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Luni dimineața a avut loc, în 
1 sala Palatului Republicii, Sesiu

nea solemnă consacrată sărbăto
ririi Centenarului Academiei Re
publicii Socialiste România. Pe 
fundalul scenei erau arborate 
drapelul Republicii Socialiste Ro- 
mânitiși drapelul Partidului Co
munist Român. încadrată de da
tele festive 1866—1966 și de em
blema Centenarului Academiei se 
afla inscripția „Centum anni A- 
cademiae Rei Publicae Socialistae 
Romaniae".

La Sesiunea solemnă au parti
cipat membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de institu
ții centrale și organizații ob-

SESIUNEA SOLEMNA CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI ACADEMIEI

Cuvîntul de salut

ștești, academicieni, profesori u- 
niversitari, alți oameni de știință 
și cultură, ziariști.

La sesiune au luat parte invi
tați de peste hotare, reprezen
tând academii și alte foruri aca
demice și universitare din a- 
proape 30 de țări.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu aplauze puternice asistența 
întâmpină pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Maxim Berghianu, Stefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Florian Dănălache, Janos 
Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Vasile Vîlcu, 
Vasile Patilineț, Virgil Trofin, 
Constanța Crăciun, Ilie Murgu- 
lescu, Roman Moldovan.

In prezidiul sesiunii au luat 
loc Miron Nicolescu, președinte
le Academiei, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Pompi- 

ți liu Macovei, președintele Comite- 
S tulul de Stat pentru Cultură șl

Artă, Aurel Moga, ministrul să-> 
nătății și prevederilor sociale, 
Ion Cosma, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității din Bucu
rești, alți membri ai Comitetului 
de organizare a Centenarului A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, președintele 
Comitetului de organizare a Cen
tenarului.

Primit cu vii și înde
lungi aplauze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R., a adus salutul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și guvernului, adresat tutu
ror oamenilor de știință și cul
tură din țara noastră, cu prilejul 
împlinirii unui secol de existență 
a Academiei. Cuvîntarea a fost 
subliniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze.

(Continuare în pag. a- III-a)

rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
Stimaji oaspeți din fără și de peste hotare,

Sărbătorirea centenarului Academiei repre
zintă un moment de seamă în viața culturală 
și științifică a țării noastre ; această aniversa
re prilejuiește trecerea în revistă a dezvoltării 
științei și culturii românești de-a lungul vre
mii și îndeosebi în perioada construcției so
cialismului, evocă drumul luminos al istoriei 
■poporului român, care, în ciuda împrejură- 

’ filor de atîtea ori vitrege, și-a adus din plin 
■ Contribuția la progresul cunoașterii umane, 
lă mersul înainte al civilizației.

îmi este deosebit de plăcut să adresez, din 
partea Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de Stat și • a 
guvernului, un salut cordial și cele mai calde 
felicitări membrilor Academiei, tuturor oa
menilor de știință și cultură, valoroasei noas
tre intelectualități, care participă cu entu
ziasm, alături de întregul popor, la făurirea 
societății noi, socialiste. (Aplauze puternice).

Creația științifică și culturală are rădăcini 
adînci în -trecutul îndepărtat al istoriei po
porului nostru ; ea s-a dezvoltat în strînsă 
legătură cu procesele social-economice, cu 
lupta forțelor înaintate pentru eliberare na
țională și socială, cu întreaga evoluție a so
cietății românești, precum și cu progresul 
științei și culturii universale.

Numeroase vestigii de cultură materială, 
realizări tehnice și științifice, monumente is
torice și de artă, mieunate opere de arhitec
tură, de literatură, pictură și sculptură, fău
rite de-a lungul secolelor, relevă cu toată 
elocvența forța geniului, sensibilitatea și ca
pacitatea creatoare a poporului nostru. După 
cum este cunoscut, condițiile grele în care 
a trăit poporul român, ocupația străină înde
lungată/ nenumăratele războaie impuse de 
cotropitori au frînat dezvoltarea forțelor de 
producție, evoluția, economică și socială fi
rească a țării, au' stînjenit afirmarea deplină 
a potențialului ei creator. Toate acestea, pre
cum și dezinteresul manifestat de clasele do
minante față de activitatea de creație știin
țifică și artistică, au avut o înrîurire negativă 
asupra dezvoltării științei și tehnicii, învăță
mîntului, a culturii în general. Greutățile 
și piedicile nu au putut opri însă poporul 
din drumul său ; apărîndu-și patria cu dîr- 
zenie și bărbăție, luptînd neîncetat pentru 
eliberare națională și socială, el a asigurat 
creșterea forțelor de producție, dezvoltarea 
multilaterală a țării, făurirea României mo
derne.

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
intensificarea luptei pentru progres social, 
pentru realizarea unității naționale și cuce
rirea independenței de stat — cu profunde 
implicații în întreaga viață socială — a dat 
un puternic impuls activității științifice și 
culturale din țara noastră. Obiectivele so
cial-economice care stăteau în fața României 
— dezvoltarea relațiilor de producție capita
liste, începutul creării industriei naționale, 
prospectarea și exploatarea resurselor țării — 
solicitau în mod imperios contribuția oame
nilor de știință, lărgirea cercetării științifice 
proprii, extinderea contactelor savanților ro
mâni cu știința mondială.

între numeroasele transformări politice, 
sociale și economice care au avut loc în 
această perioadă în viața poporului ro
mân, un loc important ocupă înființarea 
Academiei. Menită să asigure unirea forțe
lor științifice și culturale din întreaga țară, 
să consolideze bazele culturii naționale, Aca
demia Română a jucat un rol de seamă în 
organizarea și stimularea activității depuse 
de intelectualitate pentru îmbogățirea pa
trimoniului spiritual al poporului, pentru 
ridicarea nivelului de cultură al maselor. O 
trăsătură caracteristică ce a definit încă 
din secolul trecut orientarea cercetării știin
țifice românești și a creației artistice a fost 
situarea lor fermă în cadrul procesului ge
neral al dezvoltării sociale, participarea ac
tivă la viața poporului. Reprezentanții știin
țelor exacte și-au înscris eforturile în lupta 
pentru ridicarea economică a României, pen
tru accelerarea progresului tehnic, pentru 
dezvoltarea forțelor de producție. Cercetările 
desfășurate în această direcție s-au soldat cu 
înfăptuiri îndrăznețe, aplicate cu succes în 
diferitele ramuri ale economiei, ducînd, tot
odată, la afirmarea unor școli științifice ro
mânești.

Exponenta înaintați ai științelor sociale, 
preocupați de ideea cercetări/ trecutului Ro
mâniei, de propagarea idealurilor de libertate 
și dreptate ale poporului, au contribuit, prin 
operele lor, prin întreaga lor activitate so
cială. la dezvoltarea conștiinței naționale a 
maselor, la realizarea visului secular de uni
re a țărilor române, la ciștigarea indepen
denței și suveranității de stat, la închegarea 
și consolidarea națiunii. (Aplauze puternice).

Un important rol social a jucat, de ase
menea. creația literar-artistică ’, operele ne
muritoare ale corifeilor literaturii noastre 
clasice au relevat înaltele virtuți ale poporu
lui, au cultivat sentimentul patriotismului, 
au’însuflețit și îmbărbătat generații dejni- 
litanți pentru cauza libertății și propășirii 
patriei. „ . ..

Multi dintre intelectualii de vaza ai țarii 
noastre s-au alăturat mișcărilor progresiste 
și revoluționare, au îmbrățișat ideile sociale 
înaintate ale vremii lor, au luat parte la 
lupta maselor muncitoare pentru revendi
cări economice și politice. Contactul cu fi
lozofia materialist-dialectică — concepția 
despre lume a proletariatului — avut încă 
din secolul trecut prin intermediul mișcării 
socialiste din România și al primei Interna

ționale Comuniste, a făcut ca numeroși inte
lectuali să se situeze în creația lor pe poziții 
avansate, să devină deschizători de drumuri 
noi, punînd un fundament sănătos științei și 
culturii românești.

Istoria noastră cuprinde o bogată galerie 
de personalități ilustre — animate de pasiu
nea cercetătorului și de adîncă dragoste de 
patrie — care, în acest veac de existență a 
Academiei, au dezvoltat tezaurul de valori 
spirituale al României, și-au adus contribu
ția la progresul societății. Noi aducem 
azi un fierbinte omagiu tuturor celor 
care, de-a lungul vremii. închinîndu-și ener
gia, talentul și puterea creatoare patriei, 
viitorului națiunii noastre, au ridicat, prin 
munca lor asiduă și entuziastă, edificiul trai
nic al culturii poporului român. (Aplauze 
prelungite).

Operele de înaltă valoare făurite de înain
tași sînt așezate la loc de cinste în patri
moniul României noi. Partidul nostru, socie
tatea socialistă cultivă respectul față de 
tradițiile culturale înaintate și, totodată, do
rința creatorilor de a le dezvolta, de a le 
depăși. Noi, comuniștii, făurim noua civili
zație a orînduirii socialiste și comuniste 
sprijinindu-ne pe tot ce a creat mai de preț 
omenirea de-a lungul veacurilor (aplauze 
puternice), continuînd și ducînd mai departe 
linia progresului istoric făurit prin lupte, 
prin eforturi și sacrificii de popor. Comu
nismul însuși, teoria revoluționară a prole
tariatului, este sinteza gîndirii științifice ce
lei mai înaintate a tuturor timpurilor, re
zultatul cunoașterii în timp de către oameni 
a legilor naturii și societății, chintesența 
progresului spiritual uman ; această teorie 
se îmbogățește și se dezvoltă continuu pe 
baza noilor cuceriri ale științei și culturii, 
ale gîndirii și practicii sociale. Numai ea 
asigură cu adevărat victoria umanismului. 
(Aplauze îndelungate).

Construcția socialismului — operă socială 
de uriașă amploare și complexitate — nece
sită cunoașterea aprofundată a fenomenelor 
și cerințelor vieții, aplicarea legilor econo
mice obiective, contribuția) activă a oameni
lor de știință în toate domeniile creației ma
teriale și spirituale. Știința și cultura sînt 
componente indispensabile ale societății so
cialiste, factori obiectivi ai progresului social, 
ai înfăptuirii idealuriloi’ de bunăstare și fe
ricire ale oamenilor muncii. (Vii aplauze).

Victoria revoluției socialiste a deschis 
științei și culturii românești o epocă nouă, 
într-o perioadă istorică scurtă, România a 
lichidat înapoierea moștenită de la vechiul 
regim, a dezvoltat învățămîntul, știința și 
arta, punîndu-le la îndemîna maselor largi 
ale celor ce muncesc. In anii construcției so
cialiste au fost create numeroase opere de 
valoare, inspirate de necesitățile și realită
țile zilei de azi, purtînd amprenta epocii 
noastre noi. Alături de progresele obținute în 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socie
tății, de realizările economice, înflorirea cul
turii socialiste — bun al tuturor celor ce 
muncesc — contribuie la ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului, asigură for
marea omului nou, temeinic pregătit, cu un 
larg orizont de cunoștințe, constructor con
știent al societății noi, al propriei sale istorii. 
(Aplauze puternice).

Intelectualitatea patriei, înmănunchind sa- 
vanți, artiști, cărturari, specialiști aparținînd 
celor mai diferite generații, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, urmează cu 
încredere partidul comuniștilor, participă 
cot la cot cu ceilalți oameni ai muncii la în
treaga viață socială și politică a țării, aduce 
prin munca sa avîntată un aport de seamă 
la ridicarea edificiului socialist, la înflori
rea României noi, la făurirea viitorului feri
cit al poporului. (Aplauze îndelungi).

Partidul și guvernul dau o înaltă prețuire 
oamenilor noștri de știință și cultură, inte
lectualității țării, care și-a dovedit, prin în
treaga sa activitate, capacitatea, talentul și 
forța creatoare, patriotismul fierbinte, atașa
mentul față de cauza socialismului, ia parte 
activă la înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,
După cum vă este cunoscut, Congresul al 

IX-lea al partidului a elaborat programul 
ridicării pe o treaptă superioară a operei de 
desăvîrșire a construcției socialiste, înfloririi 
multilaterale a României. In centrul politicii 
economice a partidului și statului stă conti
nuarea în ritm susținut a industrializării so
cialiste, care, așa cum demonstrează experi
ența țării noastre și a altor țări, reprezintă 
o condiție determinantă a dezvoltării întregii 
economii și înfloririi multilaterale a socie
tății, a asigurării bunăstării poporului și con
solidării independenței și suveranității națio
nale. în anii viitori se va întări, de aseme
nea, baza telinico-materială a agriculturii, se 
va moderniza, înregistrînd un progres rapid, 
întreaga producție agricolă vegetală și ani
mală. Pe acest fundament solid, și în condi
țiile dezvoltării neîntrerupte a învățămîntu
lui, științei și culturii, va crește nivelul de 
viață al maselor, oamenii muncii vor bene
ficia tot mai din plin de avantajele civiliza
ției socialiste.

însuflețit de perspectivele luminoase ale 
viitorului, întregul popor muncește cu ener
gie și elan patriotic, dă viață politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru, cores
punzătoare intereselor sale vitale. Rezulta
tele obținute în decursul acestui an în înde
plinirea planului de stat arată că obiectivele 

stabilite de partid sînt realiste, că cincinalul 
— nouă și însemnată etapă de progres și 
prosperitate a României socialiste — va fi 
realizat cu succes. (Aplauze puternice).

Congresul al IX-lea a subliniat că în con
dițiile revoluției tehnico-științifice mondiale, 
înfăptuirea programului de propășire econo
mică a patriei este indisolubil legată de in
tensificarea cercetării științifice, de introdu
cerea pe scară largă în producție a cuceri
rilor științei și tehnicii contemporane, de 
creșterea aportului oamenilor de știință la 
întocmirea studiilor și elaborarea soluțiilor 
cerute de mersul înainte al producției. Con
gresul partidului, Comitetul Central au 
relevat, alături de succesele incontestabile 
obținute în activitatea de cercetare, și o 
serie de neajunsuri și rămîneri în urmă, au 
stabilit măsuri de îmbunătățire a muncii. 
Actualul plan cincinal rezervă un loc de 
frunte cercetării științifice, prevăzînd concen
trarea mijloacelor materiale și a potențialu
lui nostru științific în special spre temele 
de care depind dezvoltarea ramurilor cheie 
ale economiei naționale, progresul întregii 
societăți.

Secolul în care trăim — secolul revoluțiilor 
socialiste victorioase, al eliberării naționale 
a popoarelor înrobite, al lichidării exploatării 
omului de către om într-un șir de țări — 
s-a înscris totodată în istorie printr-un uriaș 
avînt al gîndirii științifice, al cunoașterii 
umane.

Știința joacă astăzi up rol din ce în ce mai 
important în lupta pentru transformarea re
voluționară a societății, pentru făurirea unei 
lumi mai bune. Totodată, mințile- luminate 
ale savanților și cercetătorilor își îndreaptă 
eforturile spre supunerea în continuare a 
naturii, spre creșterea forței transformatoare 
a omului, a capacității sale de producție, spre 
sporirea avuției materiale a societății. Por
nind de la direcțiile dezvoltării economice și 
sociale a țării, de la tendințele generale ale 
progresului, cercetarea științifică, atît cea 
fundamentală cît și cea aplicativă, își va 
îndeplini cu succes rolul de puternică forță 
materială a producției, va contribui din plin 
la înflorirea societății.

Realitatea demonstrează că în epoca mo
dernă producția și știința se condiționează 
și se influențează reciproc, contribuind una la 
accelerarea dezvoltării celeilalte; știința și 
producția constituie două laturi inseparabile 
ale activității de creație a omului. Apare 
astfel de la sine înțeles ce importanță mare 
prezintă asigurarea tuturor condițiilor pentru 
dezvoltarea conlucrării active dintre oamenii 
de știință din institutele de cercetări ale 
Academiei, ale departamentelor, din învăță
mîntul superior — și fabricile și uzinele 
noastre, combinatele industriale, unitățile 
agricole socialiste, masa largă a producăto
rilor de bunuri materiale.

Evoluția rapidă a științei, problemele tot 
mai complexe pe care i le pune în față 
societatea modernă solicită forțe tot mai mari, 
impun, ca o necesitate obiectivă, unirea efor
turilor unui număr sporit de oameni de știin
ță din domenii diferite de cercetare.

Crearea Consiliului Național al Cercetării 
Științifice are tocmai menirea de a asigura 
organizarea cooperării pe scară națională a 
cercetătorilor din țara noastră, cultivarea 
unui spirit de emulație creatoare, dezvol
tarea schimbului liber de opinii, a dezbate
rilor științifice rodnice în care să se poată 
afirma nestingherit teoriile și principiile 
înaintate, bazate pe materialismul dialectic 
și istoric.

Societatea socialistă creează pentru prima 
oară în istorie posibilități depline pentru în
florirea personalității umane, pentru afirma
rea talentelor în cîmpul creației științifice și 
culturale, ca și în celelalte domenii ale vieții 
sociale. Principiile umanismului socialist dau 
un înalt sens științei și artei, ridică valoarea 
creației cultural-științifice la un nivel pe 
care nu l-a atins niciodată în trecut.

înflorirea culturii socialiste presupune grijă 
și răspundere deosebită nu numai pentru pre
zent, ci și pentru viitor. De aceea, una din 
cele mai importante obligații morale ale so
cietății noastre, ale generației de azi este de 
a forma schimbul de mîine al culturii româ
nești, de a pregăti cu răbdare, căldură și 
exigență viitorii noștri intelectuali, în stare 
să preia și să ducă mai departe făclia crea
ției înaintașilor, să se situeze la înălțimea 
științei mondiale, să contribuie din plin la 
făurirea societății socialiste și comuniste în 
țara noastră. (Vii aplauze).

îndatorirea tinerilor oameni de știință și 
cultură, a tineretului studios, a întregii ge
nerații tinere din patria noastră este de a 
învăța cu rîvnă și perseverență, de a-și lărgi 
necontenit orizontul de cunoștințe, de a însuși 
ceea ce a creat mai de preț poporul nostru 
și celelalte popoare de-a lungul veacurilor 
în sfera cunoașterii. Numai astfel, stăpînind 
o cultură vastă, ridicîndu-se la nivelul știin
ței contemporane, aprofundînd fenomenele 
dezvoltării sociale din trecut și de astăzi, tine
retul va putea să contribuie cu succes la 
lupta împotriva ideilor și concepțiilor înve
chite, retrograde, pentru afirmarea cuteză
toare a ceea ce este nou și înaintat în gîn- 
direa și viața socială, pentru triumful cau
zei progresului. (Aplauze puternice).

Cercetarea, creația originală — condiție im
portantă a progresului neîntrerupt al socie
tății noastre — nu se pot dezvolta decît în 
strînsă legătură cu evoluția științei și culturii 
internaționale. In epoca noastră a devenit o 
necesitate obiectivă desfășurarea unui larg 
schimb de experiență și opinii între creatorii

din toate țările lumii, cunoașterea realizări
lor valoroase ale celorlalte popoare, manifes
tarea activă a fiecărei națiuni în slujba pro
gresului general al științei și culturii contem
porane.

Istoria societății omenești demonstrează că 
toate popoarele, mari sau mici, și-au adus prin 
inteligența, talentul și forța de creație spiri
tuală contribuția la sporirea tezaurului știin
țific și artistic al umanității. Nu o dată, po
poare mici s-au făcut cunoscute și prețuite 
prin realizările lor remarcabile, au dat nu
mele lor unor întregi epoci istorice. Istoria 
universală apreciază' o națiune după contri
buția adusă la cunoaștere, după valoarea moș
tenirii materiale și spirituale pe care o lasă, 
după rolul pe care-1 joacă în domeniul pro
gresului și civilizației.

Este știut, tovarăși, că știința și cultura au 
jucat întotdeauna un rol important în cu
noașterea și apropierea dintre popoare, în 
colaborarea activă a acestora în slujba cau
zei progresului. Cu atît mai mult în zilele 
noastre, oamenii de știință și cultură pot în
deplini un rol de seamă în lupta pentru tri
umful idealurilor înaintate de libertate și 
dreptate socială, împotriva asupririi naționale, 
pentru dreptul popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, fără nici un amestec din afară. 
Savanții, scriitorii, artiștii reprezintă un de- 
tașamenț important în mișcarea progresistă 
și revoluționară a epocii noastre ; ei pot 
aduce o contribuție prețioasă la întărirea so
lidarității marelui front mondial al păcii. In
tensificarea schimburilor și relațiilor cultu- 
ral-științifice reprezintă un aport de seamă 
la cauza destinderii internaționale, a colabo
rării dintre națiuni, la cauza păcii și secu
rității tuturor popoarelor. (Aplauze puternice).

Iată de ce considerăm necesar să se dez
volte continuu cooperarea cu oamenii de 
știință și cultură din toate țările. Manifes- 
tîndu-se permanent ca parte integrantă ac
tivă a științei și culturii mondiale, țara noas
tră va promova și în viitor . contactele și 
schimburile internaționale în acest domeniu, 
va milita pentru intensificarea relațiilor de 
colaborare cu savanții și oamenii de cultură 
din țările socialiste, din toate țările lumii, în 
interesul și spre binele întregii umanități.

Făcînd bilanțul bogatei activități desfășu
rate de-a lungul timpului de oamenii de 
știință și cultură din țara noastră, apare evi
dentă deosebirea radicală dintre condițiile 
în care erau nevoiți să lucreze aceștia în tre
cut și condițiile create de orînduirea noastră 
socialistă. Posedăm, de asemenea, valorile 
umane necesare unui puternic avînt al crea
ției științifice și culturale.

Avem toate condițiile și posibilitățile să 
sporim și mai mult bogata comoară a știin
ței și culturii patriei noastre, să o facem și 
mai strălucitoare.

Intelectualii de azi au fericirea de a fi con
temporanii celei mai mărețe și mai glorioase 
epoci din istoria poporului român, epocă ce 
deschide un cîmp nelimitat de afirmare tu
turor forțelor națiunii noastre. Avem con
vingerea că savanții, cercetătorii, oamenii de 
artă vor munci cu toată energia și pasiunea, 
punînd cunoștințele, forța gîndirii și talentului 
lor în slujba progresului continuu al Româ
niei, ridicării ei pe culmile cele mai înain
tate ale civilizației umane. (Aplauze puternice).

Permiteți-mi să închei, urînd tuturor in
telectualilor din țara noastră noi și strălucite 
succese în îndeplinirea acestei nobile mi
siuni, spre binele și fericirea poporului, spre 
gloria patriei noastre — Republica Socialistă 
România. (Aplauze puternice, urale înde
lungi).

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer 

au primit pe secretarul de stat 
pentru comerțul exterior al franței

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, și Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au 
primit luni dimineața pe Charles 
de Chambrun, secretar de stat pen
tru comerțul exterior al Franței, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire au participat Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, și Andrei Păcuraru, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Un sector important 
al Combinatului siderurgic 
Hunedoara care trebuie 
pus la punct

în procesul de fabricare și livrare 
a metalului produs la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, ajustarea 
laminatelor reprezintă o etapă deo
sebit de importantă. La diferite ma
șini, deservite de un mare număr 
de oameni, se finalizează, practic, 
fabricarea metalului. Milioane de 
tone de profile, într-o largă gamă 
sortimentală, capătă aici calități noi, 
o „toaletă" corespunzătoare. Fără 
executarea operațiilor de ajustare 
este de neconceput livrarea către 
beneficiari a metalului de calitate 
superioară.

Pe această linie, la Hunedoara, 
s-au întreprins în ultimii ani nu
meroase acțiuni. Au fost construite 
hale moderne, au fost create spa
ții de depozitare, dotate cu maca
rale și alte mașini. La prima vedere 
s-ar părea că ajustarea nu creează 
nici un fel de dificultăți, că totul 
se desfășoară în condiții absolut 
normale. în ciuda aparențelor însă, 
lucrurile nu stau tocmai așa. în 
prezent, halele de ajustaj din com
plexul de laminoare hunedorean 
constituie locul unei serioase gîtuiri 
în procesul de producție și livrare 
a metalului. Din această pricină, 
combinatul nu a onorat în acest an 
aproape 700 contracte economice, 
rămînînd dator față de diferiți be
neficiari cu peste 30 000 tone oțel. 
Datorită amestecării șarjelor la
minate, marcării greșite a produ
selor, s-au înregistrat reclamații, 
refuzuri și returnări de metal din 
partea unor beneficiari.

Se poate afirma, fără riscul de a 
greși, că cine trece prin halele de 
ajustaj rămîne contrariat de slabul

spirit organizatoric și gospodăresc 
care domnește aici. Secretarul co
mitetului de partid din combinat, 
tovarășul ION NICULESCU, ne 
spunea deunăzi: „La ora actuală, 
în ajustaj zac mii de tone de lami
nate care blochează bunul mers al 
producției. Dacă există o anumită 
evidență scriptică, practic nu se știe 
ce cantitate de metal stă imobili
zată de cîțiva ani și, ceea ce-i mai 
rău, nu se mai cunoaște calitatea 
acestor laminate". Iar la o recentă 
plenară a Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R., conducerea 
combinatului a fost aspru critica
tă pentru situația care s-a creat la 
ajustaj.

Cum s-a ajuns aici ? Care sînt 
cauzele care au generat această sta
re de lucruri ? Un răspuns com
petent, ocolit de conducerea com
binatului, îl primim din partea in
ginerilor ȘTEFAN VRONAY și 
ȘTEFAN CORNEA; activiști ai co- 
mitetulu/ regional de partid. „Pri
ma cauză — precizează interlocu
torii — derivă din concepția gre
șită manifestată pînă nu de mult, 
potrivit căreia fabricarea metalului 
era considerată încheiată o dată cu 
laminarea, fără să se pună accent 
pe calitățile fizico-mecanice, pe 
fasonarea și aspectul laminatelor. 
S-a lucrat mult cu laminate brute, 
îndeosebi țagle, care nu ridi
că pretenții calitative deosebite.

Laurențiu V1SKI 
coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. a III-a)

(Foto Agerpres)în sala Palatului Republicii
i . . .



toate punctele de lucru

într-un apartament na- 
imobilul de pe strada 
56, raionul 30 Decem-

înțelege să-și facă dato-

Zoe BĂLĂNUȚĂ
București
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înfr-o uzină modernă, de 
mari proporții, m-am intere
sat de aspectele muncii cu 
fetele-. La comitetul U.T.C. 
am vrut să vorbesc cu res
ponsabilul cu acest resort. 
Discuția a fost scurtă, res
ponsabilul nu s-a gîndit, ia 
mai nimic, în mod special,, 
în legătură cu activitatea cu 
fetele. Au participat ■ și ele 
la acțiunile organizate pen
tru uteciști, au luat parte la 
simpozioane etc. în aceas
tă uzină trei sferturi djntre 
muncitori sînt femei și. cele 
mai multe sub treizeci de 
anr. E un adevăr că sînt lu
cruri comune de ■ educație 
care privesc deopotrivă ' pe 
băieți și pe fete. E vorba de

mare generalitate. S-a orga
nizat un simpozion la care 
a fost invitat un jurist să le 
vorbească despre căsătorie 
și divorf. Și la această acți
une au fost invitate să par
ticipe toate femeile din fa
brică, fără deosebire de 
vîrstă sau stare civilă. înfr-o 
organizație'sînt fete care se 
ocupă cu literatura, altele 
cărora le place teatrul, u- 
nele cu o calificare supe
rioară, cu liceul terminat. 
De toate acestea ar trebui 
să se țină seama în organi
zarea diferitelor acjiuni.

La fabrica „Adesgo" din
tre cele 1 089 de femei, 70 
la siută au vîrsfa sub 35 de 
ani. Comitetul U.T.C. a or-

Aici s-ar putea discuta pro
blemele legate de familie, 
de greutățile pe care le va' 
avea de depășit femeia, 
despre viață și căsnicie, 
despre responsabilitate, 
toate cu o bogată'exempli
ficare. La unele fabrici pe 
care le-am vizitat s-au făcut 
simpozioane pe fema dra
gostei și prieteniei. Defecțiu
nea constă în faptul că por
nesc de la generalități, că 
ocolesc adevăratele proble
me, nu le ridică deschis și 
concret.

Tinerii — ne spunea o 
muncitoare în vîrstă de la 
Adesgo — se cunosc în
tr-un anumif fel înainte de 
căsătorie, apoi află I

DAR LA

sfsaex

educarea tineretului în spi
ritul ideilor comuniste; a! 
disciplinei în muncă, de pro
blemele ridicării calificării. 
Sînt ' însă și domenii în 
care temele se cer dife
rențiate. Fetele din uzină 
sînt viitoare soții și mame. 
Și aceasta presupune preo
cupări diferite, pregătiri di
ferite; Resortul activității e- 
ducafive, cu fetele, în U.T.C. 
e creat tocmai pentru a se 
ocupa de problemele speci
fice ale tinerelor. Foarte a- 
desea însă rămîne o misiu
ne neîndeplinită. Am între
bat pe responsabila cu 
munca cu fetele în comitetul 

uzinei Electronica: 
din uzină sînt că- 
Cîte locuiesc la 
cîte cu părinții ?

U.T.C. al 
Cîte fete 
sătorite ? 
cămin și 
Cîte fac sport? Cîte sînt în 
echipele artistice de ama
tori ? La toate aceste între
bări nu mi s-a răspuns. De
sigur, s-a făcut și în cadrul- 
organizației lor ceva, dar de

ganizaf un simpozion cu 
tema „Femeia mamă și gos
podină" și apoi a progra
mat o paradă a modei peste 
patru luni. Prea puțin. Ce 
se poate spune și în acest 
caz e faptul că încă nu e- 
xisfă o grijă și o preocupare 
permanentă. în fiecare uzi- 

■ nă, chiar dacă ar fi numai
douăzeci ■ de fete și nU o 
mie trebuie să se găsească 
acele acțiuni care să le in
tereseze și să 
să fie legate 
meii în viață 
Să ne gîndim 
tul că o fată 
la profesională
califică și de aici direct în 
uzină. Educația ei cetățe
nească, pregătirea ei pentru 

. viața de soție și mamă tre
buie făcută aici, în uzină. 
Această sarcină revine în 
mare măsură organizației 
U.T.C. O acțiune ca de e- 
xemplu un lectorat al fetelor 
ar fi desigur ' binevenită.

le folosească, 
de rostul te
și societate, 
numai la fap- 
intră în școa- 
i unde se

despre altul lucruri noi, ca
racterele lor se modelează, 
intervine necesitatea înțele
gerii reciproce. Aceste lu
cruri trebuie spuse, tinere
le să fie pregătite să vadă 
căsnicia nu ca o permanen
tă festivitate, să poată în- 
fîmpina eventualele insucce
se, să le depășească și să 
poată dobîndi un succes de 
durată. Conferințele pline de 
generalități care vorbesc de 
afecțiunea și 
proc trebuie 
litafe.

Ar putea 
fe lectorate 
vîrsfe, la care femeia e 
gospodină și mamă. Acum 
se poate vorbi despre cul
tivarea și educarea senti
mentelor de responsabili
tate maternă, despre culti
varea patriotismului yiifoa- 
rei mame, în £ensul : m'în- 
driei tradiționale de a da 
patriei mulți copii, al răs
punderii pentru faptele co-

respectul reci- 
plasafe în rea-

fi organiza
și pentru alte

pillor care trebuie dusă și 
dincolo de adolescență. 
Despre aceste probleme le 
poate vorbi o femeie cunos
cută și apreciată în uzină, o 
profesoară. Se pune însă cu 
seriozitate problema grijii 
pentru diferențierea temelor 
lectoratelor după vîrstă. 
Pentru fetele între 17 și 20 
de ani tematica ar putea fi 
aceea a educării sentimen
telor. E vîrstă la care ele se 
formează, cînd poezia și 
muzica le influențează. Exis
tă în firea fetei anumite în
clinații care trebuie cultiva
te pentru a-i folosi apoi ca 
sojie și mamă. Se pot organi
za acțiuni în care un medic, 
o profesoară sau o ingineră 
să le vorbească fetelor, în
tr-un cadru mai infim, des
pre păstrarea feminității. Se 
văd adesea fete care la 17— 
18 ani, înainte de a se că
sători, sînt ca niște flori, iar 
apoi nu se mai interesează 
de ținuta lor. Evident nu e. 
vorba să li se ofere cursuri 
de cosmetică, ci dezbaferi 
cu caracter educativ.

Se pot aborda, de ase
menea, probleme de igienă 
și anatomie, fără falsele reti
cențe ale unor falsi peda
gogi, care ajungeau pînă a- 
colo îneît scoteau din ma
nuale capitolul referitor la 
anatomia omului.

Acestea sînt doar cîfeva 
din sugestiile desprinse din 
discuția avută cu tinere și 
muncitoare în vîrstă din fa
bricile amintite. Trebuie să 
se ceară mai des părerea 
lor, să fie consultate și în
trebate. Ele își vor spune 
dorințele, gusturile, preocu
pările și, în funcție de a- 
ceasta, se pot organiza ac
tivități cu adevărat eficien
te. Unii responsabili cu re
sortul muncii cu fetele ridi
că problema neparticipării 
fetelor la acțiunile organi
zate. Să nu uităm că tinere
țea e prin ea însăși pretenți
oasă, că are o viață inten
să și noi o îndrumăm să 
lupte pentru a cîșfiga fie
care minuf. Nișfe activități 
pe măsura pregătirii și exi
gențelor lor nu numai că 
le-ar atrdlje, dar le-ar fi și 
folositoare.

Atenție conducători auto și pietoni! Vă prezentăm cîfeva dintre plian
tele și afișele editate de organele de resort pentru popularizarea re
gulilor de circulație. Respectarea acestor reguli este în interesul 

fiecăruia
Foto ; R. Costin

• Locuiesc 
ționalizat din 
Frumoâsă nr. 
brie. Acum doi ani au început să se 
facă și în această clădire lucrări în ve
derea unei instalații în camerele 
de baie și în bucătărie. I.R.C.R. mi-a 
comunicat că nu execută decît lucră
rile din exterior, cu alte cuvinte in
stalația pînă la ușa apartamentului. 
Restul instalației îi privea pe loca
tari. S-au făcut calculele ; -am plătit 
400 de lei. Era în octombrie 1964. în 
ianuarie 1965, suma ce ne-a fost ce
rută s-a ridicat la 1050 lei. Am plătit 
diferența. Prin martie anul trecut 
speram că o să folosim curînd baia 
în bune condiții. Dar I.R.C.R. a tri
mis un alt cazan. Meșterii și-au făcut 
de lucru. Au scos plăcile de faianță, 
au stricat toată instalația pentru care 
noi am cheltuit atîția bani. Peste cî- 
teva luni însă, cazanul s-a spart. De 
sună cine credeți că a fost ? Cazanul I 
— a spus I.R.C.R.-ul. La sfîrșitul a- 
nului trecut a fost înlocuit. Dar apa 
curge mereu prin supapa de sigu-

ranță. Celor de la I.R.C.R. 30 Decem
brie nu le pasă. Am sesizat, am reve
nit. Noi am spus, noi am auzit. Se 
împlinește anul, dar toată povestea 
aceasta absurdă nu ia sfîrșit. Cît .va. 
mai trece oare pînă ce I.R.C.R. 30 De- 
cembrie va 
ria ?

• Nu în .
ale Ocolului Silvic Cugir muncitorii 
au asigurate condiții de odihnă sa
tisfăcătoare, ne-a semnalat corespon
dentul nostru voluntar Constantin: 
Voican.

Verificînd sesizarea Ia fața locului. 
Direcția regională a economiei fores
tiere Hunedoara comunică redacției 
că s-au îmbunătățit condițiile de ca
zare în punctele îndepărtate de căile 
de acces. Ministerul Economiei Fores
tiere a aprobat fondurile necesare 
pentru construirea de noi cabane în 
raza de activitate a ocolului silvic 
respectiv.

Luiza CRISȚESCU

neregulilor existente

în comerțul cu lemne cfe foc
Bunul gospodar — după o 

cunoscută zicală — își face 
vara sanie și iarna car. La în
treprinderea „Combustibilul"- 
București se pare însă că nu 
se procedează așa : cel puțin 
în ce privește aprovizionarea 
cu lemne de foc. aici se lu
crează, de ani de zile, după 
principiul „la întîrnplare". 
Conform contractelor înche
iate cu „Combustibilul“-Bucu- 
rești, Direcția regională a e- 
conomiei forestiere Brasov 
trebuie să-i livreze. în fiecare 
lună la datele fixate, anumite 
cantităti de lemn de foc si 
deșeuri. Lucrurile au fost ast
fel chibzuite îrțcît, dacă fur
nizorii își vor respecta obli
gațiile asumate prin contract, 
depozitele „Combustibilului" 
vor putea să asigure oricînd 
satisfacerea cerințelor popu
lației. Prin urmare, defecțiu
nile în această privință de la 
depozitele de combustibil ar 
trebui să fie trecute numai pe 
seama unităților furnizoare, 
în realitate însă lucrurile stau 
tocmai invers : unitățile din

cadi'ul D.R.E.F.-Brașov caută 
să-și respecte întocmai obli
gațiile contractuale, în timp ce 
„Combustibilul“-București ie 
nesocotește. De la 1 ianuarie 
(chiar în toiul iernii I) și pînă 
la .31 august a.c., conducerea 
acestei întreprinderi a dispus 
în repetate rînduri sistarea li
vrării lemnelor contractate. 
Bineînțeles, aceasta ne-a creat 
nouă greutăți (blocarea spa
țiului din depozitele noastre, 
imobilizarea mijloacelor de 
transport, perturbații în reali
zarea planului de producție și 
de livrare a altor produse) și 
pagube mari, pe care, oricît 
ne-am strădui ulterior, nu le 
mai putem recupera.

în loc să se gîndească la a- 
sigurarea unei aprovizionări 
judicioase, prin organizarea 
unei descărcări rapide și mă
rirea capacității de depozitare, 
„Combustibilul" preferă să o- 
prească livrările de la furni
zori în trimestrele II și III. 
Curios este însă că. în trimes
trul IV. cînd se trezește fără 
lemn în depozite, conducerea

întreprinderii amintite începe 
să facă intervenții peste in
tervenții pentru livrări su
plimentare. deși cunoaște 
foarte bine dificultățile care 
apar în acest timp în activita
tea de exploatare și în trans
porturile forestiere. în felul 
acesta unitățile furnizoare 
nu-și pot îndeplini sarcinile 
anuale de producție și livrare 
de lemn de foc. suportînd con
secințele respective.

Culmea este însă că, la fie
care sfîrșit de 
„Combustibilul"

trimestru, 
ne acționează 

la Arbitrajul de Stat pretin- 
zîndu-ne despăgubiri de sute 
de mii de lei pentru nelivra- 
rea lemnelor în termen, 
timp vor mai fi admise și 
mai rămine nesancționate 
semenea practici absurde
cauza cărora de ani de zile nu 
se poate pune ordine în deser
virea populației cu lemne de 
foc?

Ing. Ștefan GACIU 
directorul Direcției 
regionale a economiei 
forestiere Brașov

Cit 
vor 

a- 
din

O interesantă expoziție

arhivistică
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 

orașul Brașov s-a deschis zilele aces
tea expoziția arhivistică „Legăturile 
comerciale ale Brașovului cu Țara Ro
mânească și Moldova în secolele 13- 
16". Expoziția cuprinde numeroase do
cumente inedite, tipărituri ale lui 
Coresi, registre de mărfuri și alte 
piese depistate în ultimii ani de cer
cetători în arhivele Brașovului. Docu
mentele expuse oglindesc relațiile 
strînse care au existat între brașoveni 
și cele două provincii românești încă 
din timpurile vechi. Printre documen
tele valoroase expuse se afla cel mai 
vechi act al cancelariei din Țara Ro
mânească (scris în limba latină pe per
gament, în anul 1368) prin care dom
nitorul Vlaicu Vodă reînnoia privile
giile comerciale ale brașovenilor. Un 
alt document important este actul din 
1413 prin care Mircea cel Bătrîn

reînnoiește și el privilegiile brașove
nilor de a face comerț în Țara Româ
nească. Actul este scris în limba slavă 
veche și conține pecețile voievodului. 
Expoziția mai cuprinde asemenea do
cumente din timpul domnitorilor Vlad 
Dracul, Vlad Țepeș, Radu de la 
Afumați, Mircea Ciobanu.

Un document inedit, foarte valoros, 
este și cel dat de Ștefan cel Mare la 
26 mai 1457 prin care întărește brașo
venilor privilegiul pentru vamă, privi
legiu pe care l-au avut încă din timpul 
lui Alexandru cel Bun. Un alt docu
ment de o rară valoare, aflat în ex
poziție, este scrisoarea lui Neacșu din 
Cîmpulung către judele Brașovului 
— primul act scris în limba română.

Menționăm, de asemenea, un re
gistru din care rezultă activitatea ti
pografică a lui Coresi la Brașov.

0 lucrare de antropologie

marxistă

• Transportul salariaților combina
tului chimic din orașul nostru este 
efectuat de I.G.O.-Făgăraș. Mai bine 
zis, ar trebui să fie. Defectuoasa or- j 
ganizare a acestui transport creează 
destule neplăceri. în orele de vîrf, 
la combinat sosesc mașini puține. Ma
joritatea opresc doar la poarta nr. 
2. Fiindcă circulă atît de răr, mași
nile sînt mereu arhipline. I.G.O. nu' 
ia însă nici un fel de măsuri.

E. GASPAR
Făgăraș

Tn ultimul timp, gîndifo- 
rii marxiști acordă un inte
res sporit antropologiei fi
lozofice și, în general, pro
blematicii omului. Materia
lizat în îmbogățirea litera
turii de specialitate consa
crată. acestei teme, în dife
rite dezbateri la nivel na- ' 
țional și internațional, in
teresul este generat de o 
pluralitate de factori. Atît 
necesitățile construirii noii 
societăți, cîf și cerințele lup
tei ideologice, impun o ana
liză aprofundată a raporturi
lor dintre individ și socie
tate, ca și a unor probleme 
cum sînt : personalitatea, li
bertatea, răspunderea mo- 
rală, fericirea sau sensul 5. ... «a»vieții.

Cartea acad.. C. I. Gulian 
„Problematica omului" (E-

Prof. univ. Gall ERNO

Pregătiri pentru
“68„Ziua recoltei'

PITEȘTI (Coresp. „Scînteii"). — 
In cadrul pregătirilor pentru „Ziua 
recoltei" cooperativele agricole de 
producție din regiunea Argeș a- 
cordă o mare atenție sortării pro
duselor care vor reprezenta unită
țile lor la expozițiile organizate la 
Pavilionul realizărilor economiei. 
naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia și în halele.Oboi’ din Ca
pitală. Numai la expozițiile orga
nizate în București vor participa 
cu exponate aproape 30 cooperative 
agricole.

La expoziția Tîrg din orașul Pi
tești ce se organizează în parcul 
Trivale (de la,2—9 octombrie a.c.), 
participă peste 50 de cooperative 
agricole de producție, unități ale 
Trustului Gostat Argeș, stațiuni, 
agricole experimentale.

Pe estradele organizate în ca
drul expoziției regionale vor evolua 
taratele de muzică populară ale 
raioanelor Pitești, Rîmnicu-.VîIcea, 
Muscel, Curtea de Argeș și oraș 
Pitești. De asemenea, vor prezenta 
programe specifice acestei ’ sărbă
tori colectivul teatrului de stat, 
ansamblurile folclorice ale caselor 
de cultură din Costești, Curtea de 
Argeș, Găiești, .Cluj, Muscel, Sla
tina, precum și ansamblul folclo
ric al regiunii Argeș.

Formațiile artistice de amatori 
ale ■ căminelor culturale pregătesc 
bogate și variate programe artis
tice.

seu de antropologie filozo
fică) — apărută recent în Edi
tura politică — încearcă să 
compenseze absența unor 
asemenea eseuri consacrate 
omului. Ea răspunde în mod 
îmbucurător îndemnurilor 
formulate în cele măi re
cente documente ale parti
dului nostru cu privire 
la dezvoltarea cercetărilor 
științifice în domeniul știin
țelor sociale. După ce de
monstrează actualitatea an
tropologiei filozgfrcs și' ia 
atitudine în favoarea necesi
tății ei, autorul încearcă să 
precizeze obiectul acestei 

/ discipline și să.o delimiteze 
de alte domenii de.cerceta
re înrudite, subliniindu-i și 
tangențele cu științele res
pective. C. I. Gulian pole
mizează apoi cu vederile 
nemarxisfe și se ocupă de 
cîfeva aspecte ale obiectu
lui astfel determinat — aces
tea fiind, firește, cele pe 
care el le consideră impor
tante. Menționăm că în ac
tivitatea științifică multilate
rală desfășurată de autor, 
antropologia filozofică este 
organic legată mai cu sea
mă de preocupările sale din 
domeniul eticii. El este de 
părere că acestei discipline 
îi revine rolul de a sintetiza 
și a generaliza teoretic re
zultatele biologiei, antropo
logiei propriu-zise, psiholo
giei, eticii, sociologiei și 
psihologiei sociale, de a o- 
feri o imagine giobală asu
pra omului, devenind — în 
lumina acestei concepții — 
o disciplină complexă, cu 
caracter enciclopedic. Ela
borarea ei ar marca — sub
liniază C. I. Gulian — o co
titură în gîndirea antropolo
gică, continuarea tradițiilor 
progresiste în acest sens din 
istoria filozofiei și eticii.

Prezenfînd această moște
nire, autorul pune accentul . 
— cîf se poate de just — 
pe valorificarea, concepțiilor 
reprezentanților „liniei de- 
mocrifiene", însă dă dova
dă de larghețe atunci cînd 
abordează problema recu
noașterii elementelor pozi
tive cu care — de la So- 
crafe și pînă Ta Hegel — 
depozitarii „liniei platonie- 
ne” au contribuit la autocu- 
noașferea omului. Aceasfă 
trecere în revisfă lasă să 
se vadă că autorul nu a fost 
suficient preocupat de eva
luarea critică a istoriei filo-

efc., a căror rezolvare au 
încercat-o pînă acum îndeo
sebi filozofiile și eficile 
nemarxisfe.

Analizînd cîfeva aspecte 
ale concepției marxiste des
pre om, problema „indivi
dului real, viu", chestiunea 
valorilor etice etc., autorul 
își expune concepția cu aju
torul unei temeinice infer- 

pe care o prefări a textelor clasice, 
anfropolo- 
nemarxiste

toatezofiel românești, cu 
că această știința este ilus
trată de unii gînditori re
marcabili și sub 
antropologiei.

Analiza critică 
face C. I. Gulian 
giilor filozofice 
contemporane relevă că, în 
lupta ideologică desfășura
tă în zilele noastre, proble
ma Omului și a personalită
ții se situează pe primul 
plan al disputei. Lucrarea a- 
testă o temeinică documen- i;pare se, creează,se exprimă 

iți -sen.depășeșfjanpe sine-în
săși. Sîntem de părere că, 
pe parcursul acestei caracte
rizări, C. I. Gulian soluțio
nează just problema dificilă 
a raporturilor determinism- 
libertafe și individ-sociefate, 
în literatura noastră filozofi
că, axiologia nu are încă 
ponderea pe care ar meri
ta-o ; iată pentru ce salutăm 
ca binevenită includerea a- 
cesfui subiect în ultimul ca
pitol al cărții, chiar dacă le
gătura sa organică cu tota
litatea lucrării nu este evi
dentă de la prima vedere.

In expunerea concepției 
marxiste despre om, auto
rul apelează mult la opere
le de tinerețe ale lui Marx 
și mai ales la Ideologia ger
mană. Din păcate, el nu va
lorifică deloc constatările 
din Manuscrisele economl- 
ce-filozofice, deosebit de 
valoroase tocmai sub aspec
tul antropologic. Credem, de 
asemenea, că printr-o mai 
îngrijită muncă de redac
tare s-ar fi putut omite re
petările provenite din mo
dul de structurare a cărții, 
eliminîndu-se revenirile i- 
nufile și anumite dispropor
ții interioare care știrbesc 
unitatea lucrării.

Limbajul și stilul cărții 
sînt clare și accesibile. Bine 
inspirate apar referirile la 
literatura beletristică care 

. îmbogățesc conținutul de 
idei ai cărții, dîndu-i colo
rit și savoare.

Lucrarea lui C. I, Gulian 
este o scriere filozofi
că valoroasă, stimulatoare 
de idei. Ea prezintă, tot
odată, interes și pentru un 
public cititor mai larg. Sub
liniem inițiativa Editurii po
litice care deschide, cu a- 
cesf volum, șirul cărților 
dinfr-o colecție de popu
larizare a problemelor filo
zofice și sociologice de ac
tualitate — Biblioteca de 
filozofie și sociologie. I

aspectul

delimifîndu-se .de sociolo
gism și oferind o evaluare 
dialectică a rolului pe care 
îl are factorul subiectiv, per
sonalitatea. în spiritul pro
meteic al umanismului socia
list, autorul prezintă omul ca 
o fiinfă demiurgică, o ființă

fație și Vaste ^cunoștințe, fă- 
cînd dovada competenței 
autorului în critica acestor 
curente. Ni se oferă; aici, o 
interpretare solid fundamen
tată pe marxism-leninism a u- 
nor orientări ca: biologismul, 
f'eudismul, fenomenologia

ț> existențialismul. Cu toate 
că analiza cuprinde nume
roase curente reprezentative 
ale antropologiei filozofice 
occidentale, simțim totuși 
iipsa prezentării critice mai 
temeinice a concepției unor 
■autori importanți — Som- 
barf, Gehlen, Hengstenberg, 
Landmann etc.

Meritoriu este faptul ca 
autorul demonstrează — cu 
obiectivitate, într-un stil po
lemic suplu, diferențiat, cî- 
fuși de puțin contrar con
secvenței principiale — nu 
numai erorile și contradic
țiile interne ale gînditorilor 
analizați, ci și valorile pozi
tive din vederile lor. El a- 
rată, de pildă, că în limitele 
date ale concepției despre 
lume — aceste vederi ex
primă adesea protestul îm
potriva tendințelor antiuma
ne, distrugătoare de cultu
ră, ale orînduirii burgheze, 
în legătură cu aceasta C. I. 
Gulian ia atitudine în fa
voarea interpretării marxis
te a unor fenomene și pro
bleme ca moartea, absurdul

Foto : Gh. Vințila
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® La sesizarea unor muncitori pri<- 
vind condițiile de lucru din atelierul 
de preparare a cleiului de la Combi*' 
natul de celuloză și hîrtie Suceava, 
Ministerul Industriei Chimice răspun
de că a recomandat conducerii între
prinderii să ia măsuri. Ca urmare, sis
temul de ventilație și de încălzire 
din atelier se va perfecționa. Totodată, 
macaraua cu care este dotat acum 
atelierul va fi înlocuită cu una mo
dernă- în felul acesta materialele vor 
fi transportate la locurile de muncă 
mai lesne și mai rapid.

• La începutul lunii trecute, în
treprinderea „Tehnoihetal"-Timișoara . 
a expediat cooperativei agricole de 
producție din comuna noastră un vîn- 
turător mecanic. Ne bucuram că îl' 
vom utiliza chiar în această toamnă 
Ia condiționarea semințelor. Dar nu’ 
1-am'ptîMt folosi,‘deparece întreprin- 
der&b tftfriȘOiiîănă ' ■ nfi"ife-a'"trimis o 
dată buA'înturătorul și accesoriile ne
cesare funcționării lui. Conducerea 
C.A.P. a cerut telegrafic expedierea ' 
urgentă a acestora. în două săpt'ămîni'' 
și mai bine n-a primit însă nimic. 
Nici măcar un răspuns. E și acesta 
un exemplu de ...operativitate.

Aurel VASILIU
comuna Lunca Banului 
raionul Huși

A apărut

nr. 9/1966
Revista are următorul cuprins: 

Editorial : Academia Republicii 
Socialiste România, factor activ 
al dezvoltării vieții științifice; D. 
MAREȘ (Timișoara) : Industriali
zarea socialistă și dezvoltarea le
găturilor economice dintre regiu
nile țării; dr. MIRCEA PO- 
POVICI: Esența, funcțiile și ro
lul economiilor bănești ale popu
lației în socialism ; I. LUPU, C. 
LEFTER și I. GRIGORIU (Bra
șov) : Consiliul coordonator — 
factor de adîncire a cooperării și 
de creștere a eficienței activității 
economice ; P. JICA (Iași) și ȘT. 
UNGUREANU : Exprimarea sin
tetică a îmbunătățirii calității 
produselor industriale ; M. VEIN- 
TRAUB : îmbunătățirea calității 
lucrărilor de construcții ; V. V. 
POPOVICI : Creșterea cointere
sării materiale în cooperativele 
agricole de producție; dr. R. 
KATZ : Factorii economici și cri
teriile reutilării cu tehnica mo
dernă ; S. DUMITRESCU : Des
pre concepția marginalistă în eco
nomia politică burgheză.

La rubrica ; Din planul Insti
tutului de cercetări economice se 
publică : Importanța și dezvol
tarea sectorului de stat în țările 
în curs de dezvoltare, de dr. I. 
VEVERCA.

Revista mai cuprinde rubricile : 
Schimb de păreri, în cadrul, că
reia este inserat articolul : Cu 
privire Ia necesitatea definitivării 
unei metode de planificare a pro
ductivității muncii în construcții, 
de C. CHITIC și M. OLARU, în
semnări, cuprinzînd : Considerații 
economice, cu privire la reparti
zarea teritorială a unităților de 
desfacere a medicamentelor, de 
EM. GHEORGHIU și dr. M. STĂ- 
NESCU, și o rubrică de Critică și 
bibliografie, la care se publică : 
Sinteză a dezvoltării gospodării
lor agricole de stat (BUCUR 
SCHIOPU : Gospodăriile agricole 
de stât. Editura Politică, 1966) de 
TR. LAZĂR ; Un ajutor prețios 
pentru lucrătorii din agricultură 
(S. HARTIA : Aprecierea econo
mică a terenurilor agricole. Edi
tura Agrosilvică, 1966) de P. 
SĂBĂDEANU și C. MÂNU ; 
Obiective ireconciliabile ale „po
liticii veniturilor" (Jacques Le- 
caillon : La politique des revenus. 
Editions Cujas, Paris, 1965 ; Pro
bleme der Einkommenspolitik. 
J.C.B. Mohr Tubingen, 1965) de 
L. STROJA. Numărul cuprinde 
și o bogată rubrică de Scrisori 
către redacție.



SCINTElĂ'y PAGINA 3

SESIUNEA SOLEMNĂ CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI ACADEMIEI
Expunerea

Acad. Miron Nicolescu și-a în
ceput raportul exprimînd, în nu
mele Academiei centenare, al 
membrilor săi, al tuturor oame
nilor de știință și cultură din țara 
noastră, sentimentele de profundă 
mulțumire pentru cuvintele calde 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pentru înalta 
prețuire și sprijinul pe care parti
dul și guvernul Je dau științei ro- 
țnânești, factor de seamă în pro
pășirea și înflorirea patriei noas- 

\re, România socialistă.
în continuare, acad. Miron Ni

colescu a prezentat o scurtă pri
vire istorică asupra evoluției acti
vității științifice-culturale de-a 
lungul istoriei poporului nostru. 
Sărbătorind astăzi fundarea So
cietății Literare, ne îndreptăm cu 
recunoștință gîndul către toți 
înaintașii științei și culturii româ
nești, care, călăuziți de un patrio
tism înflăcărat, au militat neobo
sit de-a lungul veacurilor pentru 
ă îmbogăți patrimoniul nostru 
științific și cultural, au exprimat, 
prin creația și lupta lor, aspira
țiile de libertate, independență și 
unitate națională, năzuințele spre 
progres ale poporului român. Ani- 
versînd 100 de ani de activitate a- 
cademică, avem prilejul de a cinsti 
creația materială și spirituală care 
s-a făurit pe acest pămînt din 
cele mai vechi timpuri, mărturie 
a capacității și talentului nesecat 
ale minunatului nostru popor. De-a 
lungul veacurilor au apărut si 
F^au manifestat pe meleagurile 
’’omânești personalități de larg o- 

•ri’zont, adînc preocupate să ridice, 
prin cunoștințele lor, poporul ro
mân la locul pe care îl merită în 
rîndul popoarelor lumii. în istoria 
culturală a patriei noastre stau la 
loc de cinste figuri de cărturari 
înaintați, care prin opera și acti
vitatea lor au înfățișat lumii rea
litățile fundamentale ale vieții 
poporului român, contribuind tot
odată la îmbogățirea patrimoniu
lui de cunoștințe al epocii.

Raportul s-a referit mai în amă
nunțime la activitatea oamenilor 
de știință și cultură din țara noas
tră. în veacul care a trecut de la 
înființarea Societății Literare Ro
mâne. care la prima sa sesiune a 
luat denumirea de Societatea Aca
demică Română, și a evocat figu
rile unor mari savanți români 
care au dus la vremea lop prșșți- 
giul șt.iintei românești dincolo de 
hotarele țării. A fost relevată, de 
asemenea, contribuția unor mari 
natrioți și cărturari români în 
momentele cele mai importante 
din istoria țării.

Evocarea retrospectivă a liniilor 
de dezvoltare a vieții academice — 
se arată în raport — ne îndreptă
țește să subliniem că Academia a 
fost, prin contribuția științifică și 
atitudinea social-politică a majori
tății covîrșitoare a membrilor săi, 
o instituție puternic ancorată în 
realitățile României, o apărătoare 
demnă a intereselor majore ale na
țiunii, ale independenței și suvera
nității țării. Aceasta ilustrează o 
tradiție cultivată cu grijă de min
țile cele mai luminate ale țării, a- 
nume împletirea strînsă a activi
tății academice cu lupta poporu
lui pentru dreptate socială, inde
pendență și suveranitate națională.

Vorbitorul a prezentat apoi prin
cipalele realizări ale științei si cul
turii din țara noastră, în ultimele 
două decenii, strîns legate de pro
fundele transformări politice, eco
nomice și sociale, dobîndite de po
porul român în opera de construire 
a socialismului.

Diversificarea ramurilor pro
ducției materiale, și în primul rînd 
a industriei — a spus el— introdu
cerea progresului tehnic au deter
minat extinderea activității științi
fice, crearea unei rețele de unități 
de cercetare din ce în ce mai cu
prinzătoare. Ca urmare a sprijinu
lui acordat de statul socialist, nu
mărul cadrelor de cercetare a cres
cut simțitor, iar baza materială a 
cercetării științifice s-a lărgit 
continuu, asigurînd efectuarea unor 
cercetări fundamentale și aplica
tive care să răspundă cerințelor 
imediate și de perspectivă ale' eco
nomiei și culturii naționale, precum 
și tendințelor interne de dezvoltare 
ale diferitelor ramuri ale științei.

Folosind condițiile create, oame
nii de știință și cercetătorii Acade
miei, cei din institutele departamen
tale de cercetări, din laboratoarele 
unităților de producție, cadrele di
dactice universitare au continuat 
și au dus mai departe tradițiile 
progresiste ale creației spirituale a 
înaintașilor, au ridicat pe trepte 
mai înalte știința și cultura româ
nească. Realizările obținute în 
multe din ramurile principale ale 
științei au o mare însemnătate 
pentru dezvoltarea generală a pa
triei, pentru progresul ei economic 
și social, fiind cunoscute și apre
ciate și în afara granițelor țării.

Unul din factorii care au stat la 
baza acestor succese, a promovării 
gîndirii științifice, a fost orienta
rea activității de cercetare în lu
mina concepției materialismului 
dialectic si istoric, concepție însu
șită creator de către oamenii noș
tri de știință. Ea are puternice ră
dăcini în tradițiile materialiste 
care au caracterizat activitatea 
multor savanti si cărturari români 
din secolul trecut.

Ca o reflectare a marilor cerințe 
ale dinamismului întregii economii 
și în special al industriei, științele 
tehnice au cunoscut în anii puterii 
populare o dezvoltare ascendentă. 
A fost înființată o rețea de unități 
de cercetare academice, departa
mentale și uzinale, în care s-au a- 
bordat cercetări și studii consa
crate introducerii progresului teh
nic în economia națională. Pe 
lîngă dezvoltarea preocupărilor 
tradiționale în domenii ca ter- 
moenergetica, extracția și pre-

acad. Miron Nicolescu
lucrarea petrolului, cercetarea 
științifică tehnică a fost orientată 
în direcții noi, printre care elasti
citatea, hidraulica, lubrificația ma
șinilor, teoria mecanismelor, meca
nica solidelor deformabile și meca
nica. construcțiilor, unele ramuri 
ale energeticii. O bună parte a re
zultatelor cercetărilor și-a găsit a- 
plicații în diferite sectoare ale in
dustriei.

în raport au fost subliniate apoi 
cîteva din principalele realizări ob
ținute de oamenii noștri de știință 
în domeniul matematicii și fizicii, 
chimiei, geologiei, biologiei, speo
logiei, cercetării agricole, medici
nii, științelor sociale, științelor eco
nomice, filozofice, juridice, istoriei, 
arheologiei, filologiei, literelor și 
artei.

Realizările obținute de oamenii 
de știință și cultură din țara noas
tră în anii puterii populare — a 
continuat vorbitorul — tradițiile pe 
care le-au făurit înaintașii noștri 
confirmă încă o dată justețea a- 
precierii făcute nu de mult de to
varășul Nicolae Ceaușescu în fața 
Marii Adunări Naționale : „Cerce
tarea științifică este unul din prin
cipalele domenii de manifestare a 
geniului fiecărui popor, a gîndirii 
și capacității sale creatoare, iar po
porul nostru a dovedit cu priso
sință calitățile cu care este înzes
trat, forța, talentul și capacitatea 
de a făuri mari valori științifice și 
culturale".

Academia Republicii Socialiste 
România se încadrează ~ astăzi în 
mișcarea amplă a cercetării științi
fice naționale, care cuprinde a- 
proape 270 de unități de cercetare 
academice, departamentale și mari 
laboratoare uzinale. Cele 56 de uni
tăți ale Academiei, care funcțio
nează în Capitală și în diferite 
centre regionale de cultură, între
țin rodnice legături de cooperare 
cu colectivele științifice din dife
rite departamente, cu întreprinde
rile industriale și agricole, cu insti
tuțiile de învățămînt și de cultură.

Activitatea celor 235 de membri 
titulari sau corespondenți ai Aca
demiei, în jurul cărora s-a format 
o pleiadă de tineri cercetători care 
muncesc cu pasiune și entuziasm în 
diferitele unități de pe întreg cu
prinsul țării, formează în prezent, 
în anul centenarului vieții acade
mice din patria noastră, un valo
ros potențial de muncă creatoare, 
o considerabilă rezervă a progresu
lui nostru științific;‘tehnic iși cul
tural.

Contribuțiile pe care oamenii de 
știință români le-au adus în anii 
puterii populare, prezența lor ac
tivă în viața științifică internațio
nală și la variate programe de coo
perare culturală au făcut să creas
că continuu prestigiul științific al 
României. O mărturie a acestui 
prestigiu se găsește și în alegerea 
unor savanți români în conducerea 
organismelor științifice internațio
nale, ca membri ai unor academii de 
peste hotare, sau în diferitele dis
tincții și premii de autoritate in
ternațională acordate.

La rîndul său, Academia noastră, 
dînd o înaltă prețuire aportului 
unor savanți de seamă din alte 
țări la îmbogățirea fondului cu
noașterii umane, a ales numeroși 
oameni de știință și de cultură 
printre membrii săi.

Vorbitorul s-a oprit apoi asupra 
obiectivelor și preocupărilor ce vor 
trebui să stea la temelia muncii 
oamenilor noștri de știință în vii
tor.

Direcțiile dezvoltării economice și 
sociale a României în perioada 
1966—1970 — a spus el — au 
fost elaborate de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Ele asigură continuarea pe o 
treaptă superioară a procesului de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în toate domeniile de activitate^eco- 
nomică, științifică și culturală. In 
realizarea acestor obiective impor
tante, un rol deosebit și, însemnat 
îl are cercetarea științifică. Diver
sificarea științelor, a obiectivelor și 
structurii cercetării, apropierea din 
ce în ce mai pronunțată între mo
mentul unei, descoperiri științifice 
și cel al valorificării rezultatelor ei, 
constituie în zilele noastre un pro
ces care se desfășoară cu o rapi
ditate nemaiîntâlnită; Tendințele 
moderne de dezvoltare a științei 
anunță de pe acum o nouă exten
siune a frontului cercetării.

Documentele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân — se arată în raport — au 
subliniat cu tărie că programul 
de dezvoltare a societății socia
liste în următorii cinci ani, satis
facerea nevoilor mereu crescînde 
ale economiei naționale sînt indi
solubil legate de progresul științei, 
de intensificarea cercetărilor fun
damentale și aplicative în toate 
ramurile.

Reflectînd cerințele mersului 
înainte al activității științifice, ale 
apropierii ei de producție, Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român a hotărît înființa
rea Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, for de coordonare, 
pe plan național, al cercetării, me
nit să asigure aplicarea politicii 
partidului și guvernului în acest 
domeniu.

Prin componenta și structura sa 
organizatorică, Consiliul Național 
al Cercetării Științifice antrenează 
în activitatea sa oameni de știință 
din Academie, învățămînt, unități 
departamentale, laboratoare de 
uzină, specialiști din diferite ra
muri ale economiei și culturii, ceea 
ce conferă muncii sale caracterul 
unui adevărat forum științific. în 
activitatea Consiliului se realizea
ză o îmbinare rodnică a competen
ței și experienței acumulate de oa
menii de știință mai vîrstnici, cu 
entuziasmul și cutezanța celor ti
neri. Ca un nrim rezultat în înde
plinirea sarcinilor ce-i revin. Con
siliul Național, cu sprijinul celor 

mai bune forțe științifice ale țării, 
a elaborat programul unitar al 
cercetării științifice pentru anii 
1966—1970, al cărui conținut tema
tic reflectă interdependența cu pre
vederile planului de stat pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
plan la elaborarea căruia și-au 
adus contribuția și oamenii de 
știință.

Pentru dezvoltarea activității 
de cercetare științifică fundamen
tală și aplicativă statul nostru va 
face în următorii ani importante 
eforturi materiale. Numai volu
mul investițiilor destinate pentru 
extinderea și consolidarea bazei 
materiale a cercetării în perioada 
anilor 1966—1970 este de aproape 
două miliarde lei. Totodată, nu
mărul specialiștilor din sfera acti
vității științifice va crește sub
stanțial.

In ultima parte a raportului au 
fost trecute în revistă principa
lele obiective care stau în fața 
oamenilor de știință din diferite 
domenii de activitate în anii ur
mători.

în domeniul științelor tehnice o 
deosebită atenție seva acorda stu
diilor privind acoperirea cererii 
de energie, celor referitoare la fo
losirea în următorii ani a energiei 
nucleare, cercetărilor privind îm
bunătățirea continuă a tehnologiei, 
a performanțelor tehnice și cali
tății mașinilor-unelte și produselor 
electrotehnice, dezvoltării automa
ticii. Vor fi create institute și cen
tre de cercetări specializațe în: 
autovehicule și tractoare, echipa
mente energetice, construcții na
vale, mașini-unelte, electrotehnică, 
electronică ș.a.

In siderurgie, cercetarea științi
fică se va axa pe perfecționarea 
proceselor tehnologice, îmbunătăți
rea calității produselor și în primul 
rînd a oțelurilor fine, pe rezolva
rea multiplelor probleme ale me
talurgiei neferoase.

Folosind metode moderne de in
vestigație, cercetătorii vor trebui 
să facă eforturi susținute pentru 
descoperirea de noi substanțe mi
nerale utile. Se vor intensifica cer
cetările privind chimia hidrocar
burilor. a substanțelor coordina- 
tive, cataliza, sinteza organică, cine
tica chimică și fizico-chimia poli
merilor. Activitatea specialiștilor 
din celelalte domenii ale științelor 
aplicate va fi axată pe valorifica
rea superioară a materiilor prime, 
crearea de noi procese tehnologice 
avantajoase și îmbunătățirea ca
lității produselor.

In agricultură; eforturile princi
pale vor fi orientate spre introdu
cerea în cultură a noi soiuri și hi
brizi de mare productivitate, ame
liorarea raselor de animale, chimi
zarea și mecanizarea agriculturii.

Oamenii de știință și cercetătorii 
din domeniul medicinei au de făcut 
față unor sarcini importante în 
îmbunătățirea continuă a stării de 
sănătate a populației, și acordarea 
unei asistențe sporite mamei și 
copilului.

Coritinuînd cercetările fundamen
tale, matematicienii își vor îndrepta 
atenția în mai mare măsură către 
acele probleme care au perspecti
ve largi de aplicare în alte do
menii ale științei și în sfera eco
nomiei. In fizică principalele di
recții de investigații vor fi fizica 
semiconductorilor, fizica energiilor 
înalte și joase, utilizarea radio- 
izotopilor, energia nucleară, trans
formarea directă a căldurii ’ în 
energie electrică.

In științele biologice pe lîngă 
continuarea cercetărilor clasice de 
studiere a florei și faunei țării se 
vor dezvolta cu precădere ramurile 
moderne ale biologiei.

Transformările adînci în struc
tura social-economică a țării și 
perspectivele dezvoltării societă
ții noastre socialiste în perioada 
care urmează, avîntul culturii și 
îmbogățirea vieții spirituale a 
poporului impun dezvoltarea acti
vității de cercetare în științele so
ciale și umanistice. Se va intensi
fica munca de elaborare sau de 
îmbunătățire a unor lucrări cum 
sînt: Istoria României, Tratatul de 
economie națională, Dicționarul 
enciclopedic român, Istoria litera
turii române. Un sprijin susținut 
vor cunoaște cercetările sociolo
gice.

Literatura și artele vor cunoaște 
o nouă și puternică afirmare, prin 
reflectarea artistică, mereu mai 
veridică și mai plină de măiestrie, 
a tabloului complex al realităților 
sociale, a năzuințelor poporului.

Centenarul Academiei — a ară
tat acad. Miron Nicolescu — se 
desfășoară în epoca unei revoluții 
științifice și tehnice fără prece
dent, în care țara noastră este din 
plin angajată prin întregul ei 
program de construcție economică 
și culturală.

Oamenii de știință, reprezen
tanți ai tuturor generațiilor, de 
toate naționalitățile, împreună cu 
întreaga intelectualitate a țării, 
își fac un titlu de mîndrie dinslu- 
jirea devotată a patriei socialiste. 
Punerea capacității și talentului 
lor în slujba fericirii poporului și 
a progresului multilateral al so
cietății noastre constituie un țel 
luminos, care dă vigoare și insuflă 
pasiune întregii noastre activități.

Acum, cînd serbăm un secol de 
la înființarea Academiei — a în
cheiat vorbitorul — aș dori să ex
prim aici angajamentul nostru so
lemn, al tuturor membrilor Aca
demiei, al slujitorilor științei și 
culturii românești de a ne intensi
fica activitatea pentru continuarea 
și îmbogățirea tradițiilor științifi
ce și culturale făurite de poporul 
nostru, în decursul istoriei sale 
milenare, de a ridica creația știin
țifică la nivelul cerințelor vremu
rilor pe care le trăim, de a ne 
servi patria și a contribui, alături 
de toți oamenii muncii, la înflo
rirea națiunii române.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
„Dezvoltarea științei 

în România"
Luni după-amiază, în sala Dalles 

din Capitală a avut Ioc deschide
rea expoziției „Dezvoltarea științei 
în România".

La vernisai au luat parte tova
rășii Manea Mănescu. membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Uie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, alți oameni 
de știință și cultură.

Au fost prezenți șefi aî misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In cele patru săli ale expoziției, 
numeroase panouri, documente, fo
tografii și machete ilustrează mo
mente importante ale dezvoltării 
științei și culturii în România.

Sînt expuse documente istorio
graf ice și. piese arheologice privind 
civilizația dacă, formarea poporu
lui român și a limbii române, dez
voltarea culturii în țările române 
în secolele XIV—XVII, umanismul 
și iluminismul românesc, anul re
voluționar 1848. crearea statului 
național român, societățile științi
fice și culturale care au precedat

La Palatul
Republicii

(Urmare din pag. I)

Acad. Miron Nicolescu a pre
zentai apoi expunerea „100 de ani 
de la crearea Academiei".

In continuare, în aplauzele a- 
sistenței, oaspeți de peste hotare 
au prezentat mesaje de salut din 
partea academiilor și a altor fo
ruri academice și universitare de 
peste hotare. Au înmînat mesa
je : Othmar Kuhn, reprezentant 
al Academiei de Științe din Aus
tria ; D. C. Martin, secretarul 
executiv al Societății Regale din 
Marea Britanie ; Liubomir Krîșta- 
nov, președintele Academiei de 
Științe a R. P. Bulgaria; Franti- 
șek Șorm, președintele Academiei 
de Științe a R. S. Cehoslovace; 
Chu Ko-chen, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R. P. Chi
neze ; Jose Lopez Sanchez, vice
președinte al Academiei de Știin
țe a R. Cuba; Franz Blatt, 
reprezentant al Academiei Rega
le de științe din Danemarca; 
Maurice Baumont, președintele 
Institutului Franței și președin
tele Academiei de științe morale 
și. politice din Franța; Werner 
Hartke, președintele Academiei 
de Științe din R. D. Germană; 
S. Morenz, vicepreședinte al Aca
demiei Saxone de Științe din
R. D. Germană; d-na E. Koraki, 
în numele lui Joanis Kalitsouna- 
kis, reprezentant al Academiei de 
Științe din Grecia; Myles Dil
lon, președintele Academiei Re
gale din Irlanda ; Giuseppe Lugli, 

reprezentant, al Academiei dei Liri
cei din Italia; Gershom Scholem, 
vicepreședinte al Academiei a? 
Științe din Izrael; Velibor Gligo- 
ric, președintele Academiei de 
Științe și Arte din Belgrad 
(R.S.F. Iugoslavia);. Grga Novdk, 
președintele Academiei Iugoslave 
de Științe din Zagreb; Taku Ve- 
mura, reprezentant al Academiei 
de Științe din Japonia; Bazarin 
Sirehdîb, președintele ’ Academiei 
de Științe din. R., P. Mongolă; 
A. D. Fokker, reprezentant al A- 
cademiei Regale Olandeze ; Ja
nusz Groszkowski,. președintele 
Academiei de Științe din R. P. 
Polonă p Sir William Mactag- 
gart, președintele Academiei Re
gale din Scoția; Donald Hor- 
nig, reprezentant al Acade
miei Naționale ■ de Științe din
S. U.A.; Erik Rudberg, secre
tar. permanent al Academiei Re-

Cu prilejul sărbătoririi Cente
narului, Academia Republicii So
cialiste România a oferit
seară o recepție în Saloanele Ca
sei Centrale a Armatei.

Au .participat tovarășii Manea 
Mănescu. Roman Moldovan, con- 

1 ducători' de instituții centrale, 
membrii Comitetului de organi- 

crearea Academiei Române. Alte 
exponate înfățișează momentul în
ființării Academiei, aspecte ale ac
tivității secțiilor sale si a unor per
sonalități care au contribuit, de-a 
lungul unui secol de existentă a 
Academiei, la înflorirea științei și 
culturii românești.

Realizările obținute de oamenii 
de știință români în anii puterii 
populare. în diferite domenii de 
activitate, sînt înfățișate în nume
roase exponate. O hartă prezintă 
localități din întreaga tară în care 
activează institute cu caracter ști
ințific.

In cadrul expoziției sînt prezen
tate, ne ramuri de știință. princi
palele obiective de viitor cuprinse 
în programul unitar al cercetării 
științifice ne perioada 1966—1970 
elaborat de Consiliul Național al 
Cercetării Științifice.

Expoziția oglindește momente 
importante ale vieții științifice din 
ultimii ani. sprijinul acordat de 
partid si guvern oamenilor de 
știință, rolul Partidului Comunist 
Român în îndrumarea si orientarea 
activității științifice din tara 
noastră.

★

Seara, expoziția a fost vizitată 
de oaspeții de peste hotare invi
tați la sărbătorirea Centenarului. 
Academiei.

(Agerpres)

gale Suedeze; Gyorgy Hajbs, re
prezentant al Academiei de Știin
țe a R. P. Ungare; Mstislav Kel- 
dîș, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.: Marcel Homes, 
președintele Academiei Regale a 
Belgiei; M. G. Bontinck, preșe
dintele Academiei Regale Fla
mande de științe, litere și arie 
frumoase din Belgia ; Jacques 
Chastenet, reprezentantul Acade
miei Franceze; Andre Dupont 
Sommer, reprezentantul Acade
miei de inscripții și litere din 
Franța ; Jean Roche, reprezen
tant al Academiei de Științe din 
Franța; P. P. Lobanov, președin
tele Academiei de Științe Agri
cole din U.R.S.S.; V. S. Kemenov, 
vicepreședinte al Academiei de 
Arte a U.R.S.S.; N. N. Blohin, 
reprezentantul Academiei de Ști
ințe Medicale din U.R.S.S.; N. 
Basov, reprezentant al Universi
tății „Lomonosov" din Moscova; 
Denis van Berchem, rector al 
Universității din Geneva (Elve
ția); L. Escande, director al Șco
lii naționale superioare de elec
trotehnică, electronică și hidrau
lică din Toulouse (Franța); An
dre Cornu, reprezentant al Aca
demiei de Arte Frumoase din 
Franța; John Ward Perkins, di
rectorul Academiei Britanice din 
Roma.

In încheierea Sesiunii solemne, 
acad. Miron Nicolescu a expri
mat, în numele slujitorilor știin
ței și culturii românești, mulțu
miri conducerii de partid și de 
stat, în frunte cu tovarășul Nico
lae Ceaușescu. secretar general 
al’C.C. al P.C.R., pentru sprijinul 
permanent pe care îl acordă oa
menilor de știință, pentru îndem
nurile deosebit de prețioase cu
prinse în salutul adresat cu acest 
prilej.

In continuare, vorbitorul a 
mulțumit oaspeților de peste ho
tare pentru participarea lor la 
festivitățile Centenarului Acade
miei, pentru mesajele transmise.

Președintele Academiei a în
credințat partidul și guvernul, 
întregul popor, că oapienii de 
știință și cultură își vor in
tensifica activitatea pentru a 
duce mai departe făclia științei și 
culturii și pentru a spori contrir 
buția lor la' opera de progres și 
prosperitate a patriei,, de înflori
re a națiunii socialiste române.

zare a Centenarului, academi
cieni. profesori universitari si 

luni alți oameni de știință și cultură.
Au luat parte reprezentanți ai 

academiilor si ai altor foruri aca
demice și universitare de peste 
hotare, sosiți în țară cu prilejul 
Centenarului Academiei. *

(Agerpres)

■

Un sector important 
al Combinatului siderurgic 
Hunedoara care trebuie 

pus la punct
(Urmare din pag. I)

Dar o dată cu diversificarea sorti
mentală și creșterea rapidă a pon
derii profilelor fasonate, combinatul 

I s-a văzut pus în fața unor dificultăți 
greu de trecut. Lipsa unor spații 
corespunzătoare de depozitare, a 
mașinilor moderne pentru ajustat, 
concepția organizatorică perimată 
și neglijarea acestei faze finaliza- 
toare sînt doar cîteva din piedi
cile care stau în calea livrării me
talului în condiții optime".

în parte, aceste neajunsuri vi
zează direct Ministerul Industriei 
Metalurgice, institutele sale de pro
iectare și Comitetul de Stat al Pla
nificării. Aceste organe nu au ți
nut seama întrutotul în ultimii ani 
de necesitatea ridicării în perspec
tivă a calității metalului, au do
vedit o zgîrcenie rău înțeleasă 
prin limitarea spațiilor de de
pozitare și a dotării cu uti
laje. Numai așa se explică de 

Ice, la puțină vreme după intra
rea în funcțiune a noilor laminoare, 
s-a impus efectuarea unor noi stu
dii tehnico-economice pentru extin
derea capacității de ajustare. Este 
de neînțeles de ce la aceste lami
noare ultramoderne, finalizarea 
producției nu a fost pusă din capul 
locului complet la punct. Lipsesc 
mașini de îndreptat și debitat pro
file, mașini și dispozitive de îndoit 
și ambalat. La un laminor, ca cel 
de sîrmă, spre exemplu, care ui
mește prin automatizarea procesu
lui de laminare, te surprinde faptul 
că ambalarea colacilor de sîrmă se 
execută în condiții anevoioase și 
cu o productivitate redusă.

Nu poate fi însă nicidecum tre
cut cu vederea lungul șir de defi
ciențe proprii combinatului side
rurgic. Mai multi ingineri, prin- 

■ tre care Ion Dobrin, Nicolae Șer- 
ban, Vasile Văzdăuțeanu, ne-au 
relatat o seamă de aspecte nega
tive ale muncii în complexul de 
laminoare. Factorul principal care 
a dus la blocarea ajustajelor a fost 
și rămîne în continuare programa
rea defectuoasă a producției. A- 
ceastă operație, care solicită o ma
tură gîndire economică, un plus de 
pricepere inginerească, nu este 
încă suficient de bine fundamen
tată din punct de vedere tehnic și 
economic. Subiectivismul în sta
bilirea programelor de lucru la o- 
țelării și laminoare, necorelarea 
riguroasă a planului de producție 
cu necesitățile beneficiarilor pro
voacă nu de puține ori stocarea 
laminatelor. In plus, elaborarea 
de către oțelării a unor șarje în 
afara programului aglomerează și 
mai mult halele de ajustaj. Conse- 

Icințele care decurg de aici sînt 
lesne de înțeles. Pe lîngă greutăți
le de ordin strict organizatoric, in
tervin cele de ordin financiar. De
ficiențele de la ajustaj sînt în pre
zent una din piedicile principale 
în calea eforturilor pe care colec
tivul combinatului le face pentru 

sporirea volumului ■ de beneficii,‘mn 
obstacol. serios în calea lichidării 
împrumuturilor restante și a do- 
bînzilor penalizatoare, care „mă- 
nîncă" din economiile realizate la 
prețul de cost,

S-au întreprins măsuri pentru a 
pune capăt acestei stări de lu
cruri ? Cel mai competent și rea
list răspuns la. această întrebare 
l-a dat o recentă plenară a comi
tetului de partid. Deși se cunoaș
te bine situația ajustajelor — s-a 
spus în plenară — conducerea 
combinatului, s-a limitat la consta
tarea lipsurilor fără să acționeze 
practic pentru-lichidarea lor. In 
sprijinul • acestei afirmații vin ne
numărate fante.' Din lipsă de chib
zuință în folosirea spatiilor și uti
lajelor existente, nici în prezent nu 
se face. o stivuire rațională a la
minatelor : această operație im
portantă rămîne si acum mai ales 
la latitudinea macaragiilor. Pe de 
altă parte, procesul de livrare a 
metalului nu se desfășoară dună 
o ordine bine precizată. Expedie
rea nu ține ritmul laminării. în 
principal datorită faptului că în 
acest sector sînt menținuți oameni 
cu o slabă pregătire tehnică. Nici 
nînă acum conducerea combinatu
lui nu s-a gîndit să încredințeze 
expedierea metalului către bene
ficiari unor oameni cu înaltă cali
ficare.

Vorbind despre sursele principa
le ale neajunsurilor de la ajustaj, 
tov. Ion Niculescu evidenția' cîte
va direcții spre care conducerea 
combinatului trebuie să-și îndrep
te atenția. „Pînă la finalizarea pro
iectelor de extindere a halelor, 
specialiștii au datoria să perfec
ționeze actuala formă organizato
rică de lucru, să asigure folosirea 
mai judicioasă a spațiului și utila
jului. să elaboreze și să lamineze 
numai oțelurile cerute de către 
beneficiari". Iar inginerul Ion Do
brin, director comercial al combi
natului, completa: „Paralel cu.mă- 
surile de perfecționare a sistemu
lui de livrare a metalului, este ab
solută nevoie ca procesul complex 
al programării producției să fie 
încredințat mașinii electronice de 
calcul. In acest scop va trebui , co
dificată evidenta primară și întă
rit sectorul de expediere cu cadre 
tehnice superioare. Totodată. se 
impune mai mult sprijin din par
tea forurilor tutelare în asigurarea 
din timp cu repartiții pentru me
tal".

Din cele relatate se desprinde 
concluzia că „ajustarea", potrivit 
cerințelor, a situației care s-a 
creat în halele de ajustaj de la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara se impune ca o problemă 
economică de mare actualitate. La 
soluționarea ei trebuie să pună u- 
mărul, operativ și eficient. atît 
conducerea combinatului siderur
gic cît și forurile de resort din Mi
nisterul Industriei Metalurgice.
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Limitele „specializării 
de atelier"

O necesitate imperioasă a școlii moderne

de Ion PACEA

Contrar opiniei șf recomandă
rilor unor esteticieni din trecut, 
după care filozofia, problemele 
teoretice ale artei nu trebuie să 
preocupe prea insistent pe crea
tor, ele alterînd, chipurile, expri
marea spontană, pură a talentu
lui — de un secol încoace se ve
rifică tot mai frecvent tipul artistic 
al unor creatori-gînditori de mai 
înainte, de felul unor Michelan
gelo și Goethe, Dante și Schiller, 
Beethoven și Delacroix. Creația a- 
cestora a căpătat, datorită cultu
rii lor întinse, temeinice, întrebări
lor și soluțiilor estetice pe carș 
și-au fundamentat opera, o profun
zime umană impresionantă.

în zilele noastre, , opinia des
prinderii artei de ideile teoretice 
găsește încă prozeliți. Și dintre a- 
ceștia am întîlnit și eu. Este inte- 

cînd neagălesant că ei, chiar 
necesitatea cultu
rii estetice, fac 
totuși teorie — 
vorba unui filozof, 
emit opinii esteti
ce. Argumentele 
lor ar fi că au 
existat în istoria 
artei numeroși creatori 
pictat sau au compus pur și sim
plu, bazați doar pe talentul lor 
înnăscut. O analiză în adîncime a 
operei acestora arată însă că lu
crurile stau altfel. Un Creangă 
era deținătorul unei întinse cul
turi orale, cunoscînd perfect re
gulile epicii populare, căutător 
neobosit al expresiei optime pen
tru povestirile sale. Un Douanier- 
Bousseau, un Chagall aveau o 
intuiție vie, ascuțită, dar păstrau 
un contact nemijlocit cu arta 
veghe, precum și cu creațiile 
contemporanilor lor. Din însăși o- 
pera lor, din unele detalii de mare 
finețe și exactitate se desprinde 
faptul că acești creatori și-au pus 
cu acuitate, zi de zi, problemele 
estetice cele mai spinoase, cău- 
tîndu-le cheia, justificarea artis
tică, chiar dacă n-au lăsat, ca 
alții, tratate teoretice.

Vremea noastră, mai mult de
cît orice altă perioadă istorică, 
solicită pe creator să-și defineas
că și să-și teoretizeze strădania. 
Participarea însăși la viață a ar
tistului impune o asemenea atitu
dine. In atelierul său, artistul 
poartă un permanent dialog cu 
sine însuși, întrebîndu-se și răs- 
punzîndu-și, căutînd să aprecieze 
singur de ce este mai bine așa 
decît altfel, întrucît arta lui dez
voltă și adîncește viziunea umană 
asupra lumii. Conștiința necesită
ții ideii la baza oricărei creații 
este o cucerire a vremii noastre și 
un mijloc de a evita nesfîrșite și 
inutile rătăciri. De aceea mulți 
dintre marii noștri artiști — Enes- 
cu, Brâncuși, Pallady, Tonitza, 
Țuculescu — au simțit nevoia să 
însemneze etapele gîndirii lor în 
lînduri de un interes artistic ge
neralizator. De aceea artiștii 
noștri insistă, în publicații și în 
consfătuiri, asupra necesității de 
a dezbate și a clarifica proble
mele estetice ale artei noastre. Să 
nu-mi fie luat în nume de rău 
dacă voi spune că tocmai cei care 
nu-și pun asemenea probleme vă
desc în propria lor creație nea
junsuri și limite regretabile. Ade
sea auzi într-o expoziție: „Păcat, 
este un talent robust, dar, bietul, 
nu știe că repetă cutare experien
ță, de mult eșuată" sau „e ceva 
în toate pînzele lui, dar îi lipsește 
ideea".

Unul dintre neajunsurile cele 
mai supărătoare ale creației spri
jinite pe o atitudine de felul celei 
despre care vorbesc este lipsa de 
personalitate. Este 
puit că un artist 
numai pe darurile 
poate ajunge să-și 
sonalitatea la urma urmei acea 
marcă proprie și originală, a crea
torului autentic. El va dibui în ne-

greu de închi- 
care se bizuia 
sale înnăscute 
contureze per-

cunoștința lui încercînd, pe rînd, 
toate experiențele pe care i le su
gerează alte tipuri de artiști, o- 
pere disparate etc. — și numai 
latura superficială a acestora. De 
aici vin imitațiile, manierele stra
nii, îndepărtarea de la propriul 
talent, în cele din urmă, nereușita 
artistică.

Formarea propriei personalități 
este una dintre problemele care 
preocupă în înalt grad pe cei mai 
mulți pictori din generația mea și 
din generațiile care o urmează. 
Fără a avea intenția de a da de
finiții, consider potrivit să spun că 
personalitatea este rezultatul unui 
proces foarte complex de formare, 
de autocunoaștere. Artistul, așa 
cum se formează în mod obișnuit 
la noi, își face pregătirea în fa
cultate, la institut. Talentul își face 
ucenicia la arta clasică, dar și la 

„mîna" profesoru
lui, în general a 
unui artist cu per
sonalitate bine 
conturată. în anii 
școlii este firesc 
ca tînărul artist 
să sufere influen

ța maeștrilor la care a studiat. Cu 
toat9 acestea, cultura tot mai largă, 
contactele cu problemele esteticii, 
exercițiul zilnic îl face pe elev să 
se desprindă de influențe, să se 
descopere pe sine, reținînd, în a- 
celași timp, cunoștințe temeinice 
din arta acelora. Anii de după 
absolvire sînt însă cei în care se 
pune cel mai acut problema des
coperirii și formării personalității, 
pentru că acum se stabilește acel 
important contact cu viața, cu rea
litățile sociale. Cultura, studiul is
toriei artei, legăturile cu viața so
cială capătă adesea, în această 
etapă, o mai mică pondere în 
preocupările artistului, care vede 
în specializarea sa de atelier sin
gura preocupare. Paralel cu spe
cializarea de atelier, pentru for
marea sa, un artist trebuie să-și 
însușească o cultură temeinică, 
prin studii și prin frecventarea 
muzeelor. Mai departe ca să 
dai expresie unor realități pro
funde, deosebit de semnificative, 
este necesar să trăiești aceste 
realități cu intensitate, cuprinză
tor și nu să recurgi la trăirea al
tora, .la traducerea sentimentelor 
și impresiilor altor pictori. Perso
nalitate însemnează a avea ceva 
de spus și aceasta este posibil 
numai dacă ai înmagazinat în 
conștiința ta multe realități, multe 
aspecte ale vieții și le înveșmîn- 
tezi în propriul tău limbaj.

Trăim o epocă de mari prefa
ceri sociale. Dacă vibrăm în- 
tr-adevăr în fața acestor realități 
și știm să traducem fidel (aici 
abia își are rostul spontaneitatea 1) 
în material, vibrația aceasta uni
că, putem fi convinși că persona
litatea noastră se va încorpora în 
operă și ea va putea transmite 
contemporanilor un mesaj. Mani
era n-a dat niciodată opere va
loroase, viabile. Hegel exprima în 
„Prelegerile sale de estetică" acest 
adevăr: „A nu avea nici o ma
nieră a fost de cînd lumea singura 
manieră mare". Este singura cale, 
verificată, de afirmare a adevă
ratei originalități.

Avem mari răspunderi față de 
noi înșine, față de contemporanii 
noștri, față de artă. După părerea 
mea vom fi la înălțimea acestor 
răspunderi dacă ne vom strădui 
să ne formăm un mod propriu de 
gîndire, păreri proprii despre rea
litățile pe care le cunoaștem, mij
loace adecvate, personale și sin
cere de expresie. O personalitate 
complexă, capabilă să descopere 
sensurile lumii, în stare să cuprin
dă adevărurile mari ale epocii so
cialiste și să comunice măreția lor, 
va fi neîndoios o personalitate de 
o mare generozitate, de o origi
nalitate puternică, autentică.

0 Teatrul Național „1. L. Caragiale” (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, 
(sala Studio) : DINU PĂTURICA — 19,30.
® Teatrul de Comedie ; CAPUL DE RĂȚOI — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulalidra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU 
FOST ODATĂ.. DOUA ORFELINE - 20.
0 Teatru) Mic ; INCIDENT LA VICHY — 19,30.
© Teatrul
19,30.
® Teatrul 
KATIA ȘI 
Academiei) 
— 17.
0 Teatrul satirlc-muzical- „C. Tănase" (sala Savoy): 
REVISTA DRAGOSTEI - 20.
0 Circul de stat ; STELELE CIRCULUI — 19,30.
© Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ 
(spectacol ,artistic-sportiv prezentat de Ansamblul 
de patinaj artistic din Kiev) — 19,30.

de stat de operetă : ROSEMARIE —

„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
CROCODILUL — 16,30, (sala din str.
: GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR

0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE I.OR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : 
Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
0 ZORBA GRECUL : Republica — 9,30; 12,30;
15,45; 18,45; 21,30, Festival — 8,15; 11,30; 14,45; 18; 
21,15 la grădină — 19, Feroviar — 7,45; 10,45;
13,45; 16,45; 19,45, Excelsior — 9; 12; 15; 18; 21. 
0 BOCCACCIO
Copiii... iar copiii) — 8,30; 11; 13,30;
Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
19,30 ; Grădina „Doina" — 19,30.
0 DILIGENTA : București — 8,30;

'70 : Luceafărul (completare 
16; 18,30; 21, 
21 la grădină

11; 13,30; 16;

18,00 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar: — Filmul 
„Sandi, să asculți pe mă
mica" — o producție a stu
dioului „Alexandru Sahia". 
— Pe ulițele satului româ
nesc. Case din comuna Nă1- 
ruja, regiunea Galați — 
transmisiune de la Muzeul 
Satului. Prezintă : Gheorghe 
Focșa.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Din lirica lui Camil Pe

trescu.
19,30 — Cabinet medical TV : „Pe

ricolul întreruperilor de 
sarcină" — emisiunea a II-a.

19,45 — Filmul documentar și clasi
cii săi : Robert Flaharty.

economică — 
direct de 
cercetări 
protecția

„Mîna cu

20,00 — Tclecronica
Transmisiune în 
la Institutul de 
științifice pentru 
muncii.

20.30 — Seară de teatru :
cinci degete" — parodie po
lițistă de Mircea Crișan. în 
pauză : Poșta televiziunii.

22,15 — Varietăți pe peliculă.
22.30 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Buletinul meteorologic.
22,45 — închiderea emisiunii.

SINTEZA CUNOȘTINȚELOR
Ne bucurăm cu toții, das

căli și părinți, cînd consta
tăm îa elevii și copiii noștri 
o sete nestăvilită de cunoaș
tere, pasiune pentru studiu, 
dorința de îmbogățire a ori
zontului de cultură generală. 
Acestei tendințe firești a ti
neretului spre învățătură, 
școala se străduiește să-i răs
pundă cît mai prompt, cău- 
tînd continuu căile cele mai 
adecvate și rodnice pentru 
instruirea și educarea fiecă
rei generații de elevi. Am 
spus fiecărei generații gîn- 
dindu-mă că, în mod obiec
tiv și necesar, școala își des
fășoară activitatea în strînsă 
legătură cu viața, cu socie
tatea în mijlocul căreia se 
află.

Punînd față în față învă- 
țămîntul din zilele noastre 
cu cel de acum o jumătate 
de secol, de exemplu, cu 
greu am mai putea găsi co
respondent între conținutul,

’ /'•; • U i .ț • •

Au sosit cărți noi. (In librăria cu autoservire de Pe bulevardul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din Capitală)

metodele și instrumentele lor 
de lucru.

Despre principiile funda
mentale și caracteristicile 
care stau la baza școlii de 
azi — de la noi din țară 
sau din alte părți ale lumii 
— s-a scris mult și în presa 
de specialitate cît și în cea 
cotidiană. Aceste probleme 
au fost considerate din un
ghiurile de vedere cele mai 
deosebite. Unul dintre aces
tea, asupra căruia aș vrea 
să mă opresc puțin în rîn- 
durile de față, se referă la 
volumul, la bogăția de no
țiuni și cunoștințe pe care 
școala are menirea să le 
transmită elevilor săi.

Incontestabil, dezvoltarea 
impetuoasă a științei și teh
nicii în ultima vreme s-a 
răsfrînt, din ce în ce mai 
mult, în învățămîntul de 
cultură generală, manifes- 
tîndu-se atît în planurile și 
programele de învățămînt cît 
și în manualele școlare. Con
statăm astăzi o foarte mare 
deosebire — sub raport can
titativ și calitativ —• între 
programele și manualele 
noastre de fizică, chimie, 
biologie, ca să nu mai a- 
mintim și de alte discipline 
de învățămînt, și cele ale 
școlii de acum cîteva dece
nii. în acest timp însă, pla
nurile de învățămînt nu s-au 
modificat în același ritm, 
numărul de ore de studiu 
rămînînd constant la unele 
discipline, iar la altele va
riind abia vizibil. Pentru a 
putea parcurge întreaga 
materie prevăzută în pro
grame, profesorii sînt obli
gați să imprime un ritm 
accelerat lecției, iar elevii să 
lucreze mult acasă pentru 
a-și însuși materialul amplu 
parcurs de profesori în cele 
4—5 ore de curs zilnice. 
Consecințele unui asemenea 
mod de lucru nu Sînt întot
deauna cele dorite de noi.

Astfel stînd lucrurile, pen
tru a asigura procesului de 
învățămînt o desfășurare 
normală, iar elevilor condiții 
de însușire temeinică (fără 
eforturi extenuante) a cunoș
tințelor de cultură generală 
■prevăzute îh programe, se 
simte din ce în ce mai acută 
nevoia de sinteză în școală.

Alexandru DABIJA
profesor emerit

în general, în școală sînt 
obișnuite așa-numitele lec
ții de sinteză plasate la sfîr- 
șit de trimestru sau an de 
studiu. Desigur, acestea nu 
sînt lipsite ăe folos prac
tic pentru elevi. Referin- 
du-mă la sintetizare, am în 
vedere însă o anume struc
turare în predarea noțiuni
lor Ia toate disciplinele de

studiu de-a lungul întregului 
an școlar. Mă gîndesc, în 
primul rînd, la stăvilirea 
tendinței unor profesori de a 
încărca lecțiile cu fel de fel 
de amănunte, de a îneca 
problemele de ' principiu, 
fundamentale, într-o serie de 
aspecte adiacente, derivate. 
Nu mai departe, în predarea 
zoologiei. Este nevoie să în
lăturăm acele amănunte des
criptive care îngreunează 
lecțiile, să subliniem în 
schimb caracterele cele mai 
generale ale diferitelor uni
tăți sistematice, legăturile de 
înrudire dintre animale spre 
a fundamenta, în complexul 
de cunoștințe al elevilor, 
ideea de evoluție. Sau la 
geologie. O serie de capitole 
(mineralogie, de exemplu), 
datorită multiplelor amănun
te sînt destul de împovără
toare pentru elevi. Rolul 
profesorului este să scoată 
în evidență esențialul, să fa
că toate legăturile posibile 
între diferite grupe de mine
rale (bazîndu-se și pe cunoș
tințele de chimie ale elevi
lor), să recomande observa
rea lor comparativă etc.

Predîndu-și lecția, profeso
rul de azi trebuie să țină 
seama de posibilftă'țil’ă largi 
de informare pe care le are 
clasa sa în afara orei de

curs (radio, televiziune, cine
matograf, presă de tineret, 
teatru etc., etc.) și să se ser
vească de aceste date infor
mative, disparate pentru a-i 
da elevului înțelegerea de 
ansamblu a unui domeniu 
al științei, tehnicii, culturii. 
Sintetizarea se poate re
aliza cu succes dacă profe
sorul cunoaște bine progra
ma și manualul disciplinei 
pe care o predă, încadrează 
precis fiecare lecție în lanțul 
de cunoștințe al domeniului 
respectiv. Trebuie înlăturată 
cu totul practica — mește
șugărească, aș spune — a 
unor dascăli care înaintează 
ca melcul, lecție de lecție, 
în studierea disciplinei res
pective fără a le da elevilor 
perspectiva de ansamblu.

Necesitatea sintezei apare 
și mai evidentă în contextul 
problemei mai ample a mo
dernizării procesului de în- 
vătămînt, al integrării în pro
gramele de studiu a ceea ce 
reprezintă nou, progres, con
temporan. Uneori, însă, a- 
ceastă cerință îndreptățită 
de introducere a elementului 
nou în cultura generală a e- 
levilor este înțeleasă oare
cum deformat, Astfel, unii 
profesori — în predare la 
clasă sau ca autori de ma
nuale — înțeleg prezentarea 
cunoștințelor noi prin „lipi
rea" lor la lecțiile sau capi
tolele „clasice". Rezultatul : 
lecții lungi, încărcate, din 
care nu se mai înțelege ce 
e important și ce nu ; iar în 
cazul manualelor — volume 
exagerat de masive, su
prasaturate de date și fapte 
nu întotdeauna esențiale. 
După părerea mea, noul tre
buie introdus în predarea 
oricărei materii de școală, 
după o riguroasă și severă 
sistematizare a cunoștințelor 
acumulate anterior de știin
ță, dublată de o atentă sis
tematizare într-un tot orga
nic a întregului volum de 
date și fapte ce urmează a 
fi predat elevilor. La biolo
gie, bunăoară, se recomandă 
spre studiere o serie de 
cunoștințe moderne privi
toare la genetică. Fiind no
țiuni ceva mai complexe, 
acestea reclamă o tratare 
mai aprofundată din partea

profesorului, un studiu atent 
din partea clasei. După 
părerea mea, acest lucru 
s-ar putea realiza pe calea 
unei sistematizări a capito
lului despre adaptare și re
lații dintre organisme în na
tură, care — de altfel — 
reia unele cunoștințe ante
rioare ale elevilor de bota
nică și zoologic. Tot astfel, 
la fizică și chimie, la ma
tematici, capitole „clasice"' 
unele cunoștințe depășite de^ 
realizările științifice contem
porane trebuie să facă loc 
noțiunilor modeme.

Toate acestea presupun 
din partea profesorului o 
profundă pregătire științifi
că și pedagogică de ansam
blu, împrospătată pentru 
fiecare lecție, pentru fie
care capitol pe care-1 are 
de expus elevilor, perma
nența sa în realitățile știin
țifice și tehnice contempo
rane, afinitatea la tot ce a- 
pare nou în cultura timpului 
său. Explicațiile clare, folo
sirea judicioasă a scheme
lor și tabelelor sinoptice, a 
materialului didactic îl vor 
ajuta să transmită elevilor 
un material uneori volumi
nos și dificil, fără a le pre
tinde eforturi suplimentare.

Socotesc că sinteza este 
utilizabilă în toate etapele 
procesului de învățământ în 
care este necesar să se con
solideze cunoștințele, să s<? 
stabilească legături între, 
fenomene, să se prezinte ca
drul general al faptelor sau 
să se deschidă noi perspec
tive pentru înțelegerea prin
cipiilor de studiat. Sinteza 
încheagă ansambluri, ușu
rează asimilarea și me
morizarea faptelor, asigu
ră extragerea și fixarea esen
țialului în fiecare disciplină 
de studiu, bineînțeles fără a 
dilua cunoștințele elevilor, 
fără a le scădea nivelul ge
neral de cultură. Consider 
că ar fi bine ca în cadrul 
colectivelor didactice din 
școli să se dea mai multă 
atenție acestei probleme, să 
se facă schimb de opinii și 
de experiență între profesori, 
iar procesul de sinteză să-și 
găsească o studiere și o de
finire mai precisă din partea 
cercetătorilor pedagogi.

pregătesc prin con- 
tulburătoare a erou- 
și a actorului de 

care-1 interpretează.

„Henric al IV-lea" e poate cea 
mai rezistentă dintre piesele lui 
Pirandello și în orice caz cel mai 
potrivit aleasă pentru a ne ajuta 
să înțelegem ceea ce marele scrii
tor italian a adus nou și frapant 
în dramaturgia dintre cele două 
războaie. înaintea multor altora, 
el a sesizat grava criză a perso
nalității provocată, în crepusculul 
lumii burgheze, de prăpastia ce 
se deschidea între închipuire și 
realitate, între intențiile subiective 
și consecințele actelor sociale. 
Eroii săi se simt ca niște actori al 
căror text le-a fost impus din a- 
fară, iar mecanismul inuman 
care-i obligă să-și joace rolul 
pentru ei aparența hazardului, 
a unui destin neiertător. Viața 
nenumăratele ei constrîngeri
prejudecăți îi împiedică să fie ei 
înșiși, și oglinda societății le ara
tă un chip în care ei refuză să se 
recunoască. Pentru a exprima a- 
ceastă condiție a omului înstrăinat, 
într-o lume ale cărei legi nu le 
mai poate controla și care tind 
să-i anihileze individualitatea, 
Pirandello și-a elaborat o tehnică 
teatrală proprie. Personajele sale 
sînt totodată fețe și măști, făpturi 
reale și actori care interpretează 
un rol. în celebra „Șase perso
naje în căutarea unui autor", eroii

ia 
ori 
cu
Și

se prezintă unui director de teatru 
și-i propun să joace o piesă care 
este de fapt propria lor existență : 
ficțiunea se interferează cu reali
tatea pînă la confuzie voită, su- 
gerînd în ultimă instanță deruta 
oamenilor rătăciți în hățișurile 
unor relații falsificate. Procedeul 
scenic ca atare poate să ne apară 
azi simplist și artificial, ca să nU 
mai vorbim de inconsistența con
cluziei filozofice a autorului, ne
garea adevărului obiectiv. Igno- 
rînd esența și cauzele contradic; 
țiilor sociale, Pirandello ajunge la 
teza fatalistă că omul nu se poate 
cunoaște pe sine și nu poate co
munica celorlalți adevărul său 
lăuntric. De aceea mi se pare in
comparabil mai viu și mai profund 
„Henric al IV-lea", unde formulă 
pirandelliană — deși nu scutită 
de aceleași limite filozofice — e 
mai puțin ostentativă, drama 
umană fiind în schimb mai orga
nică.

Eroul piesei a suferit o contuzie 
în timpul unei mascarade și a ră
mas pentru totdeauna prizonierul 
costumului de carnaval pe care-1 
purta. Vreme de 20 de ani trăiește 
și retrăiește la nesfîrșit viața din 
urmă cu opt secole a împăratului 
Henric al IV-lea al Germaniei. în 
actul al doilea vom avea însă re-

velația că falsul Henric s-a vinde
cat de mult, fără ca nimeni din 
jurul său s-o bănuiască. Simulînd 
în continuare nebunia, el și-a con
sacrat retragerea definitivă din- 
tr-o realitate care l-a decepționat 
mereu, ruptura cu un mediu în 
care n-a întîlnit decît ușurătate, 
corupție și ipocrizie. Protestul său

te excesiva) 
trast intrarea 
lui principal, 
mare forfă 
George Constantin. Ne aflăm încă 
în plin cotidian mărunt, pigmentat 
de certurile ignobile dintre Mathil
da și amantul ei Belcredi, cînd lu
minile scad deodată iar trompe-

de Pirandello
la Teatrul

se consumă însă ineficient, eroul 
piesei rămîne 
intelectualiste conform căreia ar fi 
posibilă o 
străin oricărei
îndreptate spre o

prizonierul iluziei

„Nottara"

18,30; 21, Arenele Libertății — 19,30, Stadionul
,,Dinamo" — 18,30, Grădina „Progresul" — 20, Me
lodia — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Modern — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21. 
0 OMUL CU DOUĂ FEȚE : Cinemateca — 10; 
12; 14.
0 DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Lumina 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45: 20,45.
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Vic
toria (completare Cazul ,,D") — 8,30; 11,30; 14,45; 
18; 21,15, Cringași — 15,15; 18; 20,45, Munca — 
10; 15; 17,45; 20,30.
e CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Cen
tral — 9; 12,45; 16; 19,30.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : Union (comple
tare Lecție în infinit) — 15,30; 18; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII :
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI
BĂNCI : Doina (completare 23 August 1966) —
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Volga (completare 
Orizont științific nr. 5) — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
0 ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE SUDULUI — 
ȘTIINȚĂ ȘI,TEHNICĂ nr. 18 : Timpuri Noi — 
9—21 în continuare.
O LUMINA DUPĂ JALUZELE : Giulești (comple
tare Ce povestesc apele) — 15,30; 18; 20,30.
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : în
frățirea între popoare (completare Știință și teh
nică nr. 17) — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 CÎINELE DIN BASKERVILLE : Dacia (completare 
Cheia succesului) — 8,45—14,45 în continuare ;
16,45; 19; 21,15.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Gri- 
vița — 9,30; 13; 16,30; 20, Drumul Sării — 14;
17,15; 20,30.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : Bu- 
cegi (completare Basm) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 19, Flacăra (completare Imagini 
din Muzeul pompierilor) — 10; 12,15; 15,30; 18;
20,30.
0 NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : Gloria 
(completare Pașii poetului) — 8,30; 11; 13,30; 16;

Doina —
ȘAPTE

9.
SALTIM-

Arta (completare 
16; 18,30; 20,45;

(completare Vi- 
stat în regiunea 
11,15; 13,30; 16;

5118,30; 21, Aurora — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15; 8
la grădină — 19,30, Floreasca - 9; 12; 15; 18; 21, _
Flamura — 8,45; 11,15; 43,45; 16,15; 18,45; 21,15 |
(la ultimele două completarea Copiii... iar copiii).
0 JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Unirea (com
pletare Tinerețe) ■— 15,30; 18; la grădină — 20.
O YOYO : Tomis (completare Cazul „D") — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 19. “
0 URME ÎN OCEAN : Vitan (completare Vreau să H 
știu tot nr. 45) — 15,30; 18; 20.
0 THERESE DESQUEYROUX :
Pașii poetului) — 9; 11,15; 13,30;
la grădină — 19,30.
O SUZANA ȘI BĂIEȚII : Miorița 
zita conducătorilor de partid și de 
Mureș-Autonomă Maghiară) — 9;
18,30; 20,45.
0 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Popular 
(completare Ion Țuculescu) — 16; 18,15; 20,30.
0 5 000 000 DE MARTORII: Moșilor (completare
O lacrimă pe obraz) — 15,30; 18; 20,30.
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cosmos — 15,30; 
17,45; 20,15.
0 REPULSIE : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
© CELE DOUĂ ORFELINE : Colentlna (completare 
Punct de gravitație) — 15,30; 17,45; la grădină
— 20.
© ȚARA FERICIRII : Rahova (completare Orizont 
științific nr. 5) — 15,30; 18; la grădină — 20,15.
0 ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Progresul 
(completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 
15,30; 18; 20,45. ...
0 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Lira 
(completare Ghidrinui) — 15,30; 18; 20,30.
0 TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Ferentari
— 16; 19,30.
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Cotroceni (com
pletare Un secol și multe milenii) — 15,15; 18;
20,45.
0 IDIOTUL : Pacea — 15,45; 18; 20,15.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop ; Grădina „Moșilor" — 19.
© VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Grădina 
„Progresul-Parc" — 19,30.
© FANTOMAS — cinemascop : Grădina „Vitan”
— 19.

„evadare", rămîne 
rezistențe active 

schimbare a 
lumii pe care o sfidează, iar a-
ceastă eroare devine sursa infrin
ged! și a frustrării sale. Unica for
mă de a respinge logica întoarsă 
și înșelătoare a acestei lumi este 
pentru el eludarea logicii în 
getlere. Temă pe care teatrul mo
dern o va relua mai tîrziu în zeci 
de variante, pînă cînd Diirrenmatt 
avea să pună în gura eroului său 
din „Fizicienii", un alt nebun si
mulant, acea frază teribilă : „Nu 
mai sîntem liberi decît în casa de 
nebuni. Nu mai putem gîndi decît 
într-un ospiciu".

In refugiul său voluntar, singura 
consolare a falsului Henric este 
să-și bată joc de fantoșele „lumii 
bune", silindu-i pe fariseii obiș- 
nuiți cu prefăcătoria să poarte 
masca pe care de astă dată el 
le-o alege. Bufonilor din viața 
reală le răspunde printr-o sar
castică bufonadă. Tragedia pre
supusei nebunii se transformă în 
farsă.

îmbinarea și alternanța comicu
lui cu tragicul, atît de proprii sti
lului și concepției pirandelliene, 
constituie o trăsătură importantă 
a spectacolului realizat de Lucian 
Giurchescu la Teatrul „Nottara". 
îndeosebi pentru primul contact 
al publicului nostru de azi cu dra
maturgia lui Pirandello mi se pare 
binevenit acest spectacol construit 
serios și matur, un spectacol în 
care ideile se încarcă de viață și 
devin captivante. Atmosfera bur- 
lescă a primelor scene, glumele 
zgomotoase ale tinerilor slujitori 
(deși pe alocuri șarja devine poa-

cîștigat părtași la 
amarul său rechizito- 
prin excelentă, sobru 

George Constantin

fele anun|ă solemn apariția lui 
Henric al IV-lea. In fundul scenei, 
zidurile unei chilioare se deschid 
și înăuntru îl vedem pe Henric, 
masiv, cufundat în gînduri, scăr- 
pinîndu-se pe cap ironic. Pentru 
ca, după o clipă, să se repeadă ca 
un leu închis între gratii, ca un 
uriaș care a înmagazinat îndelung 
o suferință cumplită, gîtuit, sufo
cat, gata să explodeze. După o 
scurtă izbucnire de furie nereți- 
nută, se îndreaptă epuizat, parcă, 
spre bîrlogul său, dar se întoarce 
din prag, pe neașteptate, cu un 
hohot de rîs care zguduie pereții. 
Minute și zeci de minute în șir, 
George Constantin într-o compo
ziție strălucită, ne-a ținut sub vraja 
acestui ciudat și fascinant nebun- 
lucid, ne-a 
causticul și 
riu. Modern 
în expresie,
descinde din școala acelor actori 
puternici care nu au nevoie de 
artificiu, deoarece știu să impună 
jocului lor o linie majoră, profun
dă, o măreție naturală. în rîndu- 
rile generației sale, George Con
stantin se detașează ca un actor 
de o neobișnuită vigoare și an
vergură, (In treacăt fie zis, el ar 
putea deveni și protagonistul unor 
filme care să dea talentului său 
circulația internă și internațională 
proprie peliculei). Creațiile sale 
sînt în mod vădit rodul unui efort 
sistematic și laborios, dominat de 
o gîndire artistică personală, care 
ordonează și împlinește fiecare 
detaliu pînă la desăvîrșita întru
chipare a sensului dorit. Chinuitul 
său Henric, malițios și pătimaș, cu 
priviri scormonitoare și gesturi 
bruște, brutale, a avut grandoarea 
celor devorați de o idee, iar auto- 
exilarea sa în ficțiune a căpătat 
o aură de poezie fantastică.

Dar în primul rînd, personajul 
creat de George Constantin este 
copleșit de o imensă durere. în 
mijlocul filipicelor tăioase, îl ve
dem adesea părăsit de puteri, în- 
dreptînd spre fosta iubită o față 
candidă de copil, străbătută de 
regret pentru viața netrăită, pentru 
părul încărunțit în singurătate și 
coșmar. Travestindu-se în Henric 
al IV-lea el a încercat imposibilul, 
a încercat să învingă timpul, să se 
sustragă realității. Tentativa se do
vedește iluzorie și tocmai senti
mentul acestui eșec îl împinge la 
gestul disperat care încheie piesa, 
uciderea rivalului din tinerețe. Re
gia a ținut să sublinieze, punîndu-1 
în cămașă de forță, că eroul nu 
poate fi idealizat, că este el însuși 
un produs al incertitudinii, al ne
putinței, al nevrozei generate de 
societatea pe care o deploră. Am a- 
vut impresia că acest deznodămînt, 
just interpretat în spectacol, ar fi 
putut fi pregătit mai convingător, 
accentuîndu-se în actul al treilea 
reacția lamentabilă a celor din jur, 
care îi resurcită dezamăgirea și a- 
menință să reducă răzbunarea sa, 
pentru care-și sacrificase propria 
viață, la proporțiile unui mic truc 
gratuit și nesărat.

Figurile secundare sînt foarte 
ștersd în piesă, pe care majoritatea 
comentatorilor o definesc drept un 
lung monolog dramatic (tensiunea 
conflictului mergînd, de altfel, în 
scădere pe parcursul actelor II și 
III). Regia are, printre altele, me
ritul de a fi reconstituit, din text 
și subtext, cîteva caractere și, ceea 
ce este și mai important, spiritul 
mărunt și frivol al lumii căreia 
eroul pirandellian îi aruncă dis
prețul său. Liliana Tomescu a 
mers dincolo de aparența banală a 
unei cochete oarecari, ne-a dezvă
luit cu inteligentă și intuiție lași
tatea, comoditatea care-au împie- 
dicat-o pe Mathilde să renunțe la 
o existență mondenă și superficia
lă. în rolul doctorului, minuțios 
studiat, Mihai Heroveanu și-a de
monstrat din nou talentul pentru 
compoziția comică. C. Brezeanu 
(un Belcredi infatuat, totuși nu de- 
ajuns de enervant în ultimul act), 
Anda Caropol (sugerînd, alături de 
prospețimea adolescentină a Fri- 
dei, înclinația spre facilitate a unei 
firi instabile), Sandu Sticlaru și 
Ștefan Iordache (cu umor în roluri 
de „consilieri ai curții"). Dorin 
Moga, Radu Dunăreanu, George 
Păunescu, George Țurcanu com
pletează distribuția. Decorul reu
șit al Sandei Mușatescu, funcțional 
și simbolic în același timp, a avut 
în penumbrele dramatice severitate 
feudală, și-a dezvăluit la lumiiw 
„de zi* trista inconsistență, păs- 
trînd însă tot timpul analogia cu 
zăbrelele unei carcere din care _
paradoxal — deținutul se teme să 
iasă.

Andrei BALEANU
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VIZITA ÎN JARA NOASTRĂ A DELEGAȚIEI
MILITARE IUGOSLAVE CONDUSĂ
DE GENERALUL DE ARMATĂ

IVAN GOSNJAK
I

va întreprinde o vizită în țara 
noastră.

In legătură cu vizita in Republica Socialistă 
România a secretarului de stat

pentru comerțul exterior al Franței
Charles de Chambrun

TELEGRAME EXTERNE
Delegația sindicală română 

în R. P. Ungară

Astăzi sosește în Capitală dele
gația militară iugoslavă condusă 
de generalul de armată Ivan 
Gosnjak, locțiitorul comandantului 
suprem al forțelor armate și se
cretar de stat pentru apărarea na
țională a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, care, la invi
tația ministrului forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
A

★
Născut la 10 iunie 1909, în loca

litatea Ogulin din Croația, genera
lul de armată Ivan Gosnjak parti
cipă din tinerețe la mișcarea revo
luționară. In 1933 este primit în 
rîndurile Partidului Comunist din 
Iugoslavia.

între anii 1937 și 1939 luptă în 
Spania, îndeplinind diferite func
ții în cadrul brigăzilor internațio
nale. Aici primește gradul de că
pitan. După înfrîngerea Spaniei 
republicane, ajungînd în Franța 
este internat în cîteva lagăre. în 
noiembrie 1941 evadează și, după 
mari greutăți, trecînd prin Germa
nia, în 1942 se întoarce în Iugo
slavia.

în timpul războiului de elibera
re a îndeplinit diferite funcții de 
comandă, între care pe aceea de 
comandant al Marelui stat major 
al Croației. După eliberare i se în
credințează alte funcții de răspun
dere în armată. în prezent este 
locțiitorul comandantului suprem 
al forțelor armate și secretar de 
stat pentru apărarea națională a 
R.S.F. Iugoslavia. Generalul de 
armată Ivan Gosnjak este membru 
al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și membru 
al Vecei Executive Federale.

Secretarul de Stat pentru co
merțul exterior al Franței, Charles 
de Chambrun, a vizitat Republica 
Socialistă România între 22 si 26 
septembrie a.c, Cu această ocazie, 
Charles de Chambrun a semnat 
împreună cu Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Proto
colul privind dezvoltarea schimbu
rilor dintre România și Franța în 
cadrul Acordului pe termen lung.-

Protocolul semnat prevede o im
portantă- creștere a exporturilor 
României în Franța în ceea ce pri
vește produsele chimice, produse
le petroliere, produsele industriei 
mecanice și produsele agroalimen- 
tare. De asemenea, s-a luat în con
siderare că exporturile franceze 
vor cunoaște un mare progres în 
urma comenzilor de bunuri de e- 
chipament plasate după anul 1965.

Noul protocol se referă totodată 
la cooperarea economică si indus
trială între cele două țări. Cele 
două părți au convenit să promo
veze această cooperare, în spe
cial în domeniul industriei de 
vehicule si industriei chimice.

In cursul convorbirilor au fost 
examinate problemele decurgînd 
din dezvoltarea schimburilor din
tre cele două țări. Au fost făcute 
sugestii concrete de o parte și de 
alta; studiul va fi continuat în 
cursul întrevederilor ulterioare.

Charles de Chambrun a invitat 
pe Gheorghe Cioară să facă o vi

zită în Franța. Ministrul comerțu
lui exterior al României a accep
tat această invitație. Data vizitei 
va fi fixată în scurt timp.

★
Luni a părăsit Capitala secreta

rul de stat pentru comerțul exte
rior al Franței, Charles de Cham
brun, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vizi
tă în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa au fost 
de față Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, funcționari 
superiori' din acest minister și din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai ambasa
dei.

înainte de plecare, secretarul de 
stat pentru comerțul exterior al 
Franței a declarat reprezentanți
lor presei : Protocolul semnat la 
București, privind schimburile co
merciale dintre România și Franța, 
prezintă importanță pentru ambele 
state, permițînd creșterea în anul 
viitor a volumului acestor schim
buri.

Referindu-se la impresiile asupra 
vizitei făcute în țara noastră, oas
petele a spus în încheiere : „Sînt 
impresionat de rezultatele obținute 
de România în toate sectoarele 
economiei. Aveți toate motivele să 
vă mîndriți cu ceea ce ați realizat 
în ultimii zece ani“.

(Agerpres)

BUDAPESTA 26 — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : Cu prilejul vizitei în R. P. Un
gară a delegației Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Du
mitru Turcuș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta. a oferit luni o masă la care 
au participat Gaspar Sandor, se
cretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Un
gară. Brutyo Janos, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Ungară, și alte persoane 
oficiale. Ambasadorul român si se
cretarul general al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P- 
Ungară au rostit toasturi în cin
stea prieteniei dintre popoarele ro
mân și ungar.

După-amiază, delegația sindica
lă română a făcut o vizită la Con
siliul Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară. Cu acest prilej, tov.

Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, a făcut în 
fata conducerii și activului de bază 
al Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Ungară o expunere 
despre realizările obținute de po
porul român și despre activitatea 
sindicatelor din România. Apoi a 
avut loc o convorbire între mem
brii delegației sindicale române și 
conducerea sindicatelor din R. P. 
Ungară.

Seara. Gaspar Sandor, secreta
rul general al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ungară, a 
oferit un dineu în cinstea delega
ției române. La dineu au partici
pat Bela Biszku, membru al Bi
roului Politic și secretar al C. C. 
al P.M.S.U.. Brutyo Janos, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Ungară, și 
alte persoane oficiale.

Pînâ în 1970

Consumul de electricitate 
în agricultura sovietică 
se va tripla

Ziarul „Pravda" a publicat un ar
ticol consacrat înzestrării agricul
turii sovietice cu energie electrică. 
C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovie
tic — anunță ziarul — au hotărît 
ca pînă în anul 1967, cînd se împli
nesc 50 de ani de la Revoluția 
din Octombrie, toate colhozurile și 
sovhozurile din U.R.S.S. trebuie să 
fie asigurate cu energie electrica. 
Pînă în 1970 greutatea specifică a 
înzestrării agriculturii cu energie 
de la sistemele energetice de stat 
trebuie să reprezinte în medie pe 
țară 80—90 la sută. Consumul de 
electricitate în agricultură va 
crește de aproximativ trei ori.

în prezent, în colhozurile și sov
hozurile din U.R.S.S. funcționează 
aproximativ două milioane motoare 
electrice. Anul acesta vor mai fi 
instalate încă un milion, iar pînă 
în 1970 numărul lor total va a- 
junge la opt milioane.

Vizitele delegației Scupștinei Federale
a R. S. F. Iugoslavia

In cursul zilei de 
Skupștinei Federale 
slavia, condusă de 
nov, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., deputat fe
deral, și-a continuat vizita în țara 
noastră.

Delegația este însoțită de depu
tății Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Cristoloveanu, secre
tarul comisiei economico.-financiare 
a Marii Adunări Naționale.

La Uzina de fire și fibre sintetice 
din Săvinești, oaspeții au fost in- 
îormați despre desfășurarea pro
cesului de producție, preocupările 
colectivului uzinei pentru sporirea 
producției și îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor, ca și 
despre perspectivele de dezvoltare 
a acestei unități industriale.

Intrînd în regiunea Iași, delega
ția parlamentarilor iugoslavi a fost 
întimpinată de Constantin Nistor, 
membru al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Sfatului popular regional 
Iași, Adam Leica, secretar al Co
mitetului regional Iași al P.C.R., 
precum și de deputați în 
Adunare Națională.

In drum spre Iași, deputății iu
goslavi au fost oaspeții cooperati
vei agricole de producție din co
muna Miroslăvești.

luni, delegația 
a R.S.F. Iugo- 
Jovan Veseli-

Marea

Cronica zilei
Luni seara a sosit în Capitală, 

la invitația Ministerului învăță- 
mîntului. o delegație condusă de 
prof. dr. Gregor Schirmer, adjunct 
al secretarului de stat pentru pro
blemele privind universitățile si 
academiile de medicină din R. D. 
Germană.

Pe aeroportul Băneasa. delegația 
a fost întimpinată de Miron Con- 
stantinescu. adjunct al ministrului
învățămîntului, si funcționari su
periori din același minister.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Germane la 
București. Timp de o săptămînă. 
oaspeții germani vor vizita univer
sități si alte instituții de învăță- 
mînt superior din București si din 
tară, vor avea întrevederi cu re
prezentanți ai conducerii Ministe
rului învățămîntului si cadre di
dactice universitare.

★

Duminică după-amiază a sosit 
în Capitală delegația Consiliului 
Central al Tineretului Liber Ger
man, condusă de tovarășul Lothar 
Hilbert, membru supleant al C.C. 
al T.L.G., care, la invitația C.C. al 
U.T.C., întreprinde o vizită în țara 
noastră.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

28, 29 și 30 septembrie a.c. în țară: 
Vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locale 
în jumătatea de nord a țării. în 
rest, ploi izolate. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 5 
și 15 grade, iar maximele între 13 
și 23 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil. Vint slab. Tem
peratura în creștere ușoară.

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Germania

Vizita parlamentarilor
români în Cehoslovacia

Poposind la Iași, delegația a vi
zitat monumente ale culturii ma
teriale și spirituale a poporului ro
mân, printre care Muzeul Unirii, 
Palatul Culturii și Biserica Trei 
Ierarhi.

Vizita delegației Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia în țara 
noastră continuă.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
luni seara a sosit în Capitală, in 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Werner Felfe, membru al C.C. al 
P.S.U.G., secretar al Comitetului 
regional Halle al P.S.U.G,

La aeroportul Băneasa, delegația

a fost întimpinată de Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției Organizațiilor de 
Partid a C.C. al P.C.R., Andrei 
Cervencovici, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.(Agerpres)

2 OCTOMBRIE

LA CLUJ Șl SIBIU

I Campionatele 
republicane de tir

I Gh. Sencovici

I
I
I
I
I
8

campion la skeet
în campionatele republicane de 

tir, găzduite de poligonul Tunari, 
proba de skeet (talere aruncate din 
turn) s-a încheiat ieri cu victoria 
lui Gheorghe Sencovici — 195 
puncte, urmat de Bogdan Marines
cu — 192 puncte și Ion Albescu — 
185 puncte.

In concursul 
aceeași probă, 
clasat P. Graf 
cu 198 puncte,
Sencovici — 195 puncte.

internațional, la 
pe primul loc s-a 
Hochental (R.F.G.) 
secondat de Gh.

In prima decadă a lunii viitoare 
țara noastră va organiza cea de-a 
10-a ediție — jubiliară — a cam
pionatelor europene feminine de 
baschet. Conform tragerii la sorți, 
efectuată de federația internațio
nală de baschet, cele 12 echipe 
participante la turneul final au 
fost împărțite în două serii, după 
cum urmează :

GRUPA A (jocurile se vor des
fășura la Cluj): U.R.S.S. — deți
nătoare a titlului european, Româ
nia, Polonia, Ungaria, Olanda, Ita
lia ; GRUPA B (jocurile se vor 
desfășura la Sibiu): Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Iu
goslavia, R. F. Germană, Franța.

Ordinea meciurilor pe care le va 
susține echipa României este ur
mătoarea: 2 octombrie cu Olanda, 
3 octombrie cu Polonia, 4 octom
brie cu Ungaria, 5 octombrie cu 
U.R.S.S., 6 octombrie cu Italia.

întrecerile semifinale și finale 
(pentru alcătuirea clasamentului 
general) se vor disputa în zilele de 
8 și 9 octombrie la Cluj.I------------------IÎN CÎTEVA RÎNDURI

I
I • Cunoscutul ciclist francez Jacques 

Anquetil a cîștigat pentru a 9-a oară

I tradiționala competiție internațională 
„Marele premiu al națiunilor" (contra- 
cronometru individual), disputată între

IAuffargis și Paris (72 km). învingătorul 
a realizat timpul de lh 38'17” (medie 
orară : 43,954 km).

I
O Campionatul mondial de ciclism 
artistic, desfășurat la Koln, a revenit 
echipei R.D. Germane cu 16 puncte,

I urmată de R.F. Germană — 14, Ceho
slovacia — 12, Elveția — 8, Franța 
— 6 etc.

I
O în a treia etapă a campionatului 
spaniol de fotbal, echipa F.C. Sevilla, 
viitoarea adversară a formației Dinamo

I Pitești în „Cupa orașelor tîrguri", a 
cîștigat cu 3—1 meciul cu Grenada. 
Alte rezultate : Hercules Alicante —

fesioniștilor. Finala probei de simplu 
masculin a revenit spaniolului Andres 
Gimeno, care l-a întrecut cu 6—4, 
10—8, 3—6, 4—6, 6—2 pe australianul 
Rod Laver.

O La Viterbe (Italia), italianul Salva
tore Burruni, fost campion mondial de 
box la categoria „muscă", l-a învins 
prin abandon pe spaniolul Felix 
Alonso. Cu acest prilej, Burruni și-a 
făcut debutul la categoria „cocoș".

O Competiția automobilistică'- „Ma
rele premiu al Franței", disputată la 
Albi, a revenit cunoscutului sportiv 
australian Jack Brabham. Concurînd pe 
o mașină Brabham-Honda, învingătorul 
a străbătut 309,072 km în lh 54'32”2/10 
(medie orară : 161,907 km).

înaintea începerii campionatului re
publican masculin de baschet (seria 
I), echipele bucureștene participă la 
competiția „Cupa Federației". Me
ciurile de ieri, desfășurate în sala 
Ciulești, s-au încheiat cu următoare
le rezultate: Dinamo — I.C.F. 74—64 
(32—261; Steaua — Rapid 97—79 
(53—41). Astăzi, începînd de la ora 
19, în sala Dinamo sînt programate 
partidele Steaua — Dinamo și Aca
demia Militară — I.C.F. în fotografie: 
dinamovistul M. Spiridon în luptă cu 

apărătorii echipei I.C.F.

IPontevedra 1—0,- Atletico Bilbao—Elche 
2—1; F. C Barcelona—Sabadell 2—0; 
Real Saragosa—-Las Palmas 3—2; Real 
Madrid—Espaniol 1—1; Valencia—Cor- 

Idoba 3—1. în clasament conduce Va
lencia (6 puncte), urmată de Real Madrid 
(5). F.C. Sevilla ocupă locul VI cu 3

9 puncte.

• înaintea meciului pe care-1 va 
Î susține la 17 noiembrie la Londra cu 

echipa Angliei, reprezentativa de box 
a țării noastre va întîlni la 13 octom
brie, la București, echipa Scoției. Re- 

Ivanșa va avea loc două zile mai tîr- 
ziu, la Constanța. Din echipă fac parte, 
printre alții, C. Ciucă, N. Gîju, C. 

| Ghiță, I. Monea, V. Mariuțan etc.

® • La Londra au luat sfîrșit campio-
H natele mondiale de tenis rezervate pro-

• în meci retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la fotbal, echipa 
Miinchen 1860 a dispus cu 2—1 (1—0) 
de Omonia Nicosia. în primul joc, 
Munchen cîștigase cu 8—0.

• Rezultatele meciurilor finale din 
cadrul turneului de tenis de la Oviedo 
(Spania) : simplu masculin : Rodriguez 
(Spania) — Arilla (Spania) 6—1, 8—6, 
6—2 ; simplu femei : Carmen Busta- 
mente (Spania)—Suzanne Battley (Aus
tralia) 6—2, 6—3 ; dublu mixt : Carmen 
Bustamente, Castanon (Spania)—Marta 
Izquierdo (Spania), McMillan (Repu
blica Sud-Africană) 6—2, 6—0 ; dublu 
bărbați : McMillan, Maud (Republica 
Sud-Africană) — Iovanovici (Iugoslavia), 
Arilla (Spania) 6—4, 6—3.

Sportivi români 
peste hotare
• „Săptămînă preolimpi- 
că“ • „Cupa campionilor 
europeni" la iotbal

Intre 12—20 octombrie, la Ciu
dad de Mexico — gazda Jocu
rilor Olimpice din 1968 — va avea 
loc a doua ediție a competiției 
„Săptămînă preolimpică", la care 
și-au anunțat participarea peste 
500 de sportivi din 22 de țări. Ieri 
dimineața a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Mexic dele
gația sportivilor români, din care 
iac parte, printre alții, campionii 
mondiali Aurel Vernescu (caiac) 
și Virgil Atanasiu (tir), Ion Alio- 
nescu (lupte), Cristina Balaban 
(înot), Șerban Ciochină (atle
tism), Vasile Antoniu (box).

Miercuri, la Liverpool, echipele 
de fotbal Petrolul Ploiești și F. C. 
Liverpool vor susține primul lor 
meci din cadrul ediției 1966 a 
„Cupei campionilor europeni". 
Fotbaliștii ploieșteni au plecat 
ieri dimineață spre Anglia. Întîl- 
nirea este programată în noc
turnă.

PRAGA 26. — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Luni dimineața, ultima zi a 
vizitei delegației Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România în R. S. Cehoslovacă, de
putății români au făcut o vizită la 
sediul Adunării Naționale Ceho
slovace, unde au fost primiți de 
președintele Adunării, Bohuslav 
Lastovicka, de dr. Vaclav Skoda, 
vicepreședinte, de membri ai Pre
zidiului și președinți ai comisiilor 
permanente ale Adunării Naționale 
Cehoslovace.

Conducătorul delegației parla
mentare române, Avram Bunaciu, 
președintele Comisiei constituțio
nale a M.A.N., a împărtășit impresii 
din timpul vizitei deputaților ro
mâni la Praga și în diferite re
giuni ale Cehoslovaciei, scoțînd în 
evidență importanța discuțiilor 
purtate cu acest prilej cu fruntași 
ai vieții publice, conducători de 
întreprinderi, instituții de învăță- 
mînt și cultură. Președintele Adu

nării Naționale Cehoslovace, Bo
huslav Lastovicka, subliniind im
portanța schimburilor interparla
mentare, a arătat că legăturile 
dintre organele supreme ale pu
terii de stat, ca și toate legăturile 
dintre România și Cehoslovacia, 
sînt relații frățești, de tradițională 
prietenie a celor două țări socia
liste.

Seara, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, Gh. 
Nițescu, a oferit un cocteil cu pri
lejul încheierii vizitei parlamenta
rilor români. Au participat Vaclav 
Skoda, vicepreședinte al Adunării 
Naționale Cehoslovace, Josef Ploj- 
har, ministrul sănătății, Antonin 
Gregor, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, L. Cerny, 
primarul orașului Praga, membri 
ai Prezidiului și președinți ai co
misiilor permanente ale Adunării 
Naționale Cehoslovace, deputați, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale din Praga.

P.C. din Germania 
despre situația 
economiei 
vest-germane

DUSSELDORF 26 (Agerpres). — 
Referindu-se la greutățile econo
mice prin care trece în prezent e- 
conomia vest-germană, Partidul 
Comunist din Germania — într-o 
declarație transmisă de postul de 
radio „Deutsche Freiheitssender 
904“ — propune, ca măsuri de re
dresare, reducerea cheltuielilor 
pentru înarmare, acțiuni drastice 
împotriva creșterii prețurilor și ta
xelor, o reformă democratică fi
nanciară pentru rezolvarea pro
blemelor ce se pun în domeniul 
învățămîntului, sănătății și comu
nicațiilor, ridicarea puterii de 
cumoărare a poporului prin sa
tisfacerea revendicărilor sindica
telor.

Partidul Comunist din Germania 
a cerut, în continuare, să se ia 
măsuri împotriva înstrăinării eco
nomiei naționale și acaparării sec
toarelor economice cheie de către 
concernele din S.U.A. El preconi
zează o nouă orientare a politicii 
economice externe. „Pentru a- 
ceasta, se arată în declarație, sînt 
necesare o colaborare economică 
cu toate țările europene, o lărgire 
a comerțului între cele două state 
germane, relații de egalitate între 
Republica federală și țările în 
curs de dezvoltare".

mercenarilor"
și drama congoleză

Doar la cîteva zile după ce 
în sudul statului Congo (Kins
hasa) s-au semnalat noi iul- 
burări, iar indiciile existenței 
unui plan de subversiune plu
teau în aer, autoritățile france
ze anunțau descoperirea în „co
lonia de vacanță" de la Ar- 
deche a unui centru de recru
tare a mercenarilor. Drama 
congoleză., sub diversele ei as
pecte, revenea astfel la începu
tul săptămînii trecute din nou în 
actualitate.

„Tabăra de la Ardeche* nu 
constituie o excepție. Ziarul 
belgian „Le Soir" a dezvăluit 
existența unor centre asemănă
toare în diferite orașe ale Bel
giei (Bruxelles, Liege, Anvers), 
unde au fost instruiți cîteva mii 
de mercenari pentru a fi trimiși 
în Africa. Totodată, organi
zația britanică „Forțele vo
luntare britanice" intențio
nează, după cum scrie zia
rul „Sunday Express", să tri
mită 2 000 de mercenari în Con
go. „Sîntem pregătiți să trimitem 
oameni în Congo, a declarat 
conducătorul acestei organiza
ții, luînd în considerație păre
rea guvernului belgian în legă
tură cu această problemă"...

Anchetarea celor arestați în 
Franța pentru recrutarea de 
mercenari este în curs, dar 
chiar de pe acum a re
zultat să sînt implicați aface
riști belgieni, americani etc. 
S-au înnodat astfel firele unui 
nou complot împotriva guver
nului congolez, ai cărui autori 
sînt aceleași cercuri monopo
liste, atît de interesate în dez
binarea Congoului, în acapara
rea bogatelor sale rezerve de 
materii prime, care și pînă acum 
au recurs la intervenții brutale 
pentru a-și menține privilegiile. 
Instrumentul folosit în acest 
scop se pare a fi și de astă 
dată același „om de casă" al 
monopolurilor, secesionistul 
Moise Chombe. După cum a re
ieșit din anchetă, mercenarii 
aveau misiunea de a pune 
mina pe punctele strategice din 
Lubumbashi, unde ar fi urmat 
să stabilească „un cap de 
pod" în vederea reîntoarcerii 
lui Chombe la putere în Congo.

Nu a constituit pentru nimeni 
o surpriză faptul că în timp 
ce aveau loc aceste pregă

tiri militare, reacțiunea ka- 
tangheză s-a reactivizat și 
orașul Kisangani (fost Stan
leyville) a devenit teatrul unor 
puternice lupt9 între forțele ar
mate ale generalului Mobutu și 
foștii jandarmi katanghezi. In 
faza inițială rebelii au deținut 
controlul asupra unor puncte 
importante ale orașului. Ulte
rior însă, ca urmare a ripostei 
trupelor guvernamentale, răs
coala a fost înăbușită. Cores
pondentul agenției „France 
Presse" anunța luni din Kins
hasa că trupele guvernamen
tale sînt stăpîne pe situație.

Evenimentele scot din nou în 
evidență grava răspundere care 
revine colonialismului portu
ghez în aceste manevre. „Noi 
avem probe — declara genera
lul Mobutu, referindu-se la des
coperirea rețelelor de merce
nari — că indivizi astfel recru
tați sînt îndreptați spre terito
riile portugheze din Africa, de 
unde urmează să se infiltreze în 
Congo pentru a semăna tulbu
rări". In fața situației create, 
guvernul congolez a sesizat

Consiliul de Securitate, denun- 
țînd astfel încă o daiă în ochii 
lumii întregi rolul coloniilor 
portugheze Angola și Mozam- 
bic, ca baze împotriva mișcă
rilor de eliberare din Africa. 
Pe aceeași linie, parlamentul 
congolez a aprobat la 26 sep
tembrie o moțiune prin care se 
cere guvernului să rupă relațiile 
diplomatice cu Portugalia.

Pe ce fundal se consumă 
noile acte ale dramei congole
ze? Este cunoscut că, în ultima 
vreme, cabinetul de la Kinshasa 
a depus eforturi pentru a obți
ne mai multă stabilitate politi
că, a întreprins măsuri de reor
ganizare administrativă, de con
trol asupra activității unor mo
nopoluri belgiene. Aseme
nea măsuri care corespund in
tereselor naționale ale poporu
lui congolez nu au fost, evident, 
pe placul companiilor străine, 
care-șl văd în acest fel amenin
țate interesele lor. Totul arată 
că tocmai aici trebuie căutate 
rădăcinile noului complot îm
potriva guvernului.

Radu BOGDAN

Duminică, în fața ambasadei Portugaliei de la Kinshasa a avut loc o 
puternică demonstrație de protest împotriva sprijinului acordat mer
cenarilor de către colonialiștii portughezi. Tn fotografie: în fata amba

sadei după demonstrație
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PROFUNDĂ ÎNȚELEGERE
Șl AJUTOR SINCER"
Presa vietnameză salută ajutorul acordat de România

Recentele acorduri economice 
încheiate între Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Vietnam și-au găsit o 
largă reflectare în presa vietna
meză. Toate ziarele din Hanoi și 
din provincie au publicat, pe pri
ma pagină, informații detaliate 
despre acordul cu privire la aju
torul nerambursabil acordat de 
țara noastră Republicii Demo
crate Vietnam și despre acordul 
privind schimburile comerciale 
pe 1967 între cele două țări. .

Sub titlul „O profundă înțele
gere și un ajutor sincer", ziarul 
„Nhan Dan", organul C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, subliniază intr-un amplu 
articol redacțional semnificația 
acestor acorduri, în care vede 
„o nouă manifestare călduroasă 
a solidarității militante care u- 
nește strins cele două popoare 
frățești". Semnarea acestor acor
duri, continuă ziarul, demonstrea
ză că guvernul și poporul român, 
împreună cu celelalte popoare 
socialiste frățești, sînt hotărîte să 
intensifice ajutorul acordat po
porului nostru pentru a-i învinge 
pe agresorii americani. Aceasta 
constituie o încurajare și un sti
mulent puternic pentru poporul 
vietnamez. Relevînd unanimul 
acord al poporului român cu as
pirațiile înflăcărate ale întregului 
popor vietnamez, care constau 
în apărarea Nordului, eliberarea 
Sudului și reunificarea patriei, 
ziarul scrie : „Poporul român nu
trește mereu o simpatie profun
dă și acordă ajutorul său sincer 
poporului vietnamez".

Ziarul amintește că „cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, exprimînd gîndu- 
rile și sentimentele întregului po
por român, a adoptat o rezolu
ție în legătură cu Vietnamul, 
condamnînd războiul american 
de agresiune, atacurile S.U.A. îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam, sprijinind deplin lupta

de Eliberare 
sud, singurul 
al populației 
rezoluția Con-

Frontului Național 
din Vietnamul de 
reprezentant legal 
sud-vietnameze. în 
greșului se arată că. imperialiștii
americani trebuie să-și retragă 
toate trupele lor și ale sateliților 
lor din Vietnam și se subliniază 
că poporul român este hotărît să 
acorde poporului vietnamez un 
ajutor multilateral. Partidul și 
guvernul României au reatirmat 
sprijinul lor deplin pentru poziția 
în patru puncte a guvernului 'Re
publicii Democrate Vietnam și a 
Declarației în cinci puncte a 
F.N.E. din Vietnamul de sud pen
tru rezolvarea problemei vietna
meze, dînd o înaltă apreciere 
luptei curajoase a poporului 
vietnamez”.

Amintind vizita făcută în luna 
mai în R. D. Vietnam de delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, „Nhan Dan" consideră 
această vizită o contribuție la o 
și mai mare apropiere între cele 
două popoare, la prietenia și la 
înțelegerea lor reciprocă. Ziarul 
citează declarația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Noi i-am 
asigurat și îi asigurăm pe tova
rășii vietnamezi că le vom da în 
continuare tot sprijinul nostru 
pînă Ia victoria finală împotriva 
agresorilor imperialiști".

Ziarul evidențiază, de aseme
nea, că în România se desfă
șoară în forme deosebit de bo
gate o largă mișcare de solidari
tate cu lupta eroică a poporului 
vietnamez. „Acordul privind a- 
jutorul nerambursabil acordat de 
către România Vietnamului, con
chide ziarul, marchează un nou 
pas în dezvoltarea solidarității 
militante vietnamo-române. Mul
țumim sincer partidului comunist, 
guvernului și poporului României 
frățești" — încheie ziarul.

llie PURCARU

„Un schimb

cordial de idei11
Dario Valori despre vizita
în țara noastră

Săptămînalul „Mon- 
do Nuovo", organul 
Partidului Socialist 
Italian al Unității 
Proletare (P.S.I.U.P.), 
publică următoarea 
declarație făcută de 
Dario Valori, secre
tar general-adjunct 
al partidului, care, la 
invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut nu de 
mult o vizită in Ro
mânia :

Sîntem foarte satis- 
făcuți de posibilitatea 
ce ni s-a oferit, datorită 
invitației tovarășilor ro
mâni, de a face cu ei 
un schimb de idei cor
dial și frățesc asupra 
celor mai importante 
probleme ale momen
tului actual.

înfr-o situație inter
națională atîf de gra
vă, determinată de po
litica de agresiune

dusă o’e Statele Unite 
în Vietnam, a fost im
portant pentru noi să 
constatăm cu cîtă 
citate acționează 
ducătorii români 
tru solidaritate cu 
poporului vietnamez 
împotriva unei extin
deri a conflictului, iar 
pentru viitor — chiar 
dacă este dificil și de
sigur nu în perspectivă 
imediată — pentru ză
dărnicirea politicii a- 
mericane de blocuri și 
pentru a se ajunge la 
noi forme de securitate 
în Europa.

Tot atîf de important 
a fost pentru 
constatăm cîf 
este conștiința 
tații unității

tena- 
con- 
pen- 
lupta

noi să 
de vie 
necesi- 
mișcării

muncitorești împotriva 
imperialismului în rîn- 
durile conducătorilor

români, care, în conse
cință, resping orice 
tendință de accentuare 
a scindării, care trebuie 
înlăturată prin reface
rea strategiei unitare a 
mișcării muncitorești pe 
scară internațională.

Lipsa de timp, de
terminată de sarcini 
politice și parlamentare 
in Italia — pe 
care tovarășii români 
au încercat să o 
remedieze printr-un 
program foarte dens al
cătuit delegației — nu 
ne-a permis decît o 
examinare rapidă a si
tuației economice și a 
modului în care se ma
nifestă dezvoltarea so
cialistă a țării. Am pu
tut constata totuși o 
importantă dezvoltare 
economică, 
un proces 
industrializare pe de o 
parte și de moderni
zare a agriculturii, pe 
de altă parte.

Aș dori ca, în cadrul 
relațiilor pe care parti
dul nostru le are cu 
toate partidele socia
liste și muncitorești, și 
în viitor să fie oferite 
astfel de ocazii, în ve
derea unor confruntări 
și schimburi de idei 
utile între P.S.l.U.P. și 
P.C.R.

bazată pe 
intens de

PRESA
DESPRE
Convorbirile
americano
vest-germane

I

româno-polone de colaborare economică
VARȘOVIA 26. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite: în zilele de 23—26 sep
tembrie 1966 a avut loc la Varșo
via sesiunea a V-a a Comisiei gu
vernamentale româno-polone de 
colaborare economică. Comisia a 
examinat modul de îndeplinire a 
prevederilor protocolului sesiunii 
precedente, constatînd că acestea 
au contribuit la dezvoltarea impor
tantă a relațiilor economice dintre 
cele două țări. Au fost examinate 
și stabilite, noi posibilități pentru 
lărgirea în continuare a colaboră
rii dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Po
lonă, în diferite domenii industria
le, ca: siderurgia, industria chi
mică, construcțiile de mașini și al
tele, care vOr conduce la mărirea 
volumului livrărilor reciproce <le 
mărfuri.

în dorința de a găsi noi căi pen-

tru extinderea relațiilor economice 
dintre România și Polonia, ambele 
părți ale comisiei au acordat o a- 
tenție deosebită examinării posi
bilităților de cooperare industria
lă, stabilind o serie de măsuri de 
colaborare în unele domenii ale 
industriei constructoare de ma
șini. Lucrările sesiunii au decurs 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere deplină.

Documentele încheiate la sfîrși- 
tul sesiunii au fost semnate din 
partea română de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, iar din partea polonă de 
Zenon Nowak, vicepreședinte . al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone. La semnare 
au fost de față Piotr Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și alte persoane. oficiale.

Fam Van Dong

53 Dorim o pace adevărată,
nu una dictată de agresori"

’ , • ' r ~ f ~r ■ ■

întrevederi
ale ministrului
de externe al României

NEW YORK 26 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Luni după-amiază mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Comeliu 
Mănescu, șeful delegației române 
la cea de-a 21-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., a avut o în
trevedere cu președintele Adunării 
Generale, Abdul Rahman Pazha- 
wak. La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, a participat ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al României la 
O.N.U.

Au fost abordate probleme pri
vind'activitatea si sarcinile care 
stau în fata actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Ministrul de externe al Româ
niei. Corneliu Mănescu. a avut, de I 
asemenea, o întîlnire cu Amin tore 
Fanfani. ministrul afacerilor ex- I 
terne, al Italiei. Convorbirile care , 
au avut loc cu acest prilej s-au .1 
desfășurat' într-o atmosferă cor-

1 dială.: .. . .

Aurul câștigă teren

în disputa cu
Ieri, la hotelul „She

raton Park" din Wa
shington, s-a ridicat cor
tina celei de-a 22-a a- 
dunări anuale a Fon
dului Monetar Interna
țional (F.M.I.) și a Băn
cii Internaționale pen
tru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), la 
care participă delegați 
din 104 țări, Actuala 
reuniune se anunță de
osebit de însuflețită, 
reținînd atenția unele 
elemente noi ce au in
tervenit în disputa pe 
marginea 
reforme a sistemului 
monetar 
tal în vigoare, 
„Etalonul aur și 
ze".

Este 
formă 
aur și 
ceastă 
țările 
F.M.I.

eventualei

inferocciden- 
numit 
devi-

o re-

dolarul

HANOI 26 (Agerpres), — Luînd 
cuvîntul la recepția oferită în cin
stea delegației de partid și guver
namentale a R. S. Cehoslovace, 
condusă de Jozef Lenart, președin
tele guvernului cehoslovac. Fam 
Van Dong, primul ministru al R.D. 
Vietnam, a vorbit despre lupta 
dusă de poporul vietnamez împo
triva agresiunii americane. El a a- 
rătat că rezistenta poporului viet
namez împotriva agresiunii S.U.A. 
si pentru salvarea națională a de
venit și mai îndîrjită. în momen
tul de fată sînt depuse eforturi 
pentru întărirea potențialului eco
nomic si a capacității de apărare 
națională a Republicii Democrate 
Vietnam.

Referindu-se la actuala sesiune 
a O.N.U., Fam Van Dong a decla
rat că O.N.U. nu are absolut nici 
un drept de a interveni în proble
ma vietnameză. Singura bază a 
unei păci adevărate si a soluționă
rii pașnică juste a problemei viet
nameze. a subliniat vorbitorul, o 
constituie acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam. 
„Noi am declarat în repetate rîn- 
duri. a spus el. că dacă' cercurile 
conducătoare americane doresc în- 
tr-adevăr pacea și solutionarea 
pașnică, ele trebuie să recunoască 
declarația în patru puncte a gu
vernului R. D. Vietnam și să-și do
vedească bunăvoința prin acțiuni 
concrete și anume să înceteze de
finitiv si necondiționat atacurile 
aeriene si toate celelalte operațiuni 
militare împotriva R. D. Vietnam, 
să recunoască Frontul National de 
Eliberare din Vietnamul de sud ca 
interlocutor pentru dezbaterea tu
turor problemelor Vietnamului de 
sud".

în ceea ce-1 privește, 
vietnamez — a spus Fam 
Dong 
cine pacea, 
desfășoară pe pămîntul său si 
are nevoie de pace pentru 
făuri o viată nouă. Dar aceasta 
trebuie să fie o pace adevărată, 
însoțită de independentă si liberta
te, si nu o pace dictată de agreso
rii americani, în condițiile impuse 
de aceștia.

în cuvântarea sa de răspuns, 
Jozef Lenart, președintele guver
nului cehoslovac, a declarat că R.S. 
Cehoslovacă sprijină cu consec
vență declarația în patru puncte 
a guvernului R. D, Vietnam și de
clarația în cinci puncte a Frontu-

lui National de Eliberare din Viet
namul de sud. Cehoslovacia va 
continuă să acorde R. D; Vietnam 
un sprijin politic, economic si de 
altă natură pentru a-si consolida 
economia și capacitatea de apărare.

★ *

Luni, în cadrul-lucrărilor Adună
rii' Generale a O.N.U., au continuat 
dezbaterile -politice generale. Au 
luat cuvîntul Vaclav David, mi-: 

• nistrul afacerilor externe ăl Ceho
slovaciei, German Zea, ministrul de 
externe al Columbiei, Abdul Razac,- 
adjunct al primului ministru și mi
nistrul ‘ apărării al Malayeziei, și 
ministrul de externe al Ecuadoru
lui.

Leonid Brejnev și-a încheiat 
vizita în R. P Ungară

poporul 
a spus Fam Van 

dorește mai mult ca ori- 
deoarece războiul se

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS, 
L. I. Brejnev, secretar generai al 
C.C. al P.C.U.S., a făcut la 25 și 26 
septembrie o vizită prietenească și 
a avut un schimb de păreri cu Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. în comunicatul publicat 
cu acest prilej se arată că părțile 
au discutat problemele dezvoltării 
și adîncirii în continuare a'legătu
rilor frățești și colaborării multi
laterale între P.C.U.S. și P.M.S.U., 
între Uniunea Sovietică și R. P. 
Ungară.

Participants la întîlnire au sub
liniat necesitatea desfășurării unei 
lupte intense împotriva acțiunilor

agresive ale imperialismului în 
frunte cu S.U.A., card atacînd 
Vietnamul tind spre încordarea în 
continuare a situației internaționa
le și s-au declarat gata să acorde 
și în viitor ajutor multilateral eroi
cului popor viethămez. Ambele 
părți au relevat necesitatea asigu
rării păcii și securității în Europa, 
în conformitate cu măsurile stabi
lite îh Declarația de la București a 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

★

La 26 septembrie, L. I. Brejnev a 
părăsit Budapesta, înapoindu-se la 
Moscova.

necesară
a „Etalonului 

devize" ? La a- 
întrebare toate 

membre ale 
răspund afirma

tiv, ceea ce înseamnă 
că dificultățile actualu
lui sistem sînt unanim 
recunoscute. Atunci, ce 
le-a împiedicat să o 
facă pînă acum, știut 
fiind că controversele 
monetare interocciden- 
tale nu sînt de dată 
recentă ? „Mărul dis
cordiei" apare atunci 
cînd membrii F.M.I. a- 
bordează problema 
căii de urmat înfr-o a- 
semenea reformă. Sta
tele Unite și Anglia — 
ale căror monede na
ționale (dolarul și, res
pectiv, lira sterlină) 
stau, alături de aur, la 
baza sistemului mone
tar ai lumii câpiiălisfe 
— susțin, din motive 
lesne de înțeles, men
ținerea actualei ordini 
valutare, considerînd 
că neajunsurile ei pot 
fi îrilăturafe prin crea-

rea de noi instrumente 
de plăți internaționale, 
care să le întărească 
pe cele existente. An- 
glo-saxonilor li s-au 
opus însă, de la înce
put, francezii, care nu 
sînt de acord cu „peti
cirea" sistemului actual 
și propun revenirea la 
un sistem bazat numai 
pe aur.

Economiștii francezi 
subliniază că în ultima 
perioadă dolarul nu mai 
este la fel de bun ca 
aurul, datorită deficite
lor cronice ale balan
ței de plăți a S.U.A. 
In perioada post-beli- 
că, Statele Unite au 
pierdut datorită aces
tor deficite aproape 
jumătate din rezervele 
lor de metal galben, 
care servesc drept ga
ranție dolarului-hîrtie. 
In pofida acestui, fapt. 
Statele Unife continuă 
să emifă cantități în
semnate de dolari-hîr- 
tie, ceea ce 
pericolul unei 
în țările 
La 
fele 
îndeosebi, 
shinglonuluisă conver
tească în aur o parte 
din ce în ce mai mare 
din dolarii acumulați 
de ele. Acesta reduce 
rezervele de aur ale 
S.U.A., lasă și mai mult 
descoperit dolarul 
îi slăbește 
poziția de 
cheie.

Cum ar 
pusă atunci o ordine în 
relațiile monetare inter- 
occidenfale, decît înlă- 
furîndu-se cauzele de
zordinii care, așa cum 
s-a văzut, sînt qenerafe 
de deficitele persisten
te ale balanței de plăți

creeaza 
inflații 

occidentale, 
acest gînd sla- 

vest-europene, 
', cer Wa-

Și 
continuu . 
monedă-

putea fi

americane ? Oare S.U.A.I 
nu pof să-și echilibre
ze conturile de plăți 
externe ? Firește, pof. 
Dar pentru aceasiaesle 
necesară frînarea ex
porturilor de capital și 
a investițiilor în străi
nătate, care subordo
nează tot mai mult e- 
conomia țărilor occi
dentale intereselor 
monopolurilor america
ne. Totodată, se impu
ne reducerea cheltuie
lilor peste graniță ale 
S.U.A., dintre care cea 
mai mare pondere o 
au cele militare. ' iu 
alte cuvinte, acti’Sla 
dispută monetară inter- 
occidentală are un. pro- 
nunțat carâcfer politic 
și ea izvorăște din ten
dințele expansioniste 
ale S.U.A.

Cîf de profunde sînt 
ciocnirile de interese 
dintre Statele Unife și 
partenerii săi occiden
tali a reieșit cu preg
nanță chiar din prima 
zi a adunării anuale a 
F.M.I. Este, poate, pen
tru prima oară în flo
ria' acestor rdui>,ll''ni- 
cînd Statele Unite, nu 
au mai dat tonul discu
țiilor, fapt lesne de re
marcat din raportul 
prezentat de directorul 
general al F.M.I., 
Schweitzer, în care se 
frece sub tăcere pozi
ția S.U.A. în problema 
reformei 
aur și 
așteaptă 
sfîrșiful săptămînii, cînd 
se vor încheia lucrări
le sesiunii, între State
le Unite și partenerii 
săi să continue dispu
ta aprinsă în proble
mele monetare ale lu
mii capitaliste.

„Etalonului 
devize". Se 
ca pînă la

Gh. CERCELESCU

TOKIO

Ravagii provocate

H VARȘOVIA'. La invitația ini’1 
nistrului de justiție al R.P. Po

lone, Walczak Stanislaw, la Varșo
via a sosit într-o vizită Adrian Di- 
mitriu, ministrul justiției al Repu
blicii Socialiste România.

O unitate a forjelor patriotice din Guineea portugheză dezlănțuind un atac 
împotriva trupelor colonialiste

INTERNAȚIONALĂ
5

EVENIMENTELE ZILEI

de taifunuri
TOKIO 26 (Agerpres). — La 

un interval de numai cîteva 
ore, două taifunuri, de o rară 
violență, s-au abătut asupra 
regiunilor din centrul Japoniei, 
provocind ravagii catastrofale. 
Din pricina ploilor torențiale 
și a vîntului care a depășit vi
teza de 91 metri pe secundă, 
coasta japoneză în apropierea 
orașului Shizuoka a fost inun
dată de valuri gigantice; tra
ficul feroviar și comunicațiile 
de orice fel au fost în între
gime paralizate pe linia To- 
kaido, iar sute de case se află 
îngropate sub tone de noroi 
adus de ploi de pe coastele 
muntelui Fuji. Bilanțul pro
vizoriu al pagubelor provo
cate se ridică la peste 200 
de morți, 110 dispăruți, 760 
răniți, 46 000 de case distruse, 
50 000 de case acoperite de 
ape, 6 nave scufundate, iar 

, alte 18 parțial avariate.

M SOFIA. Luni a sosit Ia ScJă 
secretarul de stat pentru co

merțul exterior al Franței, Charles 
de Chambrun, care va vizita Tîrgul 
internațional de la Plovdiv. în cursul 
aceleiași zile, el a fost primit de 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria.

ESS PEKIN. în ziua de 25 septem- 
“■ brie, anunță agenția China 
Nouă, o navă de război americană 
a pătruns în apele teritoriale ale 
R.P. Chineze în zona provinciei 
Guandun. în aceeași zi, două avioa
ne militare americane au violat spa
țiul aerian al R.P. Chineze în zona 
insulelor Hainan, Iunșin și Dun din 
provincia Guandun. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe al 
R.P. Chineze a fost autorizat să a- 
dreseze un avertisment în legătură 
cu aceste acțiuni agresive.

RB SEUL. Președintele sud-coreean, 
™ Pak Cijan Hi, care a refuzat 
demisia în bloc a guvernului, a 
anunțat luni dimineața o remaniere 
parțială a cabinetului, 
ministerele justiției și

Ea a afectat 
finanțelor.

Președintele 
Carlos On- 
reorganizare 

căreia numă-

BUENOS AIRES.
Argentinei, Juan 

gania, a anunțat o 
a guvernului, în urma 
rul ministerelor a fost redus do la 8
la 5 și, în același timp, au fost în
ființate 15 secretariate de stat, sub
ordonate miniștrilor. Noile ministe
re sînt : interne, externe și cultelor, 
economiei și muncii, apărării națio
nale și asigurărilor sociale.

Ziarele sînt de părere că în cursul ac
tualelor convorbiri nu' se va ajunge la 
hotărîri care să tranșeze aceste proble
me asupra cărora se duc discuții de mul
tă vreme.

ieri 
pre- 

cance-

presă 
Erhard

La Washington au început 
convorbirile oficiale dintre 
ședințele S.U.A., Johnson, și 
Iarul R.F.G., Erhard.

Unele ziare și agenții de
consideră că deplasarea lui 
„este mai mult decît o vizită obiș
nuită" (ASSOCIATED PRESS) din cauza 
condițiilor speciale în care a început și a 
problemelor complexe care formează 
obiectul discuțiilor.

Ziarul „NEW YORK TIMES" scrie: 
„Cancelarul Erhard vine la Washing
ton avînd o poziție politică mult mai sla
bă decît aceea pe care o avea cînd 
a făcut vizita din decembrie... Atunci

trecuseră numai două luni de la 
succesul în alegerile federale. Acum el 
vine la Washington după o bătălie susți
nută dusă de social-democrați în proble
mele apărării (se are în vedere campania 
în jurul demisiilor unor importanți gene
rali din Bundeswehr — n.r.) și înaintea 
unei remanieri delicate a cabinetului care 
se conturează în noiembrie".

La rîndul său, ziarul parizian „L’AU- 
RORE" observă că și celălalt partener, 
președintele Johnson, se află într-o si
tuație specială, „pregătindu-se să înfrunte 
alegerile legislative din noiembrie cu o 
popularitate în scădere".

Față de aceasta, Associated Press crede 
că ambele părți vor fi nevoite să se me
najeze reciproc și să facă „efortul de a 
căuta soluții la problemele care în ulti
mul timp au umbrit relațiile. S.U.A. cu 
Germania occidentală".

Dintre problemele controversate ce 
formează obiectul negocierilor, ziarele 
o notează, în primul rînd, pe aceea a com
pensării în devize a cheltuielilor le
gate de staționarea trupelor americane în 
Germania occidentală.

Publicația „WELT AM SONTAG" a- 
rată că principalele partide politice din 
R.F.G. i-au cerut lui Erhard să arate in- 

' terlocutorului său că „germanii nu pot 
suporta singuri compensarea cheltuieli
lor în devize".

Potrivit agenției FRANCE PRESSE, 
orice concesie a părții vest-germane 
ar fi în funcție de contraconcesii ame
ricane în problemele „responsabilității 
pe care R.F.G. ar putea-o împărtăși în 
domeniul nuclear". Unele ziare consideră 
că, în scopul de a obține concesii în 
această direcție, negociatorii vest-ger- 
mani ar putea oferi un sprijin crescînd 
agresiunii americane în Vietnam. Totoda
tă, agențiile de presă au relatat că 
într-o conferință de presă președin
tele Johnson ar fi afirmat că nu crede că 
aceste întrevederi ar duce la: acordarea 
Germaniei occidentale a dreptului de „a 
avea degetul pe trăgaciul nuclear", dar 
că „Statele Unite .nu au nici cea mai mică 
intenție de a preconiza în cursul convor
birilor o renunțare completă din partea 
R.F.G. de a juca un rol într-o eventuală 
«forță nucleară» atlantică".

Un răspuns
demn...

Cuvîntarea rostită la 22 septem
brie în Adunarea Generală a 
O.N.U. de șeful delegației ameri
cane, Goldberg, în care se reia tema 
propunerilor americane pentru „tra
tative de pace", a primit un răspuns 
demn într-un comentariu al agen
ției vietnameze de presă V.N.A.

berg la O.N.U. arată că imperialiștii ame
ricani lansează în prezent o nouă cam
panie de „negocieri de pace" cu scopul 
de a înșela opinia publică, de a camufla 
extinderea isterică a războiului lor în 
Vietnam, de a pregăti viitoarele alegeri 
din noiembrie din Statele Unite și de a 
face față condamnării energice a războ
iului lor în Vietnam din partea popoare
lor din întreaga lume și a poporului ame
rican".

Smith... in locul
lui Smith ?

VARȘOVIA. La 26 septembrie, 
™ Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., a avut 
o convorbire cu Waldeck Roch ,*•» 
secretar general al P. C. France*; 
care face o vizită în R.P. Polonă. La 
întîlnire a participat Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic șl secre
tar al C.C. al P.M.U.P.

SaSI ROMA. A fost semnat un acord 
cu privire la mhlwrarM 

nomică, industrială 
Bulgaria și Italia.

colaborarea eco- 
și tehnică între

M MOSCOVA. Duminică a părăsit
Moscova cea de-a doua dele

gație economică japoneză, care a 
dus tratative în vederea stabilirii 
iinei colaborări sovicto-japoneze 
pentru valorificarea resurselor din 
Siberia și Extremul Orient sovietic.

„Afirmațiile lui Goldberg — se arată în 
acest comentariu — urmăresc să acopere 
actele de agresiune ale Statelor Unite și 
să denatureze bunăvoința de pace a po
porului vietnamez... Afirmațiile lui Gold
berg arată limpede că, sub perdeaua de 
fum prin care se arată gața să înceapă 
„tratative de pace", imperialiștii ameri
cani se încăpățânează să respingă poziția 
în patru puncte a guvernului R.D. Viet
nam și declarația în cinci puncte a 
F.N.E., care constituie singura pozi
ție justă pentru reglementarea pro
blemei vietnameze". In continuare, se 
subliniază că „declarația făcută de Gold-

I Dialogul anglo-rhodesian care se 
desfășoară la Salisbury, în cel mai 
strict secret, constituie obiectul unor 
comentarii contradictorii.

„Observatorii din Salisbury — trans
mite agenția „FRANCE PRESSE" — sînt 
de părere că s-au realizat progrese 
foarte mici". Ziarul englez „EVENING 
STANDARD"' scrie că în centrul discu
țiilor ar fi un plan de compromis și că 
asupra unora dintre punctele sale s-ar 
fi ajuns la înțelegere. Acest olan preve
de, între altele, transferul imediat al 
puterii în Rhodesia guvernatorului englez 
Humphrey Gibbs și desemnarea de către 
acesta a unui „consiliu politic suprem" 
prezidat de... același rasist Ian Smith.

$33 BELGRAD. Președintele Consi- 
liulul National al Revoluției al 

Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumedienne, va 
face o vizită oficială în Republicii 
Sociajistă Federativă Iugoslavia, înțrA 
6 și 11 octombrie, la invitația pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

|3g ROMA. Duminică s-a deschis la 
Florența Congresul internațio

nal cu tema „Donatello și epoca sa". 
Această manifestare are loc cu pri
lejul împlinirii a 500 de ani de la 
moartea celebrului sculptor italian 
al Renașterii.

I
I

E3J3 TBILISI. La 25 septembrie au 
început la Tbilisi festivitățile 

jubileului Șota Rustaveli de la a 
cărui naștere se împlinesc 800 da 
ani.
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