera
tura sovietică".

★
O manifestare similară a fost 

Organizată la Casa orășenească 
de cultură din Marghita. Des
pre oglindirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie în 
creația literară sovietică a vre
mii și în literatura universală a 
vorbit profesoara Agneta Ter- 
dic.
Seri literare, concerte, con

ferințe consacrate acestui eve
niment, au fost organizate și Ia 
casele de cultură din Aleșd și 
Oradea.

(Agerpres)

președinte al Federației interna
ționale farmaceutice, au rostit a- 
poi cuvîntări de salut.

Timp de trei zile, paiticipan- 
ții vor dezbate probleme actuale 
din domeniile sintezei și extrac
ției de medicamente, controlului 
calității medicamentelor, tehno
logiei farmaceutice, precum și 
aspecte legate de valorificarea 
superioară a plantelor medici
nale. Dezbaterile pe marginea 
rapoartelor principale și a comu
nicărilor pe care le vor susține 
oamenii de știință români și stră
ini. voi fi completate cu discu
ții la o masă rotundă pe tema 
„Macromoleculele în tehnica far
maceutică".

(Agerpres)

t
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Vizita tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

în II. I*. Ungară
BUDAPESTA 7 — Cores

pondentul Agerpres, Alex. 
Pintea, transmite: Joi dimi
neața a sosit la Budapesta to
varășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., face o vizită de 
prietenie în R.P. Ungară.

La sosire, în gara Keleti, au

fost de față Aczel Gyorgy, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Ovari Miklos, șeful secției 
cultură, știință și învățâmînt 
al C.C. al P.M.S.U.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Ion Avram, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Bu
dapesta, membri ai ambasa
dei.

a

conducătorii forțelor patriotice
din Vietnamul de sud

ALGER 7 (Agerpres). 
Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusa de to
varășul Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului din Republica So
cialistă România, și-a înche
iat vizita in Algeria făcută la 
incitația lui Abdelkrim Ben 
Mahmoud, ministrul algerian 
al tineretului și sporturilor.

In cursul vizitei, tovarășul 
I. Iliescu a purtat discuții cu 
ministrul tineretului și spor
tului algerian, Abdelkrim Ben 
Mahmoud, fâcind un schimb 
de păreri cu privire la orga
nizarea, dezvoltarea și perfec
ționarea educației multilatera
le a tineretului din cele două 
țâri.

La plecarea din Alger, el a 
fast condus la aeroport de 
ministrul tineretului și spor
tului algerian, secretarul ge
neral, directori și funcționari 
dsn acest minister.

HANOI 7 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A., citind agenția 
de presă Eliberarea, anunță că 
delegații reprezentînd Frontul 
National de Eliberare și Alianța 
forțelor naționale, democratice 
și pașnice din Vietnamul de sud 
s-au întîlnit între 3 și 5 noiem
brie pentru a proceda la un 
schimb de păreri privind actua

din Alger
a delegației

U.T.C

Plecarea

"• rOLONA : Aspect al instalațiilor Combinatului de îngră
șăminte axotoase „Polawy"

Corneliu Mănescu
la Montevideo

Demisia lui
Mitterrand

Huaqueros
Circulația relicvelor is

torice, ca și a operelor de 
artă, s-a transformat de 
mult într-un adevărat 
„bussiness". Jaful este 
practicat nu numai de co
lecționari avizi de „mici 
amintiri", care provoacă 
degradarea unor monu
mente cu faimă mondială, 
ci pe o scară infinit mai 
largă, de cohorte de tra- 
ficanți, organizați pentru 
un negoț cu „o bursă nea
gră", cu ramificații inter
naționale. Iar mulți îm
bogățiți, cum se spune, 
peste noapte, sînt dispuși 
să cumpere chiar și cas
tele întregi, a căror re
construcție, identică cu o- 
riginalul, peste ocean, 
undeva, la mii de kilome
tri depărtare, într-un 
domeniu strict privat, fe
rit de ochii mulțimii, ur
mărește să aducă noului 
proprietar faima de „a- 
mator de artă".

yan al culturii, Garcia 
în cursul căreia au fost 
problemele în legătură 
bilitatea încheierii unui 
cultural româno-uruguayan.

Venancio Flores a oferit un 
prînz în cinstea oaspetelui ro
mân, în cursul căruia cei doi mi
niștri au toastat pentru strîngerea 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și Uruguayan.

Capurro, 
discutate 
cu posi- 

acord

MONTEVIDEO 7 — Trimisul 
special Agerpres, I. Ionescu, 
transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, a 
sosit într-o vizită oficială în U- 
ruguay, la invitația guvernului 
acestei țari.

Pe aeroportul din Montevideo, 
el a fost întîmpinat de ministrul 
relațiilor externe al țării gazdă, 
Venancio Flores, și de alte per
soane oficiale. Un grup de copii 
de la școala ce poartă numele 
țării noastre au oferit ministru
lui de externe român flori și i-au 
urat bun venit.

Comeliu Mănescu a fost pri
mit de președintele Republicii 
Uruguay, Jorge Pacheco Areco. 
A fost de față și Victor Flores- 
cu, ambasadorul țării noastre la 
Montevideo. Ministrul de exter
ne român a transmis președinte
lui un mesaj de salut din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind, Jorge Pacheco Are
co a transmis la rîndul său un 
salut președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și urări de prosperitate 
poporului român.

în cursul convorbirii cordiale 
care a avut loc, au fost trecute 
în revistă relațiile care se dez
voltă în mod favorabil între cele 
două țări, președintele exprimîn- 
du-și convingerea că între Uru
guay și România se pot dezvolta 
schimburi și mai rodnice în cele 
mai diferite domenii de activita
te. Au fost discutate, de aseme
nea, unele probleme internațio
nale. Președintele Areco a subli
niat, printre altele, că Urugua- 
yul, la fel ca și România, este 
profund atașat principiilor Car
tei O.N.U. și năzuiește spre in
staurarea unui climat de pace și 
înțelegere între popoare.

Miniștrii de externe ai Româ
niei și Uruguayului au început 
convorbirile privind relațiile bila
terale și unele probleme interna
ționale care interesează cele două 
părți. Comeliu Mănescu a avut o 
întrevedere cu ministrul urugua-

După alegerile
americane

Numele celui de-al 37-lea 
președinte al Statelor Unite — 
republicanul Richard Nixon — 
a devenit cunoscut miercuri 
seara, înainte de numărarea tu
turor voturilor exprimate în 
scrutinul de la 5 noiembrie. Nu
mărarea restului sufragiilor — 
fără vreo influență practică a- 
supra rezultatului anunțat 
miercuri seara — continuă și 
cifrele sosite joi prezintă ur
mătoarea situație : Richard
Nixon totalizează 30 446 028
voturi, ceea ce reprezintă 302 
mandate în colegiul electoral,
față de 270 necesare ocupării
fotoliului prezidențial.

Hubert Humphrey, care a a- 
părat, fără succes, culorile de
mocrate, totalizează 30122 715 
voturi și 191 mandate, iar candi
datul independent 9 186 703 vo
turi și 45 de mandate. Nu este 
cunoscută pentru moment apar
tenența a 12 mandate din cole
giul electoral.

Alegerile parțiale de guverna
tori — desfășurate paralel cu 
scrutinul prezidențial — au dat 
cîștig de cauză republicanilor. 
Rezultatele definitive arată că 
repartizarea celor 21 posturi de 
guvernatori este exact inversă 
față de situația existentă îna
inte de scrutin : republicanii au 
cîștigat în 13 state, democrații 
în opt state 
cinci. După 
guvernatori, 
mericane 31

. republicani, iar 19 de democrați.

Treptat, acest ,,hobby* al 
parvenitilor dornici sâ devi- 
nâ cunoscuti ca „oameni cu 
gust rafinat" a dus la prăda
rea unor comori din fâri cu 
civilizații străvechi, iar acum 
obiectele arheologice sînt 
cotate pe piața la fel cu ac
țiunile unor companii. Scrii
torul Miguel Angel Asturias, 
laureat al Premiului Nobel 
pe 1967 pentru literatură, a 
lansat un avertisment: o- 
biectele arheologice furate 
din țările latino-americane 
în special din Mexic, Guate
mala și Peru sînt vîndute 
colecționarilor americani și 
vest-europeni. Declarațiile 
lui Asturias, care în calitate 
de ambasador al Guatema- 
lei în Franța a organizat re
cent la Paris o expoziție de 
prestigiu cu antichitățile din 
țara sa, au trezit un interes 
deosebit. Referindu-se la ac
tivitatea „marilor speculanți* 
cu obiecte arheologice, zia
rul TIMES relata într-o cores
pondența speciala din Li
ma : „Ei negociază pe pie
țele externe și sînt specialiști 
în scoaterea din țară a ma
terialului arheologic în can
tități surprinzător de mari. 
Adeseori acest material este 
ambalat în cufere și trimis 
pe nume fictive în străină
tate, ca bagaj fără însoțitor; 
uneori , vameșii descoperă 
proveniența șî confiscă 
marfa...*.

Cu toate câ practica „a- 
mintirilor" datează țncâ de 
secole, de cînd conchistado
rii spanioli au început pe
netrația în America de sud, 
niciodată acest negoț n-a 
fost atît de înfloritor ca a- 
cum. Este oare bogăția ar
heologică latino-americană 
un sac fără fund ?

Pe coasta pustie din Peru 
se găsesc cimitire antice un
de se află vestigii din lut ars 
și ceramică, care sînt „livra
te" la prețuri fixe. A luat 
ființă o adevărată industrii 
denumită „el huakueo" (de? 
la cuvîntul „huaco" care în
seamnă oala), iar poliția a 
recunoscut câ întreprinzătorii 
„huaqueros" sînt „extrem de 
bine organizați". Ei își îm
part activitatea în operațiuni 
precis delimitate : unii „ex
trag" marfa, elfii o transpor
tă, alții o plasează... Cînd 
poliția intervine este între
ruptă doar o verigă a con
trabandei, iar peste puțina 
vreme traficul este reluat în 
ritmul obișnuit. Primejdia în
chisorii este înfruntată de a- 
traefia sumelor mari reali
zate din „huaqueo". (Bineîn
țeles, că a apărut ca un co
rolar, și o industrie de... 
contrafaceri și, deci, este ne
voie de experți ca să deose
bească originalele de fal
suri).

Miguel Angel Asturias a 
atras atenția asupra necesi
tății întreprinderii unor mă
suri urgente, coordonate de 
foruri internaționale. El a 
cerut ca această problemă 
sâ fie dezbâtutâ de către 
U.N.E.S.C.O. și sâ fie adop
tat un document corespunzâ- 
tor pentru apărarea patri
moniului arheologic al țări
lor latino-americane. „Țările 
europene, a declarat Astu
rias, au încheiat, înțelegeri 
pentru a preveni transferul 
peste hotare al comorilor lor 
artistice și istorice; este 
deci firesc să se facâ ceva 
asemănător pentru a preve
ni distrugerea sistematica a 
râmășițelor civilizațiilor dez
voltate care au existat odi
nioară pe continentul ame
rican".

Iul stadiu al luptei de eliberare 
a poporului sud-vietnamez. De
legațiile au fost conduse de 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.NJE^ și 
Trinh Dinh Thao, președintă 
C.C. al Alianței forțelor naționa
le, democratice și pașnice.

în cursul discuțiilor, se re
levă într-un comunicat dat pu
blicității la încheierea reuniu
nii, au fost trecute în revistă 
succesele repurtate în lupta îm
potriva trupelor americano-sai- 
goneze. Forțele patriotice, se >- 
rată în comunicat, au defucal 
strategia așa-numitului ..răzbii 
special", utilizată de S.U~A„ 
care, încâlcind acordurile de Ia 
Geneva din 1954, intenționează 
să transforme Vietnamul de sud 
într-o neocolonie și bază ameri
cană. In fața luptei hotărite a 
poporului vietnamez, ca și a a- 
titudinii ferme a forțelor progre
siste mondiale, inclusiv cele din 
S.UA, guvernul american a fost 
nevoit sâ pună crpăt in mod ne
condiționat bembârdazarateior a- 
supra întregului teritoriu al R_D. 
Vietnam.

Cele două delegații an subli
niat că țelul actualei lupte duse 
de poporul vietnamez este reu- 
nificarea pașnică. definitivă a țâ
rii, obținerea independenței. pă
cii, neutralității și prospertitea 
întregului popor vietnamez. Pen
tru realizarea acestui obiectiv, 
este necesar ca cele două orga
nizații să-și intensifice eforturile 
desfășurate in direcția mobiliză
rii tuturor forțelor patriotice in 
lupta împotriva agresiunii af
ricane, pentru răsturnarea ad
ministrației marionete de la Sai
gon și crearea unei coaliții gu
vernamentale larg-democratice.

Documentul relevă pe de altă 
parte sprijinul deplin pe care de
legația Alianței forțelor națio
nale. democratice și pașnice îl 
acordă programului în cinci pun
cte al F.N.E. de soluționare a 
problemei vietnameze. precum și 
hotarîrii conducerii acestuia de 
a trimite o delegație la convor
birile de pace de la Paris.

Studenți arestați

la Moscova la Tokio
Poliția japoneză a 

450 studenți din cei 
care an participat joi

arestat 
1600 

«____r— la o
demonstrație pe străzile prin
cipale ale capitalei japoneze. 
Studenții se îndreptau spre 
reședința premierului Sato. 
Ei au scandat lozinci cerind 
retrocedarea Oidnawei 
tre Japonia.

și au pierdut în 
instalarea noilor 

din 50 de state a- 
vor fi conduse de

birile de pace de

â racâete

Festivitatea
de la Lublin

„Părăsesc președinția Federa
ției Stîngii, dar nu abandonez 
lupta politică" — în acești ter
meni a anunțat joi Francois 
Mitterrand demisia sa din func
ția de președinte al Federației 
Stîngii Democratice și Socialiste.

Comunicînd hotărirea sa zia
riștilor, Francois Mitterrand a 
lansat totodată un apel pentru 
formarea unui nou partid socia
list în Franța. El a apreciat că 
trebuie continuată lupta pentru 
strîngerea laolaltă a democraților 
și socialiștilor, pentru unirea 
Stîngii.

Hotărirea lui Francois Mitte
rrand aduce o consacrare defini
tivă decesului federației.

In felul acesta, o nouă fază a 
evoluției stîngii franceze neco- 
muniste este începută, interesul 
observatorilor îndreptîndu-se 
acum asupra negocierilor ce ur
mează să se desfășoare între di
verse formații care au aparținut 
pînă acum Federației Stîngii 
Democratice și Socialiste în ve
derea eventualei lor unificări 
într-un singur partid. Aceste ne
gocieri vor avea loc între Parti
dul Socialist S.F.I.O. și Conven
ția Cluburilor, deoarece Partidul 
Radical, care a făcut parte din 
componența Federației Stîngii, a 
refuzat formal sa ia parte la for
marea noului partid.

Țăranii de pe va
lea Chevreuse, la sud 
de Paris, au fost tre
ziți, în una din dimi
nețile trecute, de un 
zgomot neobișnuit, a- 
semănător, în oare
care măsură, cu ccl 
produs de trecerea 
avioanelor cu reac
ție. Cauza acestui in
termezzo matinal, au 
aflat-o a doua zi, ci
tind ziarele : „aero
trenul" de construc
ție franceză a reali
zat, pe traseul expe
rimental de 6,7 kilo
metri — între Gornet 
și Limours — un 
nou record mondial 
de vehicul pe șine : 
370 de kilometri pe 
oră.

Aerotrenul, con
ceput de inginerul 
Jean Bertin și con
struit cu fonduri a- 
locate de statul fran
cez, arată ca un a- 
vion din prima ge
nerație. fără a avea 
însă aripi. 
soară 
gime, 
meră 
tuată 
salon 
84 de locuri pentru 
pasageri. In partea 
din față, într-un mic 
„turn" se află puter
nicul motor cu pro
pulsie. „Rularea" ae- 
rot-renului se face 
printr-un sistem care 
constituie o combi
nație între sistemul 
„o singură șină“ și 
cel cunoscut sub nu
mele de „pernă de 
aer".

Aerotrenul Iui 
Bertin „zboară" doi 
pînă la trei centi
metri deasupra șinei 
de beton. Construcția 
trenului și a șinei 
sînt stfel concepute 
îneît și teoretic și 
practic, orice dera
iere e exclusă. La

El mă-
15 metri lun- 
posedă o ca
de pilotaj si- 
în spate și un 
confortabil cu

»
I

ITALIA : Imagine de la cd de « 50-lea salon internațional oi automobilului, care a avut loc 
la Torino

cotituri, presiunea 
este automat echili
brată.

Primul obiectiv al 
inițiatorilor proiectu
lui este să înființeze 
o linie de aerotren 
între Paris și Or-

TRENUL
VIITORULUI?

leans (pe o distanță 
de 120 de km, dis
tanță ce urmează a 
fi acoperită în circa 
20 de minute). Deo
camdată, prima por
țiune, de 28 de km, 
din această linie este

Paris și Caen (235 
km în 40 de minute) 
și între Paris și 
Lyon (450 de km in 
70 de minute). Ruta 
de Ia Paris la ae
roportul Orly, care 
e parcursă actual
mente de automobile

la de minate, m 
fi aeaperită de o li
nie specială de aero
tren in numai 4 mi
nute.

S-ar putea ca ae
rotrenul perfecționat, 
experimentat actual
mente in Franța, să 
reprezinte mijlocul 
de transport terestru 
dominant in decenii
le armatoare. In 
ee-i privește, spe
cialiștii francezi par 
rezervați. O revolu
ție a traficului de 
eâi ferate pe bază de 
aerotren ar trebui 
să coste citeva mi
liarde de franci. Și 
e greu de presupus 
eâ o asemenea revo
luție costisitoare ar 
putea avea priori
tate, cel puțin în vii
torul foarte apropiat.

LL’BLIN 7. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: La 7 noiembrie 
s-au împlinit 50 de ani de la 
redobindirea independenței de 
stat a Poloniei. Cu acest prilej, 
la Lublin, orașul unde în 
urmă cu 50 de ani a fost for
mat primul guvern polonez, a 
avut loc o festivitate la care 
au participat W. Gomulka, M. 
Spychalski și alți conducători 
de partid și de stat

In cuvântarea rostită la fes
tivitate, premierul J. Cyran- 
kiewicz a evocat pe larg mo
mentele cele mai importante 
și condițiile care au dus la a- 
cest eveniment.
• TIMP DE O SAPTAMINA 

a fost deschisă, în orașul gha- 
nez Kumashi, expoziția de foto
grafii intitulată „Peisaje și ti
puri din România", trimisă de 
I.R.R.C.S.

• ZILELE ACESTEA a avut 
loc la Sofia cea de-a 42-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcțiile de 
mașini. La ședință au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. 
P. Polonă, Republica Socialistă 
România, R. P. 
U.R.S.S.

în conformitate 
dintre C.A.E.R. și 
S. F. Iugoslavia, la ședința Co
misiei au participat reprezen
tanți ai R. S. F. Iugoslavia.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

R. Ungară și

cu acordul 
guvernul R.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE al O.N.U. a recomandat 
în unanimitate, miercuri, Adu
nării Generale, admiterea Gui
neei Ecuatoriale în Organizația 
Națiunilor Unite. Guineea Ecu
atorială va deveni, astfel, cel 
de-al 126-lea stat 
O.N.U.

Noul stat, care 
independența la 
a.c.,

nului (secțiile de vot urmînd să 
se închidă la ora 22 in loc 
ora 21).

• ACȚIUNI

de

membru al
și-a cucerit 

r______ 12 octombrie
, este situat în limitele fos

tei posesiuni spaniole din Africa 
occidentală (Rio Muni și Fer
nando Poo), cu o suprafață de 
28 051 kmp și o populație de 
272 000 de locuitori.

• LA COMITETUL CEN
TRAL AL P.C.U.S. a avut loc, 
între 4 și 5 noiembrie, o întil- 
nire a delegațiilor P.C.U.S. și 
P. C. Francez.

Din partea P.C.U.S. au fost 
prezenți L. I. Brejnev, A. ~ 
Kirilenko, M. A. Suslov, B. 
Ponomariov.

Din partea P. C. Francez 
fost prezenți Waldeck Rochet, 
J. Duclos, R. Guyot, G. Mar- 
chais, J. Kanapa.

ALE STUDENȚILOR Șl 
ELEVILOR DIN FRANȚA
• IN URMA unui apel comun 

al organizațiilor sindicale stu
dențești S.N.E.S.U.P. și U.N.1LF., 
studenții din Nantes au ocupat, 
joi, facultățile de drept și de 
științe economice. Această ac
țiune are drept scop să expri
me protestul studenților împo
triva unor măsuri guvernamen
tale în cadrul reformei invă- 
țămintului superior.

matriculării a șase din colegii 
lor. dintre care numai trei au 
fost reprimiți. Totodată, elevii 
liceului Rodin au sabotat cursu
rile timp de o oră, pentru a-și 
exprima solidaritatea cu elevii 
excluși de la liceul Honore de 
Balzac.

• TINERII ENGLEZI VOR

P. 
N.
au

• LA LICEUL Honore de 
Balzac din Paris a luat sfîrșit 
o grevă a elevilor, care refu
zaseră să frecventeze cursurile, 
pentru a protesta împotriva ex-

• RĂSPUNZÎND unui mesaj 
al președintelui R.A.U., Nasser, 
in legătură cu natura recente
lor incidente dintre trupele ior- 
daniene și membri ai organiza
ției palestiniene „Falangele Vic
toriei". regele Hussein al Ior
daniei arată că, in prezent, si
tuația la Amman este normală. 
Acțiunea armatei a fost dictată 
de nevoia de a se asigura secu
ritatea cetățenilor, de a fi men
ținută ordinea și de a fi respec
tată legea. In cursul incidente
lor, 29 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 100 au fost ră
nite.

SESIUNEA O.N.U.

Z. F.

VOTA DE LA 18 ANI
• GUVERNUL BRITANIC a 

făcut cunoscute joi schimbările 
pe care intenționează să le a- 
ducă legii electorale. Princi
pala modificare constă în redu
cerea vîrstei persoanelor cu 
drept de vot, de la 21 la 18 
ani. Drept urmare, la alegerile 
generale din anul 1971 numă
rul alegătorilor va spori cu 
peste 3 milioane de tineri.

Se preconizează, de asemenea, 
specificarea pe buletinele de vot 
a afilierii politice a candidați- 
lor (în prezent este trecut doar 
numele candidatului), precum și 
prelungirea cu o oră a scruti-

în cadrul preocupărilor ma
nifestate de participanții la lu
crările celei de-a 23-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
față de problemele lichidării 
colonialismului și rasismului, o 
pondere deosebită revine dez
baterilor din Comitetul pentru 
teritoriile sub tutelă și neauto
nome, concentrate în aceste zile 
asupra situației din teritoriile 
aflate sub administrația portu
gheză.

Luînd cuvîntul în acest comi
tet, reprezentantul României, 
Mircea Predescu, a subliniat că 
„Delegația română consideră, 
ca și alte delegații care au, luat 
cuvîntul în aceste dezbateri, că

este de datoria Organizației Na
țiunilor Unite să facă tot posi
bilul pentru asigurarea accesu
lui la independență, în cel mai 
scurt timp, al teritoriilor de 
sub administrație portugheză, ca 
de altfel a tuturor teritoriilor 
rămase încă suo dominația co
lonială".

★
României 
Comitetul 
economice .

Adunării Gene-
O.N.U. un proiect de 

.Cooperarea

a pre- 
pentru 
și fi-

Delegația 
zentat în 
problemele 
nanciare al 
rale a 
rezoluție privind „< 
internațională în vederea folo
sirii computerilor și tehnicilor 
de calcul în folosul dezvoltării",

la care s-au alăturat, în ca
litate de coautori, și alte state 
din diferite zone geografice ale 
globului.

Elaborat din inițiativa delega
ției României, proiectul de re
zoluție subliniază importanța e- 
sențială a cooperării internațio
nale în domeniile științei și teh
nologiei pentru accelerarea pro
gresului și micșorarea decalaju
lui dintre țările în curs de dez
voltare și țările avansate din 
punct de vedere economic și 
reamintește de recomandările și 
concluziile adoptate de prima 
conferință a Națiunilor Unite 
pentru aplicarea științei și teh
nologiei în folosul dezvoltării.
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