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NATIONAL AL FRONTULUI

a.c., a avut

A.

| consacrată centenarului I

ȘEDINȚA BIROULUI
7 5

UNITĂȚII SOCIALISTE>

Joi, 12 decembrie__ ,_____
loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședința Bi
roului Executiv al
National al Frontului Unității 
Socialiste. Biroul Executiv a exa
minat și aprobat informarea în 
legătură cu constituirea consi
liilor județene, municipale, oră
șenești și comunale ale Fron
tului Unității Socialiste. De ase
menea, a fost aprobat planul 
de măsuri privind acțiunile poli-

tice și organizatorice ce vor fi 
întreprinse de către Frontul U- 
nitâții Socialiste in perioada 

pregătirii și desfășurării alege
rilor de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în consi! e 
populare.

Biroul Executiv o hotârît să se 
convoace, pentru următoarele 
zile, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Adunarea festivă

Cu planul anual ÎNDEPLINIT
• Potrivit bilanțului realiză

rilor obținute de întreprinderile 
industriale din județul Mureș, 
angajamentul de a se obține o 
producție anuală globală supli
mentară in valoare de 20 mili
oane Iei a fost depășit de peste 
două ori. Fată de același anga
jament a fost obținută in plus o 
producție marfă vindută si în
casată in valoare de 50 milioane 
let S-au realizat, de asemenea, 
economii suplimentare la prețul

de cost de circa 30 milioane lei 
și importante beneficii.

• întreprinderea pentru me
canizarea transporturilor fores
tiere din Brașov a îndeplinit 
sarcinile de plan pe 1968 la toți 
indicatorii.

• Fabrica de confecții ..Mon
diala- din Sate Mare și-a înde
plinit sarcinile prevăzute in 
planul anual. Calcule prelimi
narii arata că pînă Ia sfirșitul 
anului această întreprindere va

putea realiza o producție supli
mentară în valoare de 20 mili
oane lei.
• Colectivul Fabricii de con

serve „Avîntul" din Oradea, a 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul în curs la toți indicatorii. 
Au fost date peste prevederi, 
pînă acum, circa 600 tone de 
conserve diferite.

(Agerpreg)
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50 DE ANI DE EROICELE LUPTE MUNCITOREȘTI DIN DECEMBRIE 1918

mm comemoram om capM
Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Adunarea comemorativă ă 
fost deschisă de tovarășul Du
mitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal ■ București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei.

Primit cu aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe A- 
postol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, care a vorbit 
despre, aniversarea a 50 de ani 
a eroicelor lupte muncitorești 
din decembrie 1918.

Aducînd un cald omagiu celor 
care prin jertfa lor au înscris 
în istoria patriei noastre o ne
pieritoare pagină de eroism, de 
abnegație și spirit de sacrifi
ciu pentru interesele poporului, 
participanții la. adunare au 
manifestat îndelung pentru bi
ruința ideilor care au călăuzit 
pe luptătorii din decembrie 
1918. Prin aplauze puternice, 
cei prezenți și-au exprimat a- 
tașamentul profund față de 
Partidul Comunist Român, care, 
preluînd și dezvoltînd cele mai 
valoroase tradiții ale luptei re
voluționare din țara noastră, 
conduce astăzi ferm poporul 
român pe drumul luminos al 
construcției Socialiste.

împlinirea a cinci decenii de 
la eroicele lupte muncitorești 
din decembrie 1918 a fost mar
cată, în Capitală, printr-o adu
nare comemorativă organizată 
joi după-amiază de Comitetul 
municipal București al P.C.R. 
în sala Teatrului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

prezidiul adunării au luat 
tovarășii Gheorghe Apos- 
Chivu Stoica, Virgil Tro- 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
Dumitru Popa, Gheorghe 

Stoica. Constantin Pîrvulescu, 
Ion Pas, Ion Popescu-Puțuri, 
Alexandru Sencovici, Gheorghe 
Vasilichi, Ion Turcu, scriitorul 
Nicolae Deleanu, Stoica Gheor
ghe, Eduard Novak și Lazăr 
Maglașu, participanți la eveni
mentele de la 13 decembrie 
1918. Mircea Constantin, Andrei 
Bartik și Frederik Buda, tipo-

ia
tineretului
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în sală se aflau membri ai 
.C. al P.C.R., ai Consiliului 

de Stat și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești, participanți la evenimen
tele de la 13 decembrie 1918, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, nu
meroși delegați ai oamenilor 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, oameni 
de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor oamenilor muncii, ziariști.

ȘCOALA PROFESIONALA

Directivele Comitetului Central al Porticului, document 
care stă la baza Legii invățămîntului structurează intr-m 
mod nou pregătirea muncitorilor calificați pnn școala proce
sională. Primele măsuri de perfecționare a proceytx’u: de în- 
vățămint profesional luate din toamna aceasta vizează anul 
școlar în curs. Despre noua etapă de dezvoltare a școlii pro
fesionale ne-a vorbit tovarășul Ștefan Sebeșan, director ge
neral în Ministerul Invățămîntului.

Calomnia are în ca 
ceva sublim la drept 
vorbind, este o cre
ație meticuloasă ce 
se construiește în 
timp, după un plan 
bine chibzuit. Ar
hitectura minciunii 
nare complicată și 
cere o imaginație 
febrilă, uneori gust 
și chiar invenție. 
Calomniatorul, la 
urma urmelor, este 
autorul unor per
sonaje pe care și 
le disecă de plăcere 
sau de interes, tră
ind din triumful dis
trugerii subiectului 
său. Operînd cu pre
cizie, făcînd incizii 
nsihologice, domnul 
liformator bineme- 
-ită într-un Parnas 
negru unde vor fi 
cxistînd zei, regi, 
servitori și ucenici.

Operația e veche 
și se face în papuci 
pentru ca conștiin
ța victimei să fie 
surprinsă î se scon
tează, în general, pe 
date comune, pe o 
istorie a psihologi
ei omenești. Calom
niatorul te studiază, 
concentrează sume 
matematice despre 
gesturi și prietenii.

el întocmește mai 
întîi o radiografie a 
celui lezat în deta
lii amețitoare. Pur
tător al unei arhive 
mentale inextimabile 
știe dacă ai avut po
jar la 7 ani și dacă 
ai rămas corijent 
într-a a IlI-a la 
limba română. în
clinarea romantică 
spre limonada de

ca un Atilla al mo
ravurilor contem
porane care incen
diază totul in jur și 
răpește liniștea pu
blică. Nu jignești 
un individ, ci o uma
nitate rămasă cu 
boarfele sufletești 
în stradă. Ai strim- 
bat cîndva din nas 
auzind despre vir
tuțile unuia atit

CALOMNIA
EUGEN BARBU

lămîie poate fi răs
tălmăcită freudist 
și aici speculațiile 
cele mai neaștep
tate se ivesc în dis
cuții confidențiale. 
O vorbă spusă pe un 
ton mai aspru ridi
că în operația ca
lomniei adevărate 
probleme de con
știință. Pe lume e- 
xistă ambuscați su
fletește frustrați și 
refuzați. Omul de
vorat de minciuni 
e înfățișat imediat

ți-a trebuit, calom
niatorul, cu ochiul 
lui metafizic aflat 
sub frunte între 
sprincene, a înregis
trat. Ai spus cîndva 
că unui amic îi im
puți o oarecare mo
liciune de gest, ei 
bine, aceluia i se 
raportează gîfîit 
că-1 socotești un 
puturos iremedia
bil. un ratat ținut de 
soție.

Calomnia are și o 
trenă preliminară, 
onestă de mătase

care începe ea cnn- 
sideratiuni asupra 
me rite Ier celui ope
rat- Este adevărat 
că luat global. zice 
calomniatorul. in
divida! X pare «est. 
se culcă devreme, 
nu se ceană cn 
vecinii. dimpotrivă, 
e plin de amabi
lități. dar pe 
foștii prieteni nu-i 
tratează eu respec
tul ce li s-ar cuvenL 
E invidios, serie de
nunțuri și se bucură 
la fiecare eșec care 
nu^i aparține. Și 
așa mai departe—

Calomnia circulă 
prin telefon și prin 
petiții delatoare, ea 
se adresează celui 
mai slab punct o- 
menesc : orgoliului. 
Fiți atenți pentru 
că vă puteți pier
de curind priete
nii. soțiile și fa
miliile ascultind a- 
eeste voci moi. insi
nuante. pline de per
suasiune. Calomnia 
nu e totdeauna răs
tignită pe crucile de 
la Tribunal, ea in
tră pe gaura cheii 
pînă în palate, ca 
gerul, vîntul și pra
ful...

Oră de desen cu anul H al 
Feadiițu de mecanici dm 

lașL

Foto: C. CONSTANTIN

Poate si faptul că iu vagou 
era întuneric, i-a făcut pe cei 
ciț.va care se îndreptau spre 
schunbul de noapte La Timișoa
ra. să fie foarte degajați în dis
cuții. Or. poate că sentimentul 
majorității pe care o dețineau 
in compartiment i-a deter
minat, aproape inconștient să 
ignore prezenta celorlalți care 
stăteam ca simpli spectatori. Și 
nu este vorba despre ceva ieșit 
din comun. In aparență, discu
țiile erau banale, adică ne este 
adesea dat să le auzim și poate 
de aceea le uităm imediat ce sin- 
tem din nou cu picioarele pe 
pâmînt. Călătorind frecvent, in 
deosebi cu trenurile care trans
portă oameni spre sau dinspre 
locul de muncă și nu numai ei, 
poți observa o psihologie apar
te. determinată de ideea trăită 
că se află suspendați între două 
limite ale timpului, un fel de 
gol ce neapărat trebuie umplut 
cu ceva. Se doarme, se joacă 
cărți, se discută, se risipesc 
spirite, se colportează idei, se 
emit judecați de valoare, mă 
rog, de toate. Dar acești oa
meni trebuie să facă ceva. Po
vestesc, își amintesc. Nu întot
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Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

a primit pe
Ghideon Rafael

Președintele Consiliului de Mi- 
ruștri al Republicii Socialiste Ro- 
minia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe Ghi
deon Rafael, director general în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Israelului, aflat într-o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost de față Eliezer Doron, 
ministrul Israelului la București.

(Agerpres)

deauna ai norocul să afli lu
cruri interesante. De multe ori, 
însă, ți-e dat să asculți aspec
te rupte dintr-o anume reali
tate ce. aduse la același numi
tor. definesc o atitudine, un 
mediu, o trăsătură, dacă nu 
definitorie, atunci cel puțin de
loc neglijabilă. Fiindcă tot ceea 
ce urmează să transcriem aici

mănunte. Toți se cunoșteau în
tre ei. Notăm fragmente din 
discuții, acelea în jurul cărora 
vrem să ne oprim. Unul dintre 
paznici, care în timpul liber, 
după cîte am reușit să ne dăm 
seama, era și electrician dile
tant. „Ieri am cumpărat de la 
unul zece dulii cu trei lei bu
cata. îmi iese un chilipir de

LUCRĂRILE
ADUNĂRII

GENERALE A
COMPOZITORILOR
SI MUZICOLOGILOR

Lucrările Adunării generale 
a compozitorilor și muzicologi
lor au continuat joi, în sala 
mică a Palatului Republicii, 
cu dezbateri în legătură cu 
Darea de seamă a Comitetului 
de conducere al Uniunii Com
pozitorilor, Raportul Comisiei 
de revizie și Proiectul de sta
tut al Uniunii.

Au luat cuvîntul Ștefan Ni- 
culescu, Cornel Cezar, Walter 
Mihai Klepper, Viorel Cosma, 
Theodor Grigoriu, D.D. Botez, 
Carmen Petra-Basacopol, Du
mitru Bughici, Octav Nemescu, 
Elly Roman, Romeo Ghircoia- 
șiu, Matei Socor, Doru Popo- 
vici, Octavian Lazăr Cosma, 
Cornel Țăranu, Vasile To- 
mescu, Liviu Glodeanu, Aria- 
tol Vieru, Tiberiu Olah, Vic
tor Giuleanu, Henry Mălinea-

nu, Laurențiu Profeta, Zoltan 
Aladar și Alfred Hoffman.

Relevînd însemnătatea actu
alei reuniuni a muzicienilor 
din întreaga țară, vorbitorii 
s-au referit la complexitatea 
și vitalitatea fenomenului mu
zical românesc, cu puternice 
rădăcini în realitatea contem
porană a patriei, stimulat cre
ator de grija permanentă a 
partidului, la participarea en
tuziastă a muzicienilor la viața 
politică, socială și cultural-ar- 
tistică a țării noastre. Ei s-au 
oprit asupra unor probleme 
majore ale creației muzicale, 
subliniind datoria lor de a fă
uri opere durabile, de mare 
expresivitate, care să cores
pundă exigențelor mereu cres
cute și diversificate ale iubito-

(Continuare în pag. a ll-a)

inventarul unui al treilea coleg 
va fi descompletat. Intrigați de 
lipsa luminii, este apostrofat 
conductorul. „Ei, ce să facă 
dacă au furat becul". Intervine 
lăcătușul de revizie C.F.R., care 
declară că furtul becurilor e 
ceva ce se întîmplă destul de 
des. „Și ce le poți face la ăștia, 
zice unul din paznici, că dacă

DIN TREN...
viciază etica socială, răbufnind 
în traume condamnate penal. 
După cîteva minute de „con
viețuire" ne-am putut da sea
ma cu aproximație de ocupația 
fiecăruia. Un lăcătuș de revizie 
C.F.R., doi purtau uniformă de 
angajați în paza contractuală 
și încă unul căruia nu am reu
șit să-i descoperim identitatea. 
Dar sînt neglijabile aceste a-

aici de cel puțin o sută de lei". 
Acel „unul“ era un electrician, 
probabil un prieten, ce lucra 
pe un șantier de construcții de 
unde le „procurase". Același 
ins, mai departe s-a plîns că i 
se furase bateria (militară) cu 
care făcea servici. își roagă 
colegul, paznic și el: „fură-mi, 
mă, una de la voi". „Bine, mă, 
l-a zis colegul, să .văd". Deci,

încerci să le zici ceva, sînt în 
stare să-ți dea în cap". Cam ne
verosimilă ultima replică. Am 
înregistrat-o fiindcă îndărătul 
ei poate fi descifrată o atitu
dine : toleranța față de aba
tere depășește limita. Și din a- 
ceastă cauză, infractorul sesi- 
zînd-o, își permite să acționeze. 
Cel care a dat această replică 
a fost tocmai paznicul cu cel

puțin două „păcate" amintite 
deja. Descifrăm, așadar, o anu
mită optică față de actul con
damnabil. Există o acuzare din 
partea omului a tot ce contra
vine legii. Dar încetează ime
diat să acționeze atunci cînd 
ea ar trebui să fie autorapor- 
tată. Am amintit deja că astfel 
de realități ne este dat să au
zim frecvent. Am mai putea să 
adăugăm pagini întregi de ast
fel de lucruri „mărunte", „can
tități. neglijabile" înstrăinate, 
trecute din proprietatea socia
lă, colectivă în cea personală, 
(în ultimă analiză un bun. cîș- 
tigat cinstit se poate defini tot 
ca o proprietate colectivă). 
Vom aminti, în finalul acestor 
rînduri, de G. Călinescu care 
într-o „Cronică a optimistului" 
vorbea despre doi copii cărora 
le făcuse cîte un vaporaș de 
hîrtie, inegale ca mărime. Da
torită acestui amănunt, cei 
doi, care abia știau să vor
bească, au început să-și recla
me dreptul de proprietate, bi-

ION D. DANCEA
(Continuare în pag. a III-a)
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Semicentenarul luptelor din 
13 decembrie 1918 — pe care îl 
aniversăm astăzi în condițiunile 
triumfului socialismului pe pă- 
mîntul României —■ a spus vor- 

— este un prilej 'de a 
glorioasele tradiții ale 

s a clasei

bitorul 
evoca 
luptei revoluționare 
noastre muncitoare, de a cinsti 
cu venerație și cu recunoștință 
memoria eroilor proletariatului, 
căzuți pentru libertate și socia
lism, pentru viitorul luminos al 
patriei.

în analele marilor bătălii de 
clasă desfășurate de proletaria
tul român de-a lungul existenței 
sale, luptele muncitorești din 
1918, care au culminat cu eveni
mentele din 13 decembrie, se 
înscriu la loc de frunte. în per
spectiva jumătății de veac care 
a trecut, aceste lupte ne apar 
ca o impresionantă mărturie a 
spiritului revoluționar al clasei 
muncitoare din România, ca o 
pildă măreață de curaj și sacri- 
i .iu proletar pentru cauza ce- 
1 >r ce muncesc. Ele au scos în 
evidență dinamizarea procesu
lui de creștere a conștiinței po
litice a clasei muncitoare, vigu
roasa sa combativitate, voința 
sa manifestă de a cuceri pe 
cale revoluționară un trai demn, 
drepturi și libertăți democratice, 
de a orienta dezvoltarea socie
tății românești 
greșului social.

încă de la 
peste un secol 
muncitoare din__________ __
firmat ca forța cea mai înaintată 
a societății noastre, ca exponen
tul de nădejde al aspirațiilor 
spre progres, spre eliberare so
cială și națională a poporului, 
polarizînd în jurul sau și alte 
pături și categorii sociale inte
resate în desființarea rînduie- 
lilor bazate pe exploatare și în 
cucerirea unei vieți drepte și 
mai bune.

La sfîrșitul secolului trecut, 
cînd în Europa Occidentală ca
pitalismul trecuse în stadiul mo
nopolist imperialist. România 
se afla abia în faza inițială 
a dezvoltării capitaliste. E- 
conomia țării era condamna
tă la O stare de înapoie
re datorită existenței unor puter
nice rămășițe feudale, pătrunderii 
masive a monopolurilor străine că
rora clasele stăpînitoare le aser
veau bogățiile națiunii. încă îna
inte de primul război mondial 
capitalul străin ajunsese să aibă 
o poziție dominantă în întreprin
derile metalurgice, petroliere, 
textile, în domeniul forestier, ex- 
ploatînd țara în primul rind ca 
sursă de materii prime și piață 
de desfacere. Aceasta frfna dez
voltarea forțelor de producție, a 
industriei proprii, menținînd un 
caracter agrar economiei ro
mânești. Orice progres în fău
rirea unor capacități proprii 
de producție industrială pu
tea fi realizat numai printr-o 
luptă acerbă împotriva concuren
ței și dominației monopolurilor 
străine. Totodată, țara noastră era 
obiect de împărțire între marile 
puteri imperialiste, o parte în
semnată a teritoriului său aflîn- 
du-se încă sub stăpînire străină.

In aceste condiții, clasa mun
citoare, masele largi ale po
porului, erau supuse unei 
crunte exploatări și sortite u- 
nui trai extrem do împovă
rător, plin de lipsuri și de pri
vațiuni. Avîndu-și rădăcinile a- 
dînc înfipte în această realitate 
economică-socială a țării, mișca
rea noastră muncitoaxească par
curgea un intens proces de evo
luție în cursul căruia clasa mun
citoare a crescut numericește, și-a 
organizat rîndurile, s-a călit în 
focul a numeroase bătălii de cla
să. Ea a fost pusă nemijlocit în 
fața sarcinii de a da răspuns pro
blemelor nodale ale societății ro
mânești, de a acționa în chip re
voluționar pentru rezolvarea lor 
în interesul celor ce muncesc, 
Jaloane importante pe acest drum 
eroic, presărat cu nenumărate 
lupte greviste și de stradă, au 
fost crearea cluburilor și asocia
țiilor profesionale, a sindicatelor, 
a organizațiilor politice muncito
rești, între care la loc de seamă 
s-a situat Asociația generală a 
muncitorilor din Timișoara, de la 
a cărei înființare am aniversat de 
curînd 100 de ani. O importanță 
istorică a avut constituirea, în 
1893, a Partidului Social Democrat 
al Muncitorilor din România, care 
își avea înscrise în programul său 
desființarea exploatării omului 
de către om, ca țel final, și o 
serie de importante obiective le
gate de transformarea burghezo- 
democratică a țării : dezvoltarea 
industriei naționale, expropierea 
marilor moșieri și împroprietări
rea țăranilor, introducerea votu
lui universal, crearea unei legis
lații muncitorești, desăvîrșirea 
statului unitar român, instaurarea 
republicii.

Prezența în acest program a 
problemei țărănești învederează 
că încă din acele vremuri se plă
mădea ideea alianței muncito- 
rești-țărănești, care mai tîrziu, și 
mai ales în 1907, s-a manifestat 
prin solidaritatea muncitorilor cu 
truditorii pămîntului, prin acțiuni 
concrete de sprijinire a luptei lor 
drepte și prin proteste viguroase 
împotriva sîngeroaselor represiuni 
dezlănțuite de cercurile guver
nante. Alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea a fost realizată pe 
deplin abia în anii puterii popu
lare cînd, sub conducerea parti
dului comunist, ea a devenit cea 
mai puternică forță socială și po

litică a societății.

pe drumul pro-

apariția sa, cu 
în urmă, clasa 

România s-a a-

Trup din trupul poporului, ex- 
primînd organic interesele lui 
fundamentale, mișcarea noastră 
muncitorească s-a afirmat în ace
lași timp, de la primele ei începu
turi, ca parte integrantă a miș
cării muncitorești internaționale, 
dezvoltînd relații de solidaritate 
proletară cu cei ce muncesc din 
alte țări. Mulți militanți români 
au activat în rîndurile Internațio
nalei I-a și a Il-a, au luptat pe 
baricadele Comunei din Paris. 
Legături trainice și fecunde au 
fost întreținute cu mișcarea revo
luționară din țările vecine : Ru
sia, Bulgaria, Ungaria, Serbia, ca 
și cu organizațiile proletariatului 
din Franța, Germania și din alte 
țări.

în continuare vorbitorul a spus: 
însuflețită de înalte sentimente 
umanitare, profund atașată păcii, 
clasa noastră muncitoare s-a ri
dicat cu fermitate împotriva pri
mului război mondial dezlănțuit 
de marile puteri imperialiste. Re- 
levînd primejdia ce amenința Ro
mânia — obiect de împărțire în
tre marile puteri imperialiste din 
ambele tabere beligerante — or
ganizațiile clasei muncitoare au 
militat pentru adoptarea unei po
litici de neutralitate. în acest 
scop, Partidul Social Democrat și 
Comisia generală a sindicatelor 
au organizat numeroase întruniri, 
greve și demonstrații de stradă, 
care au culminat cu eroica ma
nifestație a muncitorimii gălățe- 
ne din iunie 1916. După doi ani 
de neutralitate, România a intrat 
în război, alături de puterile An
tantei, care promis eseră satisfa
cerea dezideratului întregirii uni
tății naționale de stat.

Invățînd din îndelungata ex
periență acumulată, clasa munci
toare din România a știut să-și 
orienteze lupta în noile condiții 
generate de război. In Moldova, 
în Muntenia unde se aflau tru
pele Puterilor Centrale, în Tran
silvania care era sub stăpînirea 
imperiului habsburgic, mănătorii 
au împletit mișcarea pentru re
vendicări economice cu aceea 
pentru făurirea statului național 
unitar român și a unui regim de
mocratic. La loc de seamă se în
scriu în această privință manifes
tațiile din Iași, București. Galați, 
Arad, Timișoara, gres-a generală 
a minerilor români, 
germani și de alte națxJexliLiți 

lupte ale muncitorilor de la căile 
ferate din Moldova.

Cuprinse în avîntul revoluțio
nar, generat de ascuțirea fără pre
cedent a contradicțiilor regnnu— 
lai burghezo-mcrere*: și de con
secințele dezastruoase ale războiu
lui, masele muncitorești, păturile 
largi populare din țara noastră, 
ca și din alte țări ale Înmii, au 
fost însuflețite in lupta k», de 
istorica victorie a Marii Revohiti 
Socialiste din Octombrie, care a 
deschis era trecerii de la capita
lism la socialism pe plan mon
dial. In timp ce clasele exploata
toare și monarhia erau cuprinse 
de spaimă și derută In fața răs
turnărilor sociale din Rusia, mun
citorimea română, credincioasă 
spiritului internaționalist, s-a so
lidarizat unanim și entuziast cu 
proletariatul rus. Pe întreg 
cuprinsul țării, organizațiile mun
citorești își manifestau prin mitin
guri, demonstrații și greve solida
ritatea cu prima revoluție sociali
stă din lume. O pagină glorioasă 
în istoria mișcării noastre revolu
ționare, a internaționalismului 
proletar, au înscris miile de mun
citori și țărani români, care, cres
cuți și educați de școala mișcă
rii socialiste din România, s-au 
constituit pe teritoriul Rusiei în 
batalioane, regimente și detașa
mente revoluționare, sau au in
trat în rîndurile gărzilor roșii, a- 
lături de oameni ai muncii din 
alte țări, și au luptat, cu spirit 
de sacrificiu, pentru apărarea ti
nerei puteri sovietice pe frontu
rile războiului civil și împotriva 
intervenției imperialiste străine.

în condițiile victoriei revolu
ției socialiste în Rusia și ale în- 
fringerilor militare suferite

• Puterile 
boiului, 
liberare 
tate de 
dus la . _ 
lui imperiu habsburgic, pe rui
nele căruia s-au creat noi state 
naționale și s-au desăvîrșit al
tele. în acest context interna
țional a triumfat și lupta de eli
berare națională a poporului ro
mân, în cadrul căreia mișcarea 
muncitorească și socialistă a par
ticipat în mod activ.

Făurirea statului național u- 
nitar român prin unirea Transil
vaniei cu România la 1 decem
brie 1918, a fost deci rezultatul 
luptei poporului, animat de vea
curi de ideea unității naționale, 
a fost un eveniment ce cores
pundea cerințelor obiective ale 
dezvoltării istorice.

Actul memorabil al unirii a 
creat cadrul statal și politic-eco
nomic necesar dezvoltării mai 
rapide a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, a favori
zat înmănuncherea energiilor și 
capacităților creatoare ale între
gului popor, amplificarea activi
tății unitare a mișcării muncito
rești, a tuturor forțelor democra
tice. Aceste forțe militau pentru 
ca Unirea să fie folosită în avan
tajul general al maselor largi 
populare. Dar burghezia și 
moșierimea, care se aflau la pu
tere, s-au împotrivit cu înver
șunare aceștei tendințe firești, 
cu atît mai mult cu cît erau 
îngrozite de perspectivele luptelor

de 
Centrale în cursul râz- 
xuccesele luptelor de e- 
sociala și națională pur- 
popoarele asuprite au 
prăbușirea anacronicu-

revoluționare ce luaseră propor
ții într-o serie de țări europene. 
Clasele stăpînitoare nu numai că 
nu au trecut la „înfăptuirea de- 
săvîrșită a unui regim curat de
mocratic pe toate terenurile vie
ții politice", așa cum glăsuia re
zoluția de la Alba Iulia, dar au 
folosit Unirea pentru interesele 
lor înguste de clasă. Ele și-au 
consolidat treptat pozițiile și au 
aruncat pe seama maselor popu
lare toate greutățile refacerii e- 
conomice a țării, crunt lovită de 
distrugerile și pierderile cauzate 
de război, de jaful ocupanților 
germani și aliaților lor. Totoda
tă, nesocotindu-se interesele po
porului, bogățiile țării au fost 
aruncate tot mai mult în brațele 
hrăpărețe ale marilor monopoluri 
occidentale.

în timp ce creșteau profiturile 
claselor exploatatoare, se agrava 
situația clasei muncitoare și a 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii. Muncitorii din fabrici și 
ateliere se aflau din toate punc
tele de vedere la cheremul pa
tronilor care îi exploatau fără 
scrupule. Se lucra în condiții 
deosebit de grele — fără măsuri 
de protecție a muncii, de igienă, 
de asistență sanitară, de căldură. 
Patronii nu recunoșteau nici o 
limită a timpului de lucru și in
tensificau la maximum procesul 
de muncă pentru a-și mări pro
fiturile. Salariile scăzuseri sub 
minimul necesar pentru traiul de 
toate zilele. Femeile, tinerii, a- 
veau și mai mult de suferit de 
pe urma unei salarizări mult mai 
reduse și a unor condiții de 
muncă deosebit de vitrege. Le
gislația mundtoreascâ, cucerită 
prin lupte, atît cit exista ea pe 
atunci, era de fapt un sbbq- 
lacru, deoarece patnxrn dc o 
respectau sau o interpretau »- 
buziv în folosul lor. lariapa, 
scumpete*, șomajul, se reperu--- 
tau deopotrivă asupra funcțio
narilor și intflrrtuahinr. a aâs- 
Jor meseriași și negustori-

Stărue de lucruri de ia arațe 
erau resuupte ce ea_i forță si

foametea, boble. ax:writ, sar pc-
țmal avct al țăriarârî haw! « 
d recăteit de către ocBp«sți * 
de serritnțije mpcje de xădnc. 
Ia țară apărzse o aacă categ>- 
ne paureră. Ișsstă aproape total 
de peaibftMea de »-b a&gsa 
tras!: »£« de « cr-
farz. de reraxc de xtxocu pe 
care statal de «turn le trata ca 
dispreț.

Stăpânirea borghezo- 
că patronată de monarhie, a ri
dicat stăvili după stav-Ji în ca
lea masrkx- mcnritorești care se 
orgarnan și ixxptao pentru a 
impune recunoașterea și lărgirea 
drepturilor deaxxxaâce, poetice. 
In primu ani pQStbebd mai erau 
în vigoare mâsurije excepționale 
de interdicție și represiune in
troduse în timpul războiului. A- 
dunărije muncitonlor erau inter
zise de poliție, conducătorii kx 
arestați, dați afară din fabrici, 
tîriti în fața tribunalelor. Auto
ritățile foloseau fel de fel de 
mijloace de intimidare și tero
rizare pentru a împiedica reîn
chegarea activității Partidului 
Social Democrat, reconstituirea 
sindicatelor, formarea de consi
lii muncitorești, orice formă de 
luptă profesională și politică a 
proletariatului, a altor pături so
ciale exploatate și asuprite.

Toate acestea au dus la ascu
țirea puternică a contradicțiilor 
între muncă și capital, ceea 
ce s-a oglindit în creșterea 
fără precedent a luptelor re
voluționare ale clasei munci
toare, a mișcării democra
tice a maselor largi populare. în
treaga perioadă 1917—1918 a 
fost o perioadă de intense lupte 
de clasă care au lovit puternic 
în temeliile regimului burghezo- 
moșieresc, au reliefat potențele 
revoluționare ale muncitorimii 
române, ce s-a afirmat ca o for
ța socială hotărâtă să obțină sa
tisfacerea intereselor fundamen
tale ale poporului, să imprime un 
nou curs dezvoltării societății.

Muncitorimea din București, 
cu o veche tradiție revoluțio
nară, constituind detașamentul 
cel mai numeros și mai concen
trat al clasei muncitoare din Ro
mânia, s-a situat în fruntea 
marilor acțiuni de la sfîrșitul 
anului 1918, influențând și im- 
pulsionînd acțiunile revendica
tive din întreaga țară. La sfîr
șitul lunii noiembrie și în prima 
decadă a lunii decembrie 1918, 
Capitala a fost zguduită de un 
val de greve, care a cuprins, 
treptat, pe muncitorii ceferiști, 
metalurgiști, tipografi, pe cei de 
la Regie, Arsenal, S.T.B., pe 
lucrătorii din diferite alte ra
muri. Mișcări asemănătoare se 
desfășurau în Valea Prahovei, 
Moldova, Transilvania, Valea 
Jiului. Simultan, se intensificau 
acțiunile țărănimii care cerea 
să se treacă efectiv la aplicarea 
reformei agrare al cărui princi
piu fusese înscris în Constituția 
din 1917. De asemenea, micii 
meseriași, micii negustori și alte 
pături sociale lovite în însăși 
existența lor, acționau pentru 
drepturi economice și sociale, 
pentru libertăți democratice. 
Toate aceste lupte oglindeau în- 
tețirea activității organizațiilor 
Partidului Social Democrat, ale 
sindicatelor și tineretului în 
fruntea cărora se aflau militanți 
de seamă ai mișcării muncito
rești, printre care Alecu Constan- 
tinescu, Ion C. Frimu, Gheorghe 
Vasilescu, Gheorghe Stoica și 
alții.

în Partidul Social Democrat 
avea loc, în acea vreme, înfrun
tarea a diferite curente și opinii, 
în cadrul căreia creștea influen
ța militanților ce se situau pe 
poziții ferm revoluționare, se 
întărea tendința de a părăsi și 
respinge vechile poziții refor
miste. Această tendință și-a gă
sit oglindire, printre altele, în 
adoptarea de către noul Partid 
Socialist din România, apărută la 
9 decembrie 1918, a „Declarației 
de principii" — document 
programatic de mare însemnă
tate pentru desfășurarea procesu
lui de clarificare ideologici ee a 
precedat transformării, în 1921, 
a partidului socialist în partid 
comunist. Reorganizarea sindi
cală, începută încă în primele 
zile ale lunii decembrie 1918, a 
mers pe linie ascenderzâ. îneft 
în cursul lunii decembrie, după 
cum preciza un ziar al sremii. 
a luat „proporții extraordinare*. 
In numeroase întreprinderi re 
alegeau delegați, se constitxzian 
consilii muncitorești, menite să 
reprezinte interesele hacritori- 
lor în fața auteritățijer și 
patronilor.

în această perioadă ce pzxroic 
flux re%'ohițiooar, a avut zac am
pla și teneiara dernorAtrati* a 
munrilnrinui din București, de la 
13 decembrie 1918. Ca p ta alte 
împa ej uriin istorice. Geta șa meatul 
hacrătoritor tipografi a rrot ud 
rol deosebit de însemnat !d des
fășurarea acestei acțium. După 
cura re știe, tipografii ac bogate 
și vechi traditii In nrișcarea mn- 
cxtnrească âc țaia noasriă Ei au 
fost printre prinm care s-as ccc- 
sutust faatr-o orgamzatse pre^esăo- 
aală. sa ftfarar xrare properi» ar 
prm fstartul nesm Loct pe care 
fi a-- ea=t ca curtatul scris, as reu- 
șri să tcțeSeagi sxi 3e%reoe ă- 
wral reArptățlfir dm socetate. 
acnccbsrod corect la risrtari.rea 
la sase a ideâor soraaTnjoi

Actijme >*„, *e pe
ale arxtordfir tipografi s-s= t=ut 

ia * ■=ătaț« a srâakn

măr—Jbid ce rocea drttrrape 

z: îtrtr dr ir găti lor
Upoeraf: dăa OțtaSi, expunând 
«cuta tsrisroe crtr guler de breas- 
M. « hetiĂ să țsceapi pera 
proeraM a 7cr dax Buce-
tCL cb acspBb de a ccgt sacs- 
faeerea ait a «rear mejjcxăs e- 
cceaaoee ca zma de îoax de 
ope ere. stirtrea sahxuor. dt B 
a unor sevenocări pehace ca 
desfemțarea stârs de aiedrâ. a 
cenzuru, recunoașterea mgiira- 
țiiJor nxuncwrești.

In dimineața zâei de 13 A*-»*-- 
brie, cei aproape 600 de tiporiaf- 
dxn Capi tail au încetat Seral și 
au pornit spre Mmisterol Indus
triei și Cotnerțuhri, tewțrod dete- 
gația pe care au desemtat-o să 
prezinte revendicările lor. în a- 
cea zi, ca și in autea ahe 
prejurân, s-a făcut din bob sâea- 
țitâ, în mod imprestouanti tradi
ționala solidaritate de da$â a 
muncitorimii. La chemarea Co
misiei locale a suxhcateîor — al 
cărei secretar permanent era a- 
tunci militantul socialist Goeor. 
ghe Teodorescu — mii de munci
tori de la întreprinderile dm car
tierele Linăriei, Filaret, ceferiș
tii, metalurgiștii. S.T-B.-iștn, lu
crători din alte întreprinderi s-au 
adunat în coloane masive pe Ca
lea Victoriei. Mulțimea înflăcă
rată scanda : „Vrem pâine", 
„Vrem ziua de lucra de opt are“, 
„Jos starea de asediu”, „Plmint 
țăranilor”, „Trăiască libertatea”, 
„Jos regele", „Trăiască republica 
socialistă". Era o puternici desfă
șurare de forțe muncitorești, cum 
niciodată pînă atunci nu se vă
zuse pe străzile Capitalei, o ma
nifestare cu un pronunțat caracter 
politic, evidențiind pregnant ma
rea combativitate a muncitorimii, 
puterea de organizare și mobili
zare a sindicatelor.

înfricoșat, guvernul a răspuns 
cu o cruzime fără seamă la cere
rile îndreptățite ale muncitori
mii. Armata burgheziei și moșie-

rimii a dezlănțuit un măcel cum
plit, scăldînd piața Teatrului Na
țional în singe muncitoresc. Peste 
100 de muncitori nevinovați, care 
cereau piine și dreptate socială, 
au fost uciși, iar alte sute ră
niți. Numeroși muncitori și con
ducătorii lor au fost arestați. Unul 
din cei mai cunoscuți și îndrăgiți 
militanți socialiști, Ion C. Frimu, 
a murit la scurt timp după a- 
ceastă cruntă represiune. Presa 
socialistă a fost suspendată, iar 
sediile muncitorești sigilate.

Vestea acțiunii criminale a gu
vernanților a stârnit indignarea și 
revolta maselor muncitoare și a 
altor categorii sociale. In întreaga 
țară, s-a declanșat un val de ne
mulțumiri și proteste contra mă
surilor represive, precum și acți
uni de solidaritate cu mi lit an ții 
revoluționari arestați. întreaga o- 
pinie publică democrată a fost 
profund zguduită. Personalități 
marcante ale vieții cultural-ar- 
tstice și politice ca scriitorii Ion 
Slavici, D. D. Pătrășcanu, ziariștii 
N. D. Cocea, C. Miile, C. Ba- 
calbașa, pictorul N. Tonitza și 
alții, au condamnat cu asprime 
actul represiv al guvernului și au 
manifestat calda lor simpatie față 
de muncitorime și față de lupta 
« pentru împlinirea unor dezide
rate democratice. Cunoscutul scri
itor Gala Galaction scria: „Va 
veni ceasul cînd votn stabili pen
tru știința celor de după noi, 
unde și în ce împrejurări au mu
rit eroii proletariatului românesc. 
Dacă nu mai curînd, măcar atunci 
se x-a ști și se va restabili tot ade
vărul. Deocamdată, ceea ce e clar 
este gratuita, inutila, nercj^a cru
zime a celor ce apără niște privi
legii presimțitoare de moarte".

Demonstrația din 13 decem
brie 1918 și procesul militanților 
arestați atunci, au stîroit ecouri 
și în alte țări. Ele au fost con
semnate in publicistica din Rusia 
sov.eăcă, în presa muncitorească 
dm Bulgaria, Ungaria, Germania, 
Franța și din alte țări.

Masacrul din Piața Teatrului 
National, necruțător act de acu
zare împotriva claselor exploata
toare, a regimului burghezo-mo- 
r-eresc, nu numai că nu a izbutit 
«â stăvilească avântul revoluțio
nar al maselor muncitoare dar, 
dimpotrivă, l-a amplificat Lup
tele muncrioreșu au continuat cu 
tot sai aure intensitate, răscolind 
tioreixa secerate românească în 
«=u 1919 n 1989. trezmd mierea 
B așxecMse, b peste ncrare- în- 
arr-ii Tea fair a fost cocjctd- 
witâ r de Lenin fctr-o referire 
la ma.-3e nușciri revoluționare ce 
au _ în unele țări capita-
kste europene. Un moment cul- 
râ-mt al acțrcnilor din țara 
arastri ia acea pericadă La con- 
sririMt greva geâerală cm octom
brie 19ȘQL care a cuprins pentru 
prisaa tiati întregul proletariat 
dm țară, șî care, prin amploarea 
R combativitatea sa. a constituit
■a re"
țxnd dx> bob în evidență forța 
crescândă a clasei muncitoare, 
bxirirea și capacitatea ei de a 
fe-oci forme superioare de orga- 
n_nare șz de iupti pentru trans
formarea revoluționară a societă- 
t»-

Istona tuturor acelor ani este 
presărată cu jertfele grele date de 
ghicitori în înfruntarea șirului 
de atacuri desUnțuite de stăpîni- 
rea burghezo-moșierească. Ținînd 
p’.rpt represiunilor, înfrfegîndu-le 
eroic, ristumind obstacolele puse 
îc calea ei, mișcarea muncitorească 
a iuimtat cu tenacitate, dezvol- 
frriu-se și con$olidindu-$e neîn
cetat. Luptele revoluționare pur
tate de dasa muncitoare în anii 
1917—1920, adinorea procesului 
de radicalizare a proletariatului 
român, de clarificare ideolo
gică a mxșcârii muncitorești, au 
pus la ordinea zilei, pa o pro
blemă de imediată actualitate ne
cesitatea creării unui partid de 
tip nou, consecvent revoluționar, 
în stare să ridice pe o treaptă 
mai înaltă organizare», lupta pro
letariatului și a aliaților săi pen
tru înfăptuirea sarcinilor lor is
torice, de răsturnare a orinduirii

capitaliste și de zidire a orindu
irii socialiste.

Crearea în mai 1921 a Parti
dului Comunist, detașament de 
avangardă al clasei muncitoare, 
înarmat cu ideologia marxist-le- 
ninistă, a constituit un moment 
de cea mai mare importanță în 
istoria proletariatului, a întregu
lui popor român.

Continuînd lupta de veacuri a 
poporului pentru eliberare na
țională și neatîmare, cele mai 
bune tradiții ale mișcării munci
torești și socialiste, Partidul Co
munist a devenit exponentul fi
del al intereselor clasei munci
toare, al maselor largi populare, 
forța politică cea mai înaintată 
și cea mai dinamică a societății 
românești.

întreaga perioadă, de la crea
rea Partidului Comunist pînă la 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist, a fost plină de bătălii de 
clasă purtate, sub conducerea sa, 
de oamenii muncii de la orașe 
sate împotriva exploatării capi
taliste și moșierești, a dominației 
capitalului străin, pentru drep
tate socială și independență na
țională, pentru democrație, ega
litate în drepturi a oamenilor 
muncii români și a celor aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare, împotriva șovinismului și 
rasismului, împotriva fascismului 
și a războiului hitlerist. în aceste 
aspre încleștări cu reacțiunea, 
clasa muncitoare, partidul ei re
voluționar, s-au călit, și-au ri
dicat neîncetat nivelul de organi
zare, combativitatea, capacitatea 
de luptă, și au cucerit victoria, 
împlinind astfel cerințele obiec
tive ale dezvoltării societății ro
mânești.

în continuare, vorbitorul a rea
mintit că anul viitor se va îm
plini un sfert de secol de la în
făptuirea, sub conducerea Pali
dului Comunist, a mărețului act 
istoric al insurecției armate din 
August 1944, care a inaugurat o 
nouă eră în viața poporului ro
mân, deschizîndu-i larg calea 
spre construirea unei orînduiri 
noi, drepte — orinduirea socia
listă.

Pe meleagurile acestei țări — 
a spus el — s-a pus de mult ca- 
St pentru totdeauna blestematu- 

ristem de exploatare a omu
lui de către om. Luîndu-și soarta 
în prcpni'e rnlini, instaurind *- 
devărata democrație — puterea 
populară — devenind liber și 
ftăpîn pe bogățiile țării, poporul 
nostru își consacră toate forțele 
creatoare pentru a-și făuri o viață 
tot mai prosperă, un viitor tot 
mai luminos.

Idealurile pentru care a mili
tat lumea muncitoare și s-au 
jertfit atâția fii ai săi, visurile și 
aspirațiile înaripate ale poporu
lui și-au găsit cea mai strălucită 
împlinire în triumful definitiv al 
socialismului în patria noastră.

Vorbitorul a înfățișat apoi ma
rile realizări dobândite în indus
trializarea socialistă a țării, în 
cooperativizarea și dezvoltarea 
agriculturii, în înflorirea științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai.

Procesul edificării noii orân
duiri — a spus în continuare to
varășul G’neorghe Apostol — a 
parcurs și continuă un drum 
mereu ascendent, aflîndu-se în 

prezent într-o etapă superioară, 
inaugurată de Congresul al IX- 
lea al P.C.R. — etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste. într-o at
mosferă politică de un dinamism 
deosebit, cu entuziasm și spirit 
creator, oamenii muncii de toa
te categoriile traduc în viață o- 
biectivele și sarcinile de mare 
importanță stabilite de Congres, 
precum și de Conferința Națio
nală a Partidului, de recentele 
plenare ale Comitetului Central. 

O trăsătură caracteristică a e-

tapei pe care o străbatem constă 
în faptul că, în întreaga țară are 
loc un amplu proces de perfec
ționare a relațiilor socialiste și a 
vieții social-politice, de creștere 
a participării active a maselor 
la conducerea treburilor obștești, 
de lărgire și adîncire continuă 
a democrației socialiste. De o în
semnătate deosebită în acest 
proces complex sînt crearea Fron
tului Unității Socialiste, constitui
rea Consiliilor oamenilor muncii 
aparținând naționalităților conlo
cuitoare, creșterea rolului și a- 
tribuțiilor Consiliilor populare, a 
organizațiilor de masă și obștești 
în elaborarea și aplicarea hotărî- 
rilor de partid și de stat. Sin
dicatele, ca organizație profesio
nală de masă a clasei munci
toare ce cuprinde practic pe toți 
salariații, au în etapa actuală un 
rol sporit, sarcini și atribuții mai 
largi în sistemul democrației 
noastre socialiste. Prin lege este 
stabilit dreptul sindicatelor de a 
fi reprezentate în organele de 
conducere colectivă ale forurilor 
de stat. Reprezentanții sindicate
lor și ai salariaților participă la 
activitatea comitetelor de direc
ție din întreprinderi. Adunarea 
generală a salariaților este o in
stituție nouă a societății noastre. 
Toate acestea creează condiții și 
mai prielnice pentru ca, sub con
ducerea partidului, sindicatele 
să-și aducă contribuția mai efi
cient la soluționarea problemelor 
complexe ale construcției econo
mice, sociale și culturale, să-și 
întărească exercitarea controlului 
obștesc asupra diferitelor sectoa
re de deservire a populației, să 
vegheze la respectarea și aplica
rea drepturilor pe care societa
tea socialistă le asigură tuturor 
celor ce muncesc, a legilor țării 
care emană de la popor, expri- 
mînd voința sa.

Vorbitorul a subliniat că după 
toate indiciile, sarcinile de plan 
pentru anul în curs vor fi în
deplinite și chiar depășite și și-a 
exprimat convingerea că folosind 
bogata experiență acumulată, va- 
lorificînd mai bine posibilitățile 
și rezervele existente, clasa mun
citoare, întregul popor, prin 
străduință și eforturi creatoare 
vor îndeplini cu succes sarcinile 
planului pe anul viitor — an 
hotărâtor pentru încheierea cu 
bine a actualului cincinal și pen
tru crearea premiselor de trece
re cu succes la următorul plan 
cincinal.

Temeiul acestei convingeri — 
a spus el — constă în faptul că 
tot ce s-a înfăptuit trainic și lu
minos în acești ani pe pămîntul 
străbun al patriei este rodul 
muncii creatoare, entuziaste, e- 
roice a întregului popor, strîns 
unit în jurul forței politice con
ducătoare a țării — Partidul Co
munist Român. Politica marxist- 
leninistă a partidului, aplicată 
creator la condițiile specifice ale 
României, întrunește adeziunea 
unanimă a întregului popor pen
tru că exprimă năzuințele cele 
mai fierbinți și interesele sale 
vitale. Unitatea social politică a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, re
prezintă — așa cum a subliniat 
recent în Marea Adunare Națio
nală tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu — „o uriașă realizare a poli
ticii partidului, rezultatul victo
riei depline și definitive a so
cialismului, un nesecat izvor de 
forță și trăinicie a orinduirii 
noastre".

Referindu-se în continuare la 
politica externă a partidului și 
statului nostru, vorbitorul a sub
liniat sprijinul și aprobarea una
nimă de care se bucură ea din 
partea întregului popor.

Bazată neclintit pe principiile 
independenței • și suveranității 
naționale, ale egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
politica noastră externă, împle
tită organic cu politica internă, 
corespunde întru totul interese
lor poporului român, intereselor

socialismului și păcii în întreaga 
lume.

în mod firesc, ca parte inte
grantă a sistemului socialist mon
dial, țara .noastră face totul pen
tru a dezvolta prietenia, colabo
rarea și alianța cu toate țările 
socialiste, conștientă că unitatea, 
forța și prestigiul acestor țări 
constituie factori ho țări tori ai 
succesului luptei pentru pace și 
progres al întregului front anti- 
imperialist. Ridicînd pe o treap
tă superioară tradiția internațio
nalismului proletar, Partidul Co
munist Român militează consec
vent pentru restabilirea și întă
rirea unității pe plan mondial a 
mișcării comuniste și muncito
rești.

Clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii din patria noastră își ma
nifestă solidaritatea activă cu 
lupta maselor muncitoare din 
țările capitaliste pentru apăra
rea și dezvoltarea drepturilor lor 
politice, sociale și economice, cu 
mișcarea de eliberare națională 
și socială a popoarelor, cu toate 
forțele care militează împotriva 
imperialismului. Țara noastră 
promovează activ o politică de 
colaborare cu toate statele fără 
deosebire de orînduire socială, 
convinsă că aceasta slujește des
tinderii internaționale, cauxd a- 
propierii și înțelegerii între jFate 
popoarele, a securității, păcii fi 
progresului în lume.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
subliniat că a devenit o tradiție 
în țara noastră de a aniversa 
momentele cele mai însemnate 
din istoria de luptă a clasei mun
citoare, a partidului său, a po
porului român, de a exprima res
pectul profund, înalta prețuire 
pentru faptele glorioase, eroice 
ale celor mai buni fii ai națiunii 
care au luptat și uneori și-au 
dat viața pentru binele patriei 
și al poporului.

Faptele lor luminoase consti
tuie pentru generațiile de azi și 
de mîine, un nesecat izvor de 
învățăminte, de încredere în pro
priile lor forte creatoare, îndem
nuri însuflețitoare de a-și dărui 
tot ce au mai bun pentru în
făptuirea telurilor supreme ale 
națiunii noastre socialiste.

El a amintit că în semn de 
cinstire a luptelor muncitorești 
de la 13 decembrie 1918, Comi
tetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și guvernul au botărît 
recent ca, ținînd seama «■j^’olul 
însemnat pe care l-au ayit în 
declanșarea și desfășurarea ^acțiu
nilor de acum 50 de ani munci
torii tipografi, de contribuția lor 
la dezvoltarea mișcării muncito
rești, în fiecare an, prima dumi
nică după 13 decembrie să fie 
sărbătorită ca „Ziua tipografilor 
din Republica Socialistă Româ
nia". De asemenea, în București 
va fi ridicat un monument care 
să glorifice faptele eroice ale 
participanților memorabilelor lup
te din 13 decembrie 1918.

Evocînd evenimentele de acum 
o jumătate de secol — a spus 
în încheiere vorbitorul — să pă
șim înainte cu și mai mult avînt, 
să ne înzecim forțele pentru a 
dobîndi noi cuceriri în înfăptui
rea luminosului program elaborat 
de partid pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, pentru în
florirea patriei noastre dragi, 
pentru făurirea unei vieți feri
cite întregului popor român I

întărind și dezvoltînd puterea 
economică și politică a României 
socialiste, ridieîndu-și nivelul de 
trai, poporul român își îndepli
nește nu numai misiunea plină 
de răspundere, pentru propriul 
său viitor, ci și importanta obli
gație intemaționalistă de a con
tribui la consolidarea continuă a 
întregului sistem socialist mon
dial, la creșterea și întărirea tu
turor forțelor democ i lice anti- 
imperialiste, la sporirea presti
giului și triumful ideilor socia
lismului și păcii în lume.

I!1

DESCHIDEREA

EVOLUȚIA TIPARULUI 
IN ROMANIA

în cadrul manifes
tărilor prilejuite de 
împlinirea a 50 de 
ani de la grevele ti
pografilor din 13 De
cembrie 1918, joi la 
amiază a fost deschi
să, în sala de marmu
ră a Casei Scînteii, 
sub auspiciile Co
mitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, 
expoziția „Evoluția 
tiparului în România".

Sînt prezentate rea
lizări obținute în de
cursul anilor în acest 
meșteșug cu vechi 
tradiții, devenit în zi
lele noastre o adevă
rată industrie, care 
contribuie la dezvol
tarea tezaurului cul
turii românești. Pano
uri ilustrative, tipări
turi și alte obiecte 
expuse reliefează ro
lul pe care l-a jucat,

EXPOZIȚIEI LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE

d întotdeauna, cuvîn
tul scris în lupta pen
tru libertate, unitate 
națională și progres 
social. Sint prezentate 
vechi texte tipărite, 
între care Evanghe
liarul lui Stefan cel 
Mare din 1502, Pravila 
și Triodul, tipărite de 
diaconul Coresi, lu
crări ale tipografilor 
transilvăneni, 
dintîi tipărituri 
presă, artistice și 
terare.

Expoziția înfățișea
ză, de asemenea, mo
mente din viața și 
lupta muncitorilor ti
pografi din România. 
Numeroase exponate 
se referă la progre
sele obținute de in
dustria poligrafică în 
anii socialismului, pre
cum și la perspective
le acesteia.

La vernisaj au luat 
parte membri ai C.C. 
al P.C.R., reprezen
tanți ai unor institu
ții centrale și organi
zații obștești, nume
roși muncitori, teh
nicieni și ingineri ti
pografi. Cuvîntul de

deschdere a fost ros
tit de Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Expoziția rămîne 
deschisă zilnic, între 
orele 11 și 19, pînă la 
30 decembrie.

(Agerpres)

A COMPOZITORILOR Șl MUZICOLOGILOR
(Urmare din pag. I)

rilor de muzică, de a strînge 
tot mai mult legătura ou a- 
ceștia. A fost analizată și au 
fost făcute numeroase propu
neri cu privire la activitatea 
secțiilor de creație, filialelor 
și cenaclurilor Uniunii Com
pozitorilor, contribuția muzicii 
la educarea artistică a copiilor, 
tineretului și vârstnicilor, per
fecționarea învățămîntului 
muzical de toate gradele, creș
terea rolului muzicologiei și 
criticii muzicale, propagarea 
largă a muzicii românești în 
țară și peste hotare, dezvolta
rea continuă a diverselor ge
nuri muzicale, oglindite prin
tr-o varietate de stiluri, a că
ror trăsătură de unire o con
stituie inspirația din viața po
porului, din realitatea Româ
niei socialiste.

Adunarea generală a fost sa
lutată de Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Dumitru Gheorghiu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale â 
Sindicatelor, Mircea Sîntim- 
breanu, membru în Biroul 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor. Valeriu Pop, 
președintele Comitatului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
Ion Popescu, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și I>au- 
rențiu Fulga, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor.

După încheierea dezbaterilor, 
s-a trecut la ultimul punct de 
pe ordinea de zi : alegerea Co
mitetului de conducere al U- 
riiunii și Comisiei de revizie.

Lucrările Adunării generale 
a compozitorilor și muzicolo
gilor continuă.
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ADUNAREA FESTIVA CONSACRATĂ CENTENARULUI
PLECAREA LA BUDAPESTA

A TOVARĂȘULUI
GHEORGHE RADULESCU

I

© NAȘTERII PICTORULUI STEFAN LUCHIAN
„Cupa Cupelor" la baschet masculin Steaua—Hapoel Tel-Aviv

Joi seara a plecat spre Bu
dapesta tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, înso
țit de Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și teh
nică pentru a 'lua parte la lu
crările celei de-a VlII-a sesi
uni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare econo
mică româno-ungară.

Joi, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a primit Ia Minis
terul Afacerilor Externe pe 
Ghideon. Rafael, director ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe al Israelului.

In cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme de interes 
comun.

Delegația Uniunii Asociației 
studenților din România, condusă 
de tovarășul Mircea Angelescu, 
președintele Uniunii, care a făcut 
o vizită în Olanda, la invitația 
Uniunii naționale a studenților 
(N.S.R.) s-a înapoiat joi seară în 
Capitală.

Cu prilejul aniversării a 8 
ani de la crearea Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud joi dimineața a 
avut loc Ia sediul Uniunii Zia
riștilor din Republica Socia
listă România o conferință de 

z presă organizată de Reprezen
tanța permanentă a F.N.E. în 
țara noastră, l^a conferință au 
participat numeroși ziariști 
români și străini. Au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și 
membri ai Ambasadei R. D. 
Vietnam la București și alțl 
diplomați.

Train Kiem, însărcinatul cu 
afaceri al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a vorbit celor prezenți 
despre lupta poporului vietna
mez pentru apărarea indepen
denței și suveranității sale na
ționale, hotărîrea fermă a po- 

jporului vietnamez de a lupta 
^■fină la victoria finală, despre 
Organizarea vieții economice și 

sociale în regiunile eliberate.

Joi a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Stockholm, Sanda 
Rangheț, secretar al Comitetului 
național pentru apărarea păcii, 
care va participa la lucrările» 
Reuniunii consultative mondiale 
„Vietnam ’69 mobilizare ge
nerală", convocată de Comitetul 
internațional de legătură a Con
ferinței mondiale pentru Viet
nam de la Stockholm.

DIN TREN ■ ■ ■
(Urmare din pag. 1)

neînțeles, asupra „vaporului 
mai mare". Se pare deci că e- 
xistă un instinct primar care 
dictează activitatea omenească, 
și el se poate manifesta de în
dată ce i se creează mediul. 
Pentru a le preveni, societatea 
și-a făurit legi menite să-i a- 
pere integritatea. Acționează 
ele întotdeauna, precis, cu efi
ciență imediată ? Se pare că 
nu. Fiindcă acel electrician a 
sustras niște dulii fără ca ni
meni s-o știe vreodată, fiindcă 
nimeni n-o să numere sacii de 
ciment (alt caz) consumați la 
temelia unei construcții etc. Și 
cîți nu știu, unii direct răspun
zători, de aceste adevăruri ?

Legea nu este o dogmă, este 
o expresie socială, o utilitate 
menită să corecteze. E un sis
tem care trebuie să acționeze 
imediat nu numai în momentul 
„îmbolnăvirii", ci poate avea 
un caracter de profilaxie. ~ A- 
cestei realități i se adaugă o 
alta — a opiniei colectivității.

Gă-La plecare, pe peronul 
rii de Nord, erau prezenți to
varășul Janos Fazekaș, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, precum și conducători 
ai unor ministere și departa
mente economice.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și 
sadei.

față Jozsef Vince, 
R.P. Ungare la 
membri ai amba-

Ateneul român a găzduit, joi 
după-amiază, adunarea festivă 
consacrată centenarului nașterii 
pictorului Ștefan Luchian. Ma
nifestarea a prilejuit pentru nu
meroasa asistență o pioasă evo
care a operei și vieții aceluia 
care întruchipează și azi figura 
făuritorului unui drum și a u- 
nei conștiințe exemplare de ar
tist.

Ședința a fost deschisă de 
lexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Salutînd prezența făuritorilor 
de azi ai artei și culturii româ
nești, veni ți să cinstească memo
ria unui mare înaintaș, vorbitorul 
a spus, printre altele : Opera lui 
Luchian reprezintă o treaptă 
mai înaltă pentru statornicirea 
unei depline armonii între mij
loacele de expresie contemporane 
și filonul tradițional de artă ro
mânească. Mai mult decît înain
tașii săi, Luchian a făcut dovada 
că nu exiști o incompatibilitate 
între modernitate și tradiție și 

• că, totdeauna, capacitatea de o- 
moționare a operei de artă spo- 

W rește prin îngemănarea celor 
două izvoare de inspirație, EI 
și-a exprimat convingerea că 
manifestările înscrise în progra- 
mul centenarului marelui artist 
vor constitui tot atîtea trepte în

a 
de 0 
au

—.— a
VI-a conferințe tehnico-știin- 
țifice a industriei poligrafice, 
la care iau parte cadre de 
conducere, muncitori, tehnici
eni și ingineri din unitățile 
poligrafice din întreaga țară, 
reprezentanți ai editurilor 
precum șl ai unor instituții 
centrale.

Cuvin tul de deschidere a 
lucrărilor conferinței a fost 
rostit de Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură ți Artă.

Joi dimineața, în sala 
marmură a Casei Sctnteli, 
început lucrările celei de

A-

a României socialiste, țară în 
care idealurile lui Luchian, de 
omenie și justiție socială, se îm
plinesc azi atît de generos.

Au luat apoi cuvîntul picto
rul Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, criti
cul și istoricul de artă Jacques 
Lassaigne, președintele Asocia
ției internaționale a criticilor de 
artă, autor al unei ample mo
nografii despre Luchian. Mulțu
mind pentru prilejul ce i s-a 
oferit, ca imitat Ia centenarul 
Luchian, de a-și aduce personal 
mărturia admirației pe care o 
are pentru arta românească, în 
general, și îndeosebi pentru ope
ra lui Luchian. vorbitorul a ară
tat că încă de la primele sale 
vizite în România a fost frapat 
de marea personalitate a artis
tului român, opera acestuia con
stituind un subiect care l-a pa
sionat și-1 pasionează puternic.

Subliniind că opera lui Lu
chian este profund națională și 
totodată universală, criticul și 
istoricul de artă Petru Comar- 
nescu, secretarul secției de cri
tică a Uniunii Artiștilor Plastici, 
a relevat realismul profund ce 
străbate operele lui Luchian, op
timismul și bucuria de viață spe
cifice poporului, hot&rîrea de a 
învinge împotriva 
vieții.

Generațiile care

vicisitudinilor

conlucrează 
procesul de afirmare a culturii azi la desăvârșirea artei noastre 
românești contemporane, cultură — a arătat, printre altele, criti-(Agerpra)

"X
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ACTUALITATEA
20 de ani de la înființarea

Teatrului de stat „VALEA JIULUIi“

Joi după-amiază a avut loc la PetroșeniJoi după-amiază a avut loc la Petroșeni o 
festivitate consacrată aniversării a 20 de ani 
de la înființarea Teatrului de stat „Valea 
Jiului". Cu acest prilej, tov. Petru Stoican, di
rectorul teatrului, a subliniat că în decursul 
celor două decenii de existență, Teatrul de stat 
din Petroșeni a pus în scenă 160 premiere, cu 
care a dat peste 6 600 de reprezentații urmărite 
de aproape 2 000 000 de spectatori.

In cadrul adunării, tov. Vichente Bălan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular județean 
Hunedoara, a înmînat ordine și medalii, confe
rite cu acest prilej de Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România, unui număr de 14 
actori și lucrători ai teatrului.

a avut loc deLa Teatrul de stat din Galați _
curînd premiera spectacolului cu ..Revizorul 
de Gogol, în regia lui Gh. Jora și scenografia 
debutantei Rodica Hanagic.

In fotografie, doi dintre protagoniștii specta
colului : Mihai Mihail (Hlestakov) și Liana 
Sandra Popescu (nevasta primarului).

17.30 — Telex TV.
17,35 — Actualitatea în agri

cultură.
17,50 — Actualitatea în in

dustrie.
18,05 — Curs de limba spa

niolă — reluarea lec
ției de dimineață.

18.30 — La porțile cunoaște
rii — emisiune pen
tru tineret.

„MIRAJ"
Șl

„VENUS"

Sînt noile te
levizoare in
trate recent în 
fabricație de
serie ; pînă Ia 
sfîrșitul anului 
se vor realiza 
peste 30 000 de

(Aserpres)

aparate.
Deși au di.a-

gonala <ecranu-
lui de aceeași
mărime ca și a
celorlalte tipuri
produse pînă
acum — 59 și
respectiv 47 cm
— noile televi-
zoare prezintă
cîteva noutăți
tehnice impor-
tante : au sin-
cronizare au-
tomată pe ori-
contai și pot fi
reglate de la
distanță fiind
prevăzute cu
dispozitiv de
telecomandă.

19.04 — Telejurnalul de sea
ră.

— 13 Decembrie 1918.
— Ghid utilitar.
— Opinia dumneavoas

tră.

19.24
19.45
19.50

cui și istoricul de artă Ion Frun- 
zetti, vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici — văd în Lu
chian un model exemplar de ar
tist ce nu poate fi imitat. Lu
chian este unul din acei artiști 
a căror operă apare ca rezulta
tul unei absolute necesități isto
rice. Opera lui este o etapă pes
te care procesul de constituire 
al școlii românești de pictură nu 
ar fi putut sări, fără de care 
toată arta ce a urmat ar apărea 
văduvită de însuși esențialul va
lorii

Criticul și istoricul de artă 
Vasile Drăguț, director în Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, și istoricul de artă Theo
dor Enescu, cercetător principal 
la Institutul de istorie a artei 
al Academiei, au subliniat tră
săturile morale ce-1 caracterizau 
pe artist și locul lui în contextul 
artei europene, căreia i-a dăruit 
opere unice prin valoarea lor 
originală de consonanță.

„SĂPTÂMINA BASCHETULUI"

i

ei. (Agerpres)

Deschiderea expoziției
„Peisajul și compoziția de plein-air

in opera lui Ștefan Luchian"
la amiază, s-a deschis, laJoi ______ __

Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România, expoziția cu 
tema „Peisajul și compoziția de 
plein-air în opera lui Ștefan Lu
chian".

La vernisaj au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, acad. Ion Jalea, pre
ședintele de onoare al Uniunii 
artiștilor plastici, Brăduț Cova- 
liu. președintele U.A.P., precum 
și Jacques Lassaigne, președin
tele Asociației internaționale a 
criticilor de artă.

Erau prezenți, de asemenea, 
conducători al unor instituții 
centrale și de învățămînt artis
tic superior, directori de muzee, 
critici de artă, artiști plastici, 
precum și atașați de presă și

culturali ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Deschizînd expoziția, directo
rul Muzeului de Artă, M. H. 
Maxy, a rostit o scurtă alocu
țiune.

Expoziția înmănunchează cele 
mai reprezentative lucrări de 
peisaj și compoziție de plein-air
— uleiuri, pasteluri, acuarele, 
desene în tuș, creion și cărbune
— din colecțiile muzeelor 
stat și ale unor 
artistului. Dintre cele aproxi
mativ 100 de tablouri expuse se 
remarcă lucrări de deosebită va
loare artistică, cum 6Înt: „Scrîn- 
ciobul", „Moara de la Poduri", 
„împărțitul porumbului", „Casa 
lui Moș Brebu", „Spălătoreasă** 
etc.

„___ T___ de
admiratori ai

(Agerprea)

Cea de-a doua confruntare a 
baschetului nostru de perfor
manță din această săptamînă, 
partida Steaua—Hapoel Tel-A
viv disputată în cadrul compe
tiției europene „Cupa Cupelor" 
a coincis cu un nou succes al 
sportivilor noștri : 89—58 (45— . 
28). Față de declarațiile mai re
ținute ale jucătorilor bucu- 
reșteni și ale antrenorului lor, 
prof. Constantin Herold, făcute 
înainte de meci ne așteptam 
la o întîlnire mult mai echili
brată, la o replică mult mai vi
guroasă din partea oaspeților. 
Dar. pe teren, s-a întîmplat alt
fel. Steliștii, porniți în iureș în 
primele minute (23—3 min. 8 !) 
jucînd excelent sub panou’ și la 
intercepție păreau că promit un 
scor de proporții. Nosievici, un 
subtil distribuitor de pase, Di- 
mancea, un fin tehnician cu 
dribling și pătrunderi derutan
te sau Jekely, ieri în „coș" de 
zile mari (33 de puncte !) au 
spulberat teama că adversarul 
necunoscut pe care îl întîlneau 
ar putea realiza vreo surpriză 
în sala Floreasca. Ritmul dră
cesc impus de jucătorii noștri 
a slăbit însă, inexplicabil, spre 
sfîrșitul primei reprize, iar 
baschetbaliștii de la Hapoel nu 
s-au lăsat prea mult invitați. 
Ei au izbutit să refacă, întru- 
cîtva, terenul pierdut, tempe- 
rînd, uneori prin joc obstruc
tionist. zelul jucătorilor noștri, 
în cea de-a doua parte (min. 
33), Steaua reintră în ritm fă- 
cînd ca tabela electronică să 
ruleze cifrele fără odihnă. Din 
păcate, însă, fără ca diferența

finală să crească la mai mult 
de 15 coșuri și jumătate deși 
„suta** ar fi fost o încununare 
a eforturilor lor pe deplin po
sibilă de realizat. Formația oas
pete, în rîndurile cărora au fi
gurat și doi jucători de peste 
ocean, a arătat, în principal, 
că știe să joace la recuperare 
folosind pivotii care voleibalea- 
ză- și că are preferință pentru 
blocajele aglomerate în zona 
propriului spațiu de 30 de se
cunde — procedee tehnice pe 
care steliștii s-au priceput să 
le contracareze cu ușurință. 
Pentru partida retur de la Tel- 
Aviv sarcina nu este ușoară 
dar, în orice caz, ușurată.

VIOREL RABA

Pronosticul darului nostru 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 50 

Etapa (lin 15 decembrie 1968
1. Bologna — Sampdoria
2. Cagliari — Pisa
3. Inter — Atalanta
4. Napoli — Varese
5. Palermo — Lanerossl
6. Roma — Milan
7. Torino — Fiorentina
8. Verona — Juventus
9. Bari — Foggia

10. Brescia — Como
11. Genoa — Spal
12. Padova — Monza
13. Catanzaro — Reggina

1
1

X
1

X 
X
2
1

X
1
1 

X 
X

în sălile de festivități ale 
liceelor „M. Viteazul și „G. 
Coșbuc" se desfășoară „Săp- 
tămîna culturală**, organizată 
de Comitetul U.T.C. al sec
torului III. Fiecare acțiune a 
acestei manifestări devenită 
tradițională este închinată e- 
levilor cîte unui liceu și cu
prinde evocări, simpozioane, 
vizionări de filme, prin care 
se celebrează personalități 
ale științei și artei româ
nești.

24.44 — Teleglob — emisiune 
de călătorii geografi
ce. Imagini din Lon
dra (I).

2G.20 — Desene animate.
20.34 — Studioul muzical. 
21.00 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic : 

..French — Cancan’.
22.55 — Telejurnalul de 

noapte.

ELOGIU REGIZORILOR
Pentru că timpul, fatalmente 

limitat nu ne îngăduie să fim 
de față chiar la toate cele zece 
ore zilnice ale finalei (cîte for
mații demne de interes n-om 
fi nedreptățit cu absența noas
tră !), găsim din cînd în cînd 
răgazul să ne oprim și asupra 
unor implicații desprinse din 
contextul imediat al concursu
lui, dar esențiale pentru viața 
teatrului de amatori. Bunăoară, 
despre regizori — pe care jar
gonul dărilor de seamă îi nu
mește, nu știu de ce, instruc
tori — s-a vorbit și s-a scris 
extrem de rar, și atunci, doar 
pentru a semnala cu îngrijorare 
insuficiența sprijinului pe care 
profesioniștii îl dau amatorilor. 
Este momentul, acum, să adu-; 
cern un elogiu acestor oameni 
care îsi dăruiesc zilele și hop- 

'tile, gîndurile și nervii, pentru 
a răspunde cu pasiune la pa
siunea interpreților diletanți. 
Nu sîntem naivi, știm că aceas
tă activitate este deseori re
munerată în diverse moduri — 
uneori pe muchia legilor con
tabile —. dar ce recompensă 
materială noate echivala canti
tatea inestimabilă de timp și de 
efort, de răbdare și bunăvoin
ță, pe care o cheltuiesc regizo-

rii amatorilor ? Oricine a asis
tat măcar o dată la repetiția 
unei formații teatrale de ama- 
'tori știe că regizorul ei întim- 
pină incomparabil mai multe 
dificultăți și obține incompara
bil mai puține satisfacții decît 
un director de scenă dintr-un 
teatru profesionist, care repetă

de teatru nu are a-și învăța 
interprets alfabetul elementar 
al scenei, ci doar limbajul spe
cializat al propriei sale con
cepții asupra spectacolului res
pectiv ; pe cînd regizorul ama
torilor trebuie să fie deopotrivă 
învățător și conferențiar uni
versitar, și asta nu pe rînd, ci

FINALA BIENALEÎ1
- • • .*•*. - ■ - '

J. L. CARAGIALE"
... — ' . • .._______________________

zilnic, la ore care-i convin, cu 
un corp tehnic specializat, pe 
o scenă dotată cu instalații 
complete, fără să i se spună la 
fiecare pas că tovarășul X nu 
poate veni pentru că e în tură 
de după amiază, 
deplasare sau că 
lasă nevasta să 
tiții. în afară de

că Y este în 
pe Z nu-1 mai 
vină la repe- 
asta, regizorul

în același timp, într-un proces 
pedagogic complex și delicat.

Să notăm, așadar, cu recunoș
tință numele regizorilor, al ac
torilor sau al însuflețiților 
diletanți care s-au consacrat 
complicatei îndeletniciri de re
gizori ai formațiilor de amatori, 
obținind succese prestigioase 
și adueîndu-și elevii în finala 
pe țară. Să consemnăm că în

rîndurile lor sînt regizori cu- 
noscuti, ca Ion Maximilian. 
Ovidiu Georgescu, Gabriel 
Negri, Jean S.opler, Darj Ale- 
xandrescu. Eugen Vancea, C. 
Dinischiotu, Emo Gall, D. D. 
Neleanu etc. ; actori prețuiți, 
din Capitală sau din provincie, 
care își satisfac poate pe aceas
tă cale o aspirație secretă, ca 
Constantin Codrescu, Costel 
Gheorghiu, Mihai Mihail, Stela 
Popescu, Lucian Temelie, Gheor
ghe V. Gheorghe, Aurel Gheor
ghiu, George Macovei, Paula 
Culitza, Emil Boroghenă, Geor
ge Gridănușu și alții ; ori ani
matori neobosiți, care și-au 
cîștigat experiența teatrală, 
de-a lungul anilor, nu pe băn
cile unei școli de specialitate 
ci chiar în lucrul cu amatorii, 
ca Ion “ .............. “
Vintilă 
nea etc. Să le 
gînd de mulțumire și de prețu
ire, și să-i încredințăm că, in
diferent de palmaresul final al 
Festivalului. satisfacția lor 
fundamentală se cuvine să por
nească din comuniunea caldă 
pe care au realizat-o cu aspi
rația spre frumos a artiștilor 
amatori.

SEBASTIAN COSTIN

Vasiliu, Silvia Niță, 
Ornaru, Justin Piper- 

consacrăm un

,.E PROASPATA 
PlINEA** spun lo
cuitorii comunelor 
Ditrău, Praid și 
Frumoasa — jude
țul Harghita, unde 
există acum brută
rii proprii. Capaci
tatea zilnică a a- 
cestora este de 
2 000—3 000 produse 
diverse de panifi
cație. în Sînmărtin 
și Sînsimion Ciuo 
se construiesc ase
menea brutării.

„MADE ÎN RO
MANIA". Pentru 
întîia oară produ
sele Fabricii de 
confecții din Țg. 
Jiu au fost însoțite 
de o asemenea ti
tulatură. Primele 
cantități au plecat 
spre Olanda. Bi
lanțul acestui an 
consemnează și al
te succese : 11 500
confecții peste plan, 
130 000 Iei beneficii 
suplimentare, 
de modele noi.

170

TITUS 
STOICHIȚOIU

In rotonda A- 
tencului Român 
s-a deschis re
cent o expoziție 
a plasticienilor 
amatori. Printre 
cele peste 200 de 
lucrări. de pic
tură, sculptură, 
grafică și artă 
decorativă se a- 
flâ și 30 de lu
crări ale sculp
torului Petre 
Jucu. Vă pre
zentăm lucrarea 
DESTIN.

Foto :
O. PLECAN

◄

(Urmare din pag. I)
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LOCUL 1 PE JUDEȚ

prof. IOAN VLAD

ELEVI"
„FESTIVALUL FILMULUI

I

EXPOZIȚIE DE APARATAJ

DOBROGEANU GHEREA — Scrieri social politice (Edi
tura politicâ — lei 7,25).

POPA CORINA — Minăstirea Plumbuita — (Editura 
Meridiane — Colecția monumentele patriei — lei 7,00).

RENE CLAIR — Reflecții despre film — (Editura Meri
diane, — lei T0,00).

NICOLAE JIANU — Iubire (proză — Editura Militară 
colecția Columna — lei 2,25).

V. REBREANU — Muntele Cărunt (proză — Editura Mi
litară — colecția Columna — lei 3,25).

ADRIAN MARINO — Introducere în critica literară — 
(Editura Tineretului — lei 13).

ȘTIINȚIFIC Șl INDUSTRIAL

„PHILIPS"

întreprinderea ci
nematografică inter
județeană Prahova 
pregătește deschide
rea „Festivalului fil
mului pentru elevi", 
acțiune inițiată de 
Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. și 
Inspectoratul școlar 
județean. In perioa-

da 25 decembrie a.c. 
— 7 ianuarie 1969 pe 
ecranele cinemato
grafelor din Ploiești 
și Cîmpina vor rula 
filme adecvate elevi- 
lor, vor avea loc în- 
tîlniri cu artiști, 
gizori, precum 
concursuri.
PETRE DUMITRU

Ca ocazia săr
bătorilor de iar
nă, recent s-au 
deschis in Bucu
rești pe Bd. Ma- 
gheru diverse 
expoziții de ar
tizanat și felici
tări puse Ia dis
poziția publi

cului.

Firma „Philips’ din Olanda a 
organizat în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bânci din Capitals o Ex
poziție de aparataj științific și 
industrial. Sînt prezentate apa
rate analitice cu raze X, între 
care spectometru automat cu 
raze Rântgen cu comandâ dupâ 
program, aparate electronice 
pentru măsurarea mărimilor ne
electrice, precum și instalații 
pentru producerea aerului li
chid.

Expozifia râmîne deschisă 
pînâ în ziua de 18 decembrie.

In timpul liber sute de tineri și vîrstnici au 
dăruit municipiului Hunedoara un plus de • 
frumusețe. în peste un milion de ore de 
muncă patriotică au reparat 98 500 m.p. de 
străzi și trotuare, au amenajat și extins 
8 ha. de zone verzi, au plantat 11 880 ar
bori și arbuști, peste un milion de flori etc., 
economisind peste 6 milioane de lei.

Municipiul Hunedoara a obținut recent 
pentru inițiativă și spirit gospodăresc, lo
cul I pe județ.

nualele noilor rigori im
puse de modernizările e- 
nunțate ?

— Ca să se poată aprecia 
îmbunătățirile aduse în conți
nutul planurilor de învățămînt 
este nevoie de o scurtă incursiu
ne în trecutul, din păcate, foarte 
puțin îndepărtat.

Planurile de învățămînt a- 
probate în 1965 nu asigurau în
totdeauna un volum de cunoș
tințe tehnice generale, bine fun
damentate și legate de nevoile 
practicii, pe care să se poată 
ulterior broda temeinice cunoș
tințe de specialitate.

Exista și o varietate mare si 
nejustificată pe tipuri de școli a 
numărului de ore. prevăzut pen
tru același obiect de studiu, 
precum și a eșalonării lui pe 
ani de studii. Oferim doar două 
exemple ; matematica se preda 
în 18 variante, cu un număr de 
ore cuprins între 75 și 180, iar 
electrotehnica în 29 variante, 
cuprinse între 72 și 186 ore.

Incercînd să eliminăm toate 
aceste aspecte în elaborarea nou
lui plan de învățămînt am por
nit de la următoarele principii : 
realizarea unei pregătiri unitare 
a muncitorilor în ceea ce pri
vește cunoștințele de cultură 
generală și tehnică generală ; 
evitarea fărîmițării cunoștințe
lor de specialitate în obiecte 
mărunte ; asigurarea unei te
meinice pregătiri de speciali
tate, cît mai corespunzătoare 
cerințelor actuale și de pers
pectivă 
în mai 
lui de 
muncii
unei structuri unitare a planu
lui de învățămînt. care să per
mită ministerelor și organelor

centrale tutelare să adopte gra
fice de desfășurare 
de învățămînt. în 
condițiile concrete 
unităti școlare de 
instruirii practice.

Pe baza acestor planuri, pen
tru anul școlar în curs au fost 
elaborate și aprobate progra
mele școlare pentru toate o- 
biectele ; pentru obiectul tehno
logia meseriei programele au 
fost elaborate și aprobate de fie
care minister și organ central 
tutelar.

în ceea ce privește asigurarea 
cu manuale școlare necesare

a procesului 
funcție de 
ale fiecărei 
efectuare a

lor la fiecare lecție capitolele și 
paragrafele care vor trebui să 
fie consultate.

— în noua concepție a 
ceea ce trebuie să fie în- 
văfămintul profesional, 
instruirii practice i-a fost 
rezervat mai mult de ju
mătate din timpul școlari
zării. Cum și unde va fi 
ea efectuată astfel incit 
să i se asigure maximum 
de eficientă ?

— Pregătirea practică a ele
vilor se asigură tinînd seama

ȘCOALA
PROFESIONALA

ale economiei ; legarea 
mare măsură a procesu- 
învătămînt de nevoile 

productive: asigurarea

învățămîntului profesional: u- 
nele manuale sînt încă în curs 
de elaborare, urmînd să fie fo
losite de elevi în anul școlar 
următor. Anul acesta se folo
sesc manualele din edițiile an
terioare. precum și cele 84 ti
tluri de manuale apărute. Fără 
îndoială că există unele necon
cordante între prevederile pro
gramelor școlare și manualele 
prevăzute a fi folosite la anul 
I. Neconcordantele pot fi însă 
ușor depășite cu sprijinul cadre
lor didactice care au obligația 
să tină seama de prevederile 
programelor și să indice elevi-

atît de cerințele didactice ale 
formării deprinderilor elevilor 
cit și de cerințele producției. 
Practica elevilor din anii I și II 
se va desfășura în atelierele 
de producție. în școală ori în 
întreprinderi, treeîndu-se, la 
valorificarea producției școlare.

Pentru realizarea acestui o- 
biectiv, organele tutelare, în
treprinderile pe lîngă care 
funcționează școli profesionale, 
iau în prezent măsuri pentru 
organizarea și dotarea în mod 
corespunzător a atelierelor de 
producție școlară.

Este în curs de elaborare un

regulament al instruirii prac
tice. Regulamentul va conține 
indicații cu privire la organiza
rea și desfășurarea instruirii 
practice a elevilor din fiecare 
an de studiu, adaptarea progra
melor de practică la condițiile 
locale (din școală sau întreprin
dere), îndrumarea și controlul 
instruirii practice, valorificarea 
producției școlare etc.

Legarea teoriei cu practica, 
principiul care. în special pen
tru învățămîntul profesional, 
trebuie realizat la nivelul cel 
mai înalt, nu se rezumă numai 
la corelarea învățămîntului teo
retic cu instruirea practică. 
Este necesar ca orice oră-lec- 
ție la obiectele de cultuTă teh
nică generală și de specialitate 
să fie exemplificată cu o serie 
de lucrări demonstrative de la
borator sau cu prezentarea unor 
materiale didactice corespunză
toare. ceea ce presupune evident 
o bună dotare a școlilor. Sursa» 
de dotare a școlilor este însăși 
valorificarea producției școlare 
realizată în cadrul practicii în 
ateliere. Experiența multor școli 
și în special a fostelor școli de 
meserii, arată că în învățămîn- 
tul profesional o parte impor
tantă a utilărilor se pot obține 
din rezultatele practicii elevilor. 
Același . exemplu edificator l-a 
constituit și Expoziția elevilor 
din liceele de specialitate, școli 
profesionale și tehnice care a 
demonstrat cu prisosință capa
citatea școlilor și a elevilor de 
a realiza produse utile desfășu
rării procesului de învățămînt. 

îmbunătățirea structurii pla
nurilor de învățămînt. perfecțio
narea continuă a programelor 
și manualelor școlare, este în 
atenția permanentă a Ministeru
lui învățămîntului și a celor
lalte ministere în dorința de a 
moderniza procesul de instruire 
și educare a viitorilor munci
tori.
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Delegația F.N.E. 

la tratativele

de la Paris
La Paris a fost dată publicității 

miercuri seara lista ’ „ , 2 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud 
rința de la Paris în 
vietnameză. Delegația, compusă 
din 8 membri, este condusă de 
Tran Buu Kiem, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare, 
președinte al Comisiei relațiilor 
externe a Comitetului Central. 
Nguyen Thi Binh, care a condus 
pînă în prezent delegația F.N.E., 
devine șef adjunct al acestei de
legații.

delegației

la confe- 
problema

Aspect de la recentele incidente care au avut loc la Londondery (Irlanda de nord)

Vizita ministrului

de externe al României

în R. D. Germană

Formarea noului
guvern Navele

„Rights în conflict

Președintele Republicii Italia, 
Giuseppe Saragat, a primit joi 
seara la Palatul Quirinal pe Ma
riano Rumor, premierul desemnat, 
care i-a prezentat lista noului gu
vern. Guvernul de centru-stînga 
condus de secretarul general al 
Partidului democrat-creștin repre
zintă o revenire la vechea coali
ție a partidelor democrat-creștin, 
socialist și republican, destrămată 
după eșecul înregistrat de socia
liști în alegerile din luna mai a.c.

Principalele posturi în noul gu
vern sînt ocupate de: Mariano 
Rumor (P.C.D.), președinte al 
Consiliului de Miniștri; Frances
co de Martino (P.S.I.), vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri; 
Pietro Nenni (P.S.I.), ministru al 
afacerilor externe. Pietro Nenni a 
mai deținut această funcție în ur
mă cu 20 de ani în timpul pri
mului guvern condus de Alcide 
de Gasperi.

militare americane

au părăsit

Marea Neagră
ISTANBUL 12 (Agerpres). — 

Cele două distrugătoare aparți- 
nînd flotei a Vl-a americane, 
„Dyess“ și „Turner", care au pă
truns luni în Marea Neagră, pen
tru a efectua „o vizită obișnuită 
în apele internaționale", s-au îna
poiat joi în Marea Mediterană. 
Un purtător de cuvînt al forțelor 
navale americane din Mediterana 
a precizat că cele două distrugă
toare au pătruns în strîmtori joi 
dimineața la ora 6,00 (ora loca
lă) și după ce au trecut prin 
Bosfor și Dardanele au ajuns spre 
seară în Marea Mediterană.

Nuanțe noi la Tokio
O recenta declarație a noului șef al diplomației nipone, 

Kucni Aichi, a atras atenția corespondenților din capitala ja
poneză. Aichi sublinia, la prima sa conferință de presă, că 
principalul obiectiv al politicii externe a guvernului său este 
„obținerea independenței naționale integrale", adăugind ime
diat că retrocedarea Okinawei „constituie un fel național 
urgent și vital".

Luarea de poziție a ministrului 
de externe japonez a fost inter
pretată de unii observatori ca un 
indiciu al apariției unor elemente 
noi în atitudinea oficială a Japoni
ei fața de unele dintre relațiile 
sale cu Statele Unite. Pînă acum 
guvernele liberal-democrate (care 
s-au succedat fără întrerupere la 
Tokio de la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial pînă în 
prezent) s-au pronunțat pentru 
realipirea treptată a Okinawei — 
economie, învățămînt, sistem iu-, 
ridic, administrație — dar au e- 
vitat permanent să evoce, cel pu
țin în public, faptul că această 
realipire va pune în mod inevi
tabil și problema bazelor nuclea
re și deci a tratatului de secu
ritate americano-japonez (a cărui 
menținere fără nici o modifica
re, au susținut-o întotdeauna, în 
trecut, guvernele liberal-democra
te). Să însemne oare alăturarea 
termenului „independență inte
grală" la revendicarea realipirii 
urgente a Okinawei, o includere 
pe agenda politico-diplomatică a 
guvernului Sato a obiectivului 
retragerii bazelor militare ameri
cane din Okinawa și, în genere, 
de pe teritoriul japonez ?

Cert este că guvernul Sato are 
de făcut față unei puternice pre
siuni, mereu în creștere, a largii 
mișcări populare pentru denunța
rea tratatului de securitate iapo- 
no-american și pentru lichidarea 
bazelor militare ale Statelor Uni
te de pe pămîntul nipon. Absolut 
toate partidele de opoziție sînt 
împotriva tratatului și menținerii 
în continuare a Bazelor america
ne, ca aducînd grave știrbiri a- 
tributelor independenței și suve
ranității țării. Recenta alegere a 
candidaților socialiști în funcția 
de președinte ale administrației 
Okinawei și de primar al capita
lei acestei insule, a constituit un 
nou „avertisment" adresat guver
nului în acest sens (ambele per
sonalități socialiste s-au pronunțat 
categoric pentru retragerea ime
diată a bazelor americane de pe 
Okinawa). Cu toată majoritatea sa 
în Dietă, echipa guvernamentală 
liberal-democrată nu poate să nu 
țină seama de asemenea avertis
mente și presiuni, mai ales în 
perspectiva ca mișcarea populară 
împotriva tratatului să ia o am
ploare crescîndă pe măsură ce se 
apropie scadența acestui tratat —■ 
anul 1970 (de pe acum, unul din 
principalele partide politice de o- 
poziție, partidul socialist, a în
ființat un comitet de luată pen
tru anularea tratatului de secu
ritate japono-american, iar Consi
liul general al sindicatelor a ini
țiat organizarea unui referen
dum popular în problema pre
lungirii tratatului).

Se poate prevedea o schimba
re a poziției de pînă acum a li- 
beral-democraților ? Dacă în tre
cutul apropiat, în cercurile gu
vernamentale se formula, sub 
forma unor „păreri particulare"

ideea extinderii automate a trata
tului pentru a evita o confrun
tare directă cu masele, actual
mente se remarca pedalarea pe 
afirmațiile despre „modificări ne
cesare în litera tratatului". Cercu
rile guvernamentale au făcut pu
blicitate „consultărilor asupra 
problemei bazelor", care au avut 
loc în două reprize, în iunie și 
în august la Washington și, res
pectiv, Tokio. S-a lăsat să se în
țeleagă că se așteaptă ca S.U.A. 
să renunțe la unele baze de pe 
teritoriul japonez. Multi dintre li
derii opoziției privesc cu rezerve 
și suspiciuni noile nuanțe în poli
tica guvernamentală. Președintele 
partidului socialist, Narita, le a- 
precia ca „o mișcare de narcoti
zare a uriașului val al opoziției 
populare prin obținerea unor mo
dificări care nu vor modifica e- 
sența tratatului și vor menține a- 
proape neatins lanțul bazelor a- 
mericane".

Viitoarele acțiuni diplomatice 
ale Tokio-ului în problema Oki
nawei și cea a tratatului de secu
ritate japono-american vor furni
za, probabil, o perspectivă mai 
clară.

EM. RUCAR

Sesiunea O.N.U.
în Comitetul Politic al Adună

rii Generale a O.N.U. au înce
put dezbaterile de fond în legă
tură cu „problema coreeană".

Un grup de 14 state, printre 
care România, Bulgaria, Cam- 
bodgia, Cuba, Cehoslovacia, Gu
ineea, Mauritania, Ungaria, 
U.R.S.S. și altele, au prezentat 
două proiecte de rezoluție. In 
primul proiect de rezoluție se 
cere dizolvarea așa-numitei Co
misii O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei, și se subliniază 
că problema unificării Coreei 
trebuie să fie soluționată de po
porul coreean însuși, în confor
mitate cu principiul dreptului 
popoarelor la autodeterminare. 
In cel de al doilea proiect de 
rezoluție se cere retragerea tutu
ror forțelor militare americane și 
a celorlalte forțe străine care o- 
cupă Coreea de sud sub steagul 
Națiunilor Unite.

Ca și în anii trecuți, S.U.A. 
împreună cu alte 13 state, prin
tre care Australia, Noua Zee- 
landă, Filipine, Tailanda etc., au 
elaborat un proiect de rezoluție 
care stipulează menținerea tru
pelor americane în Coreea de sud.

Atrăgînd atenția asupra carac
terului ilegal al discutării

O.N.U. a așa-numitei „probleme 
coreene", delegația Cubei a cerut 
înscrierea pe ordinea de zi a se
siunii a unui nou proiect intitu
lat „Necesitatea încetării dezba
terilor în O.N.U. a problemei u- 
nificării Coreei". In zilele urmă
toare, urmează să fie depus ofi
cial un project de rezoluție în 
legătură cu acest nou punct 
După cum se află din surse apro
piate delegației române, printre 
țările coautoare ale acestui do
cument se va număra și Româ
nia.

• IN COMITETUL pentru te
ritoriile sub tutelă și neautono
me al Adunării Generale se 
desfășoară o amplă dezbatere 
consacrată coordonării efortu
rilor Organizației Națiunilor 
Unite îndreptate spre elimina
rea vestigiilor colonialismului 
și a manifestărilor recrudes
cente de neocolonialism.

în intervenția sa. reprezen
tantul român Nicolae Micu s-a 
pronunțat în favoarea proiectu
lui de rezoluție care stipulează 
necesitatea aplicării depline de 
către toate instituțiile specia
lizate și instituțiile internațio
nale afiliate la O.N.U. a Decla
rației cu privire la acordarea 
independentei țărilor și popoa
relor coloniale.

BERLIN 12 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : 
La 12 decembrie, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Comeliu Mănes
cu, care se află într-o vizită ofi
cială în R. D. Germană, a fost 
primit de Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

La întîlnirea care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph, ministrul a- 
facerilor externe, Otto Winzer, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Otto Gotsche, adjunctul ministru
lui afacerilor externe, Oskar Fis
cher, și ambasadorul R. D. Ger
mane în România, Ewald Moldt. 
Comeliu Mănescu a fost însoțit 
de ambasadorul României în R. D. 
Germană, Nicolae Ghenea.

Ministrul de externe al Româ
niei a transmis cu acest prilej un 
mesaj de salut din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, urînd 
președintelui Consiliului de Stat, 
guvernului R.D.G. și întregului 
popor al R. D. Germane noi suc
cese în munca de construire a 
socialismului. La lîndul său, to
varășul Walter Ulbricht a rugat 
pe ministrul de externe al Româ
niei să transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
salut și sincere urări pentru suc
cesul construcției socialiste în Re
publica Socialistă România.

în cursul întrevederii, au fost- 
discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări și unele 
probleme internaționale actuale.

în cursul după-amiezii, tovară
șul Comeliu Mănescu și persoa
nele care îl însoțesc au plecat în- 
tr-o vizită la Dresda.

ORIENTUL MIJLOCIU
• CONFERINȚĂ DE PRESĂ

LA LONDRA
în cadrul conferinței sale săp

tămânale de presă, purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului 
R.A.U., Hassan Zayat, a comen
tat recenta declarație făcută la 
Tel Aviv de William Scranton, 
reprezentantul personal al preșe
dintelui ales, Richard Nixon, care 
a făcut un turneu în mai multe 
țări din Orientul Mijlociu. După 
cum s-a mai anunțat, Scranton a 
declarat reprezentanților presei: 
„Mă aștept ca politica americană 
să fie de acum înainte mai echi
librată". în legătură cu aceasta, 
purtătorul de cuvînt al guvernu
lui R.A.U. a subliniat că „impar
țialitatea Statelor Unite față de 
Orientul Mijlociu este, cu sigu
ranță, un factor pe care noi îl

LA CAIRO • DECLARAȚII
Șl PARIS

privim cu satisfacție*, menționînd 
în același timp dorința guvernu
lui său ca această poziție să fie 
demonstrată în practică.

Răspunzînd unei interpelări ce 
i-a fost adresată joi după-amiază 
în Camera Comunelor, primul 
ministru britanic Harold Wilson 
a declarat că „o reuniune a șefi
lor guvernelor celor patru mari 
puteri pentru a discuta un embar- 
gou asupra livrărilor de arme în 
Orientul Apropiat nu ar fi justi
ficată în condițiile actuale". Pre
mierul britanic a adăugat că, pen
tru țările din Orientul Apropiat, 
„esențial este în prezent să ajun
gă Ia un acord asupra unui pro
gram de discuții, care să țină cont 
de exigențele celor două părți".

Patru luni au fost 
necesare unui comi
tet special pentru 
a încheia cercetări
le și a da publicită
ții rezultatele an
chetei întreprinse 
la cererea unei co
misii prezidențiale 
în legătură cu inci
dentele sîngeroase 
petrecute în . luna 
august la Chicago. 
Patru luni pen
tru redactarea u- 
nui raport intitulat 
..RIGHTS IN CON
FLICT" (Drepturi în 
conflict) cuprinzînd 
140 000 de cuvinte, 
87 pagini cu foto
grafii, necesitînd 
deplasări în 30 de 
orașe pentru inte
rogarea unor mar
tori și manifestanți 
care au părăsit în
tre timp orașul în 
care s-au produs 
incidentele.

După cum se știe, 
timpul conven- 

partidului de- 
ale cărui 
s-au desfă- 

la hotelul 
o serie de 

organizații pacifiste 
americane au cerut 
și au primit încu
viințarea autorită
ților pentru orga
nizarea unor mani
festații de protest 
împotriva războiu
lui dus de Statele 
Unite împotriva po
porului 
în sprijinul 
dicarilor 
respectarea 
rilor civile 
grilor, împotriva ma
jorării impozitelor 
menite a 
cheltuielile 
te bugetului 
în continuă crește
re. Firește, asemenea 
manifestări au mo
bilizat zeci de mii 
de oameni. Desfă
șurarea ulterioară 
a evenimentelor 
este descrisă în ra
port, ea a putut fi 
observată de mili
oane de americani 
pe ecranele televi
zoarelor.

în 
ției 
mocrat 
lucrări 
șurat 
Hilton,

vietnamez, 
reven- 

privind 
dreptu- 
ale ne-

acoperi 
destina- 
militar

f

La 12 decembrie a.c., An
drei Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., a 
primit pe Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, care se află la 
Mosccva.

A avut loc o convorbire 
caldă, prietenească.

Festivitățile de la 
Moscova ți Praga

„Bătălia de stradă 
de la Chicago" (cum 
o denumește LA 
LIBRE BELGIQUE) 
a avut mai multe 
scene : în parcurile 
Grandt și Lincoln, 
Michigan și Balbo, 
in fața hotelului 
Hilton. In raport se 
subliniază că mem
brii comitetului de 
anchetă nu au primit 

de a 
gradul 
Aceas- 
împie- 

raportori 
“t drept 
vinovați

și misiunea 
„repartiza 
de învinuiri", 
ta însă nu-i 
dică pe 
să găsească 
principali i 
polițiștii, care după 
descrierile martori
lor oculari aflate la 
dosarul anchetei, 
„s-au depășit în vio
lentă pe ei înșiși". 
Deși în raport se a- 
rată că s-au găsit 
printre manifestanți 
unii care au arun
cat „cu diferite o- 
biecte în polițiști 
sau în mașinile po
liției, pumnul vio
lenței a fost fără în
doială, declanșat de 
forțele de ordine".

Anchetatorii au a- 
juns, printre altele, 
la concluzia că cei 
12 000 de polițiști au 
folosit o forță exce
sivă împotriva ma- 
nifestanților, re- 
mareînd totodată că 
în ciuda unor fapte 
evidente privind 
culpa poliției, au
toritățile municipa
le, în frunte cu pri
marul R. Daley, 
pînă în momentul 
redactării raportu
lui, nu au adoptat 
nici o măsură pen
tru a stabili vinovă
ții și a-i pedepsi. 
Autorii raportului 
reproșează, de ase
menea, primarului 
că ar fi contribuit 
la „înrăirea" poli
țiștilor în vederea 
unei represiuni bru
tale a manifestanți- 
lor. Se face apel la 
remarca sa 
în ajunul 
tațiilor î _ .
pentru a ucide".

Membrii comite-

lansată 
manifes-

Trageți

iului de anchetă au 
considerat atacurile 
poliției asupra re
porterilor și foto
grafilor drept deli
berate, fiind lan
sate cu strigăte de 
ofițerii poliției. Mag
netofoanele 
registrat 
de genul: 
fotografii", 
fiscați 
foto". Șarja poliției 
s-a soldat cu șaizeci 
de ziariști și fotore
porteri răniți, nume
roși alții arestați.

Bilanțul general 
al incidentelor care 
au durat pe tot tim
pul convenției de
mocrate: 425 de per
soane s-au prezen
tat la 7 centre ale 
Comisiei dreptului 
omului pentru a pri
mi îngrijiri medi
cale, 200 au solicitat 
ajutor de la echipe 
sanitare 
400 au 
ternice 
ochi de 
grenadelor cu | 
lacrimogene, 
persoane au fost 
restate, cea mai ma
re parte a acestora, 
ca de altfel și a ma
nifestaților, aveau 
sub 25 de ani, și po
trivit raportului „nu 
suferiseră anteceden
te judiciare".

Președintele Co
misiei asupra vio
lenței, Milton Eisen
hower, a 
raportul 
luat în 
membrilor 
organism* 
dată, raportul a fost 
publicat. Dar, după 
cît se pare, marele 
ecou stîrnit în Sta
tele Unire de rezul
tatul anchetei, nu 
se poate limita la 
acest fapt. Se cere 
insistent pedepsirea 
vinovaților cu atît 
mai mult cu cît ma
nifestații, de genul 
celor organizate în 
august la Chicago 
nu sînt rare în 
S.U.A.

au în- 
chemări 

„Prindeți 
„Con- 

aparatele

mobile, 
acuzat pu- 
arsuri
pe 1

i la 
urma 
gaze 

638 
a-

arătat că 
nu a fost 

discuția 
acestui 

Deocam-

IOAN TIMOFTE

• COLONELUL OJUKWU 
ODUMEGWU, liderul biafrez, 
a acceptat încetarea condițio
nată a focului, în baza unui 
plan elaborat de Comitetul par
lamentar britanic pentru pace 
în Nigeria, a declarat joi la 
Londra lordul Brockway. După 
cum relatează agenția FRANCE 
PRESSE — care transmite a- 
ceastă știre — planul prevede 
încetarea imediată a focului, 
prezența unor observatori in
ternaționali care să suprave
gheze respectarea încetării os
tilităților, continuarea negocie
rilor după o perioadă de stabi
lizare, și în sfirșit 
masiv de ajutor în

• LA MOSCOVA a avut loc 
miercuri o seară festivă consa
crată celei de-a 25-a aniversări 
a Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Socialistă Cehoslovacă. 
La festivitate au participat Ki
rill Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
fruntași ai vieții publice sovie
tice, oaspeți din Cehoslovacia. 
Au luat cuvîntul Kirill Mazurov 
și Jozef Kriz, vicepreședinte al 
Consiliului national slovac, 
conducătorul delegației Uniu
nii de prietenie cehosiovaco- 
sovietică, aflată în vizită la 
Moscova.

fost prezenți Ludvik Svoboda, 
președintele R.S. Cehoslovace, 
Alexander Dubcek, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Josef Smrkovsky. pre
ședintele Adunării Naționale, 
Oldrich Ceraik. președintele 
guvernului, și alți conducători 
de partid și de stat

• GUVERNUL FRANCEZ a 
hotărît să aprobe cererea for
mulată de Confederația Gene
rală a Muncii (C.G.T.) cea mai 
mare organizație sindicală din 
Franța de a fi reprezentată în 
Comitetul executiv al Pieței co
mune. Secretarul C.G.T., Livio 
Mascarello. a arătat că această 
decizie este considerată 
C.G.T. ca un prim succes 
acțiunea de recunoaștere 
drepturilor sale.

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Michel Debre, a rostit 
joi o cuvîntare în fața Co
misiei pentru problemele ex
terne a Adunării Naționale 
Franceze. Referindu-se la si
tuația din Orientul Apropiat, 
Michel Debre a scos în eviden
ță „neliniștea guvernului fran
cez ", subliniind că singura posi
bilitate de a se ajunge la o so
luționare pașnică a conflictului 
din această regiune este „aplica
rea rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, care 
să fie însoțită de termene precise 
privind punerea ei în practică. 
Este necesar, de asemenea, a 
spus Debre, ca cele patru mari 
puteri să acorde garanții îndată 
după intrarea în vigoare a aces
tei rezoluții**.

Viitorul guvern
al S.U.A. V

Președintele ales Richard Nixon a anunțat lista guvernului 
american care, sub conducerea sa, va intra în funcțiune Ia 20 
ianuarie 1969.

un program 
alimente.

• CU PRILEJUL celei de-a 
25-a aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală dintre R.S. Ceho
slovacă și U.R.S.S., la Praga a 
avut loc o adunare festivă- Au

de 
In
a

Conducătorii egipteni sînt în 
favoarea unei soluții internaționa
le a crizei din Orientul Apropiat 
cerind de câtva timp cu insisten
ță ca marile puteri să-și asume 
responsabilitățile în această direc
ție, relatează corespondentul din 
Cairo al agenției FRANCE 
PRESSE. R.A.U., scrie corespon
dentul, ar privi favorabil punerea 
prealabilă de acord a celor-patru 
puteri, în această problemă. .

Secretar al Departamentului de 
stat a fost numit William Pierce 
Rogers ; ministru al apărării — 
Melvin Robert Laird ; ministru al 
finanțelor — David Kennedy ; 
ministru al comerțului — Maurice 
Stans ; ministru de interne — 
Walter Hickel ; ministrul muncii 
— George Schultz ; ministru al 
justiției — John Mitchell; mi
nistru al sănătății, educației și 
bunăstării — Robert Finch ; mi
nistru al agriculturii — Clifford 
Hardin ; ministru al poștelor — 
Winton Blount; ministru al tran
sporturilor — John Volpe și mi
nistrul pentru problemele urba
nistice și locuințelor — George 
Romney.

Corespondentul din Washing
ton al agenției FRANCE PRE
SSE, Jean Lagrange, consideră că 
„moderația domină cabinetul pre-

din țările 
socialiste
VESZPREM ÎN DECEMBRIE

începutul de decembrie ne-a 
înfățișat un Veszprem friguros, 
cu o ceața pe care farurile au
tomobilelor încercau, inutil, sa 
o despice la ceasurile prînzului. 
Orașul ce-și cațără străzile pe 
coline, etalînd frumuseți în 
piatră păstrate prin secole, pă
rea absorbit de grijile iernii. 
Este anotimpul în care turiștii 
dispar din peisajul Veszpremu- 
lui și urbea devine mai gravă, 
mai preocupată de ea însăși. 
Doar niște gazetari care voia
jau fără a ține seama de pres
cripțiile sezoniere parcurgeau 
cele cîteva sute de metri ale 
unei străzi strimte, ascultînd e- 
courile unei istorii îndepărtate. 
Strada aceea pustie, cu clădiri 
ce au împrumutat noblețea unui 
cavaler medieval, sfîrșea pe o 
ridicătură fortificată de pe care 
privirea se rostogolea în depăr
tări. Un ghid improvizat, insen
sibil la frig, povestea — fără să 
omită amănuntele — despre 
regi și regine. îi simțeam nostal-

gia săptămînilor de vară cînd 
locurile acestea cunosc exube
ranța turistică, pentru că relic
vele de tot felul sînt, în lume, 
o atracție la modă. Dar legea 
anotimpurilor nu poate fi încăl
cată, acum frigul își arată col
ții, ceața este impenetrabilă, iar 
turiștii adevărați cu tabieturi și 
devize convertibile nu caută, în 
decembrie, să mai descopere 
istoria.

După scurta escapadă printre 
fostele palate regale și reședin
țe episcopale, ne-am adresat 
prezentului. La sediul organiza
ției locale a KISZ ni s-a schițat 
un tablou al Veszpremului con
temporan : industrie (locul nr. 
1 : aluminium), agricultură (cău
tatul vin de Tokay) plus turism 
(Balatonul, „marea ungară", se 
înscrie, în mare parte, între gra
nițele județului). Primul secretar, 
Rostasi loszef, a făcut apel la 
cifre : județul său furnizează 
79% din producția de aluminium 
a Ungariei, 64% din cea de

bauxită, 15% din cărbune, 13% 
din fosfați (și a mai adăugat 
procente deloc lipsite de impor
tanță în domeniul chimic și tex
til). 259 sate — o agricultură 
modernizată.' Vita de vie este 
regina ogoarelor : 304.000 ha 
cultivate. Vinul de Tokay o de
venit o celebritate în fața căreia 
slujitorii lui Bachus se înclină cu 
respect. Dar Veszpremul înseam
nă și o cetate universitară care 
dă Ungariei o treime din spe
cialiștii în industria chimică.

O clădire fără biografie spec
taculoasă : inscripția de la in
trare ne avertiza că sîntem la 
Universitatea chimică. Totuși, în 
holul cu tavan de sticla, am 
avuf o clipă impresia câ n-am 
înțeles tălmăcirea celor scrise 
pe tăblița de lîngă poartă. In 
luminoasa începere se aranjau 
cu meticulozitate o mulțime de 
picturi pe care le-am privit în 
goană. „Galerie de artă' ? — 
am întrebat mirați. Ni s-a răs
puns afirmativ. Cu o sublinie-

re : „O galerie de artă cu o 
existenta permanentă, dar oare
cum ieșită din regulile obișnui
tului — artiștii locali își prezin
tă ooerele examenului— studen
ților'. Se cuvine, deci, să des
chidem bloc-notesurile pentru a 
consemna acest fapt—

O sală de consiliu, cu biblio
teci ce se reazemă de pereți. 
Profesori si studenți se arată 
dtspusi să ne ofere un inter
viu colectiv. Partea protocolară 
se consumă repede, cafelele își 
foc apariția și discuția devine 
cpropiată, prietenească, lipsită 
de rigidități. Rectorul adjunct, 
Dery Marta, o femeie în părul 
căreia șuvițele argintii au erupt, 
vorbește fără detalii de prisos 
despre preocupările actuale ale 
universității. Burse, cămine, 
cercuri științifice, practica în 
producție — problemele sînt a- 
bordate sintetic, exact. Legătu
rile cu uzinele chimice sînt sta
bilite în conexiune cu planul de 
studiu. încă din primul an, stu
denții fac un stagiu de 8 sâpță- 
mîni în uzine, destinat în prin
cipal familiarizării cu mașinile 
(de altfel și universitatea dispune 
de „uzina' sa, în care studenții 
se acomodează cu problemele 
firoductiei). Colaborarea nu se 
imitează la acest aspect: uzi

nele se adresează universității 
pentru lucrări de cercetare sau 
pentru elaborarea unor studii 
privind posibilitățile de dez
voltare a întreprinderilor. între
bări și răspunsuri : interviul con
tinuă și dincolo de sala de con
siliu.

zenlat de Richard Nixon" și su
bliniază că „este vorba, înainte de 
toate, de un guvern de tehni
cieni". Întrucît responsabilita
tea conducerii politice externe 
revine în mod constituțional pre
ședintelui S.U.A., este clar că 
Nixon nu intenționează să se de
gajeze de această funcție capita
lă, si ideile sale vor prevala în 
relațiile externe ale Statelor 
Unite".

Ziarul „NEW YORK TIMES" 
subliniază că „uniformitatea ca
binetului este frapantă". Ziarul a- 
rată că „în persoana lui William 
Rogers, președintele Nixon va 
dispune la Departamentul de stat 
„de un consilier discret, înțelegă
tor și confidențial". Pe de altă 
parte, în ce privește numirea lui 
Melvin Laird în postul de minis
tru al apărării, după cum subli
niază agenția A.N.S.A., se consi
deră că, deși a fost în trecut unul 
din partizanii „escaladării" războ
iului din Vietnam, el se pronunță 
acum în favoarea unei soluțio
nări rapide a conflictului din 
Asia de sud-est
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Kovacs Kristof, conducătorul 
organizației KISZ din univer
sitate, amabil, ne invită să vizi
tăm cochetul restaurant studen
țesc (inaugurat cu trei săptă- 
mîni în urmă) ; sala de sport : 
(visător) „victorii, cite victorii au 
cucerit aici", (realist) „...dar 
parcă totdeauna poți fi victo
rios ?* ; căminul cu linii moder
ne, liniștit, în care locuiesc 650 
de studenți.

La parter — o sală cu multe 
măsuțe si scaune comode și cu 
o expoziție de lucrări studen
țești aranjată pe un perete. Am 
avut impresia că expoziția nu 
prea reținea atenția celor pre-

zenti. Studenții aveau două pre
ocupări : unii — cu cărți, caie
te și rigle de calcul — învățau ; 
alții — perechi, perechi — pă
reau să-și comunice niște lucruri 
foarte importante pe care privi
rile lor nu se sfiau să ni le des- 
tăinuie.

...De la Veszprem am pornit 
către Balaton. Un Balaton ier
natic, bîntuit de singurătate și 
de vînturi aspre ce se ambițio
nează să amintească mereu de 
fila calendarului pe care tro
nează necruțătorul decembrie.

EUGENIU OBREA^

Agenția C.T.K. anunță că joi 
dimineață au început la Praga 
lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. Pe ordinea de 
zi a plenarei se află examinarea 
măsurilor ce urmează a fi luate 
pentru întărirea statului și a 
organelor guvernamentale în ve
derea aplicării legii privind orga
nizarea pe bază federală a R. S. 
Cehoslovace. Vor fi dezbătute, 
de asemenea, sarcinile principale 
ale politicii economice cehoslova
ce în perioada actuală.

Oldrich Cemik, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat 
un raport cu privire la proble
mele aflate pe ordinea de zi.
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