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Erau timpuri cînd mun
ca era definită ca un act 
biologic primar, cînd cei 
care trudeau erau priviți, 
prin optica stupidă a li
nei societăți întirziate, cu 
dispreț, sau în cel mai 
bun caz cu milă. Dimen
siunile. sensul, valoarea 
și mai ales esenfa revo
luționară a muncii, plasa
rea 
riei 
rau 
sau 
idee foarte răspîridită în 
multe compartimente ale 
societății că munca este 
obligafia celor slabi, ce
lor incapabili.

In același timp, întot
deauna s-au ridicat con
științe și glasuri care 
s-au străduit să (ermen- 
t^Țe în societate ideea 

• .spre valoarea reală a 
muncii, despre esen)a ei 
revoluționară. In poezia 
închinată lucrătorului cu 
șortul de piele albastră, 
Lucian Blaga întrezărește 
și pledează pentru o es
tetică viitoare, o estetică 
trecută prin mîna omu
lui : estetica muncii. Ni
mic nu este frumos — 
spune lucrătorul lui Bla
ga — nici stelele cerului 
nu sînt frumoase, pentru 
că n-au fost făcute de 
mîna lui. Această nega
ție tristă, încărcată însă 
de o uriașă dinamică po
zitivă, de o tulburătoare 
energie nouă, revoluțio
nară, mi se pare una din 
cele mai frumoase defi
niții date muncii. Munca 
de' 'ne creație, munca 
de ..ne estetică, acesta e 
viitorul ei, spune poetul.

Această viziune teme
rară a devenit astăzi o 
realitate în patria noas
tră. Eliberată de exploa
tare, munca și-a îmbogă
țit definiția cu o seamă 
de valori care înaintează 
și cuceresc tot mai mult 
societatea noastră, impu- 
nîndu-se ca etalon al ca
pacității și conduitei ce
tățenești, ca sursă princi
pală a personalității și 
demnității și condițio-

ei în contextul isto- 
sau în perspectivă e- 

ignorafe conștient 
inconștient. Era o
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Cum $ îfwpiiește
sarcina reducerii
consumului de metal

coBtrwfâ?
nînd în ultimă instanță 
însuși caracterul statului 
nostru : stat al oamenilor 
muncii de la orașe și 
sate, precum îl definește 
Constituția.

Multiplele și diversele 
etape prin care a trecut 
munca în ultimele două 
decenii pentru a deveni 
etalon și estetică în țara 
noastră au construit și au 
consolidat o relație nouă, 
cea mai vitală, cea mai 
activă, cea mai viabilă și 
mai fecundă: relația din
tre muncă și patrie. Aces
ta este adevărul funda
mental al anilor de după 
eliberare. Cu atîta fideli
tate, cu atîta perseveren
ță, cu atîta siguranță a a- 
propiat și a sudat în con
știința noastră, partidul 
cele două noțiuni : pa
trie și muncă, incit a- 
proape că nu mai pot fi 
înțelese una fără alta.

Munca eliberată s-a 
dăruit patriei cu acel en
tuziasm, cu acea vigoa
re, cu acea tenacitate 
care depășesc obstacole 
aparent insurmontabile.

Viziunea permanentă a 
patriei a înflăcărat inimi
le și a turnat energii de 
oțel în brațe ; momente 
grele, de început, și pro
bleme 
biruite 
fiecare 
devenit 
asalt ;
se iveau întrebări și neli
niști, dar dincolo de ori
ce exista certitudinea, 
permanenta care alimen
ta puterile și în care se 
revărsau toate creațiile ; 
patria. Nu era o vorbă 
aceasta. Tot ce se ridica 
pe pămînfurile patriei, 
toate sursele de putere 
și bogăție pe care mun
ca le așeza de-a lungul 
și de-a latul țării, toiul, 
totul rămînea acestui pă- 
mînt bătrîn, reîntinerit, 
acestei realități menite să 
ne supraviețuiască.

Aceasta era o conști
ință definitivă, nu o idee

de conjunctură ; nu mai 
muncim pentru stăpîni 
dinăuntru sau dinafară, ci 
pentru noi, pentru patria 
noastră, pentru a-i res
pecta trecutul și istoria, 
pentru a-i asigura viito
rul.

Munca fiecăruia dintre 
noi nu mai poate fi as
tăzi înțeleasă, judecată și 
apreciată în afara noțiu
nii de patrie. Acest ade
văr se confundă cu o 
răspundere gravă. Hăr
nicia sau lîncezeala, 
inițiativa sau nepăsa
rea, îndrăzneala sau
resemnarea nu-și re
duc consecințele la
sfera unuia sau altuia
dintre noi ; dincolo de
prqpria noastră persoa
nă, țara întreagă este cea 
care se bucură sau sufe
ră de fiecare gest al nos
tru, pentru că fiecare gest 
al nostru, în condițiile 
patriei socialiste, în con
dițiile muncii eliberate, 
are o destinație profund 
socială. Bucuria obținută 
prin fraudă sau viclenie; 
naște automat durere și 
suferință. Lenevia și ne
păsarea unora curmă sau 
întîrzie
bucuria altora.

Esența muncii noastre 
este activă, pozitivă, ea 
corespunde întru totul 
noțiunii de patriotism. 
Relația aceasta dintre 
muncă și patrie, care gu
vernează și definește as
tăzi societatea noastră, 
se dovedește pe zi ce 
trece acea forță vie, ac
tivă, care transformă 
munca în pasiune, în 
creație, în atribut esen
țial al personalității ; și 
estetica muncii, estetica 
superioară pe care o în
trezărea marele poet se 
descoperă nu numai ca 
o sursă de emoții, ci mai 
ales ca un impuls pentru 
creații și mai înalte în 
fața cărora să se plece 
grumajii naturii și să se 
ridice umerii eliberați ai 
omului muncii.

zîmbetele și

Ing. Gheorghe SLÂDESCU
membru în Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură 

și Sistematizare

în fața machetelor rafinăriei și combinatului petrochimic Brazi

încîlcite au fost 
și rezolvate, și 
cotă cîșfigată a 
o nouă cotă de 

poate că uneori

Reducerea substanțială a consumului de metal în construcții este o sarcină esențială trasată de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie1966 și subliniată din nou la consfătuirea consacrată activității de proiectare în domeniul construcțiilor. Ea pornește de la cerințele realității și posibilităților economiei noastre naționale și trebuie să stea în centrul atenției proiectanților și specialiștilor din construcții.Cum au acționat, după plenară, organizațiile de proiectare pentru reducerea consumului de metal în construcții și ce trebuie întreprins în continuare pentru îndeplinirea acestei sarcini trasate de partid ?Se poate aprecia că cele mai multe organizații de proiectare din subordinea ministerelor sau sfaturilor populare regionale au trecut la revizuirea soluțiilor și proiectelor, scoțîndu-se la iveală mari rezerve de In unele 
trecut — 
bil — la 
metal cu 
mari posibilități de reducere a consumului de metal. Pe această cale, Institutul de proiectări pentru industria ușoară a diminuat consumul de construcții metalice pentru anul1967 cu 350 tone, Institutul de proiectări pentru industria alimentară — cu 744 tone, iar institutul de specialitate al Comitetului de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole — cu 1 750 tone.Este de remarcat că, în multe cazuri, schimbarea soluțiilor nu a fost o muncă ușoară, deoarece această operație a necesitat modificarea unor date primite de la furnizorii externi și, ca atare, obținerea acordului acestora. Pentru secțiile de

economisire a metalului, instituie, proiectanții au 
acolo unde mai era posi- 
înlocuirea structurilor de 
beton armat, evidențiind

acid azotio de la combinatele chimice din Craiova și Turnu Măgurele, soluțiile indicate prin temele primite de la furnizorii externi prevedeau structuri metalice. Obținînd acordul furnizorilor, proiectanții din institutele subordonate Ministerului Industriei Chimice au întocmit proiectele respective cu structuri de beton armat.în unele institute de proiectare, 
reanalizarea proiectelor a vizat și 
folosirea mai rațională a oțelului 
beton și a oțelului în conducte. Institutul de studii șl proiectări e- nergetice, cu sprijinul C.S.C.A.S., a examinat prin sondaj mai multe proiecte care prevedeau un consum sporit de oțel. S-a ajuns astfel la economisirea a peste 1 500 tone metal, analiza fiind în curs..Cu toate acestea trebuie spus că, 
față de excesele existente în folo
sirea construcțiilor metalice, intr-o 
serie de institute de proiectare nu 
s-a trecut la o verificare aprofun
dată a proiectelor pentru ca, în ca
zurile în care este rațional și po
sibil, construcțiile metalice să fie 
înlocuite cu cele din beton armat, în urma revizuirii proiectelor Ministerului Industriei Construcțiilor, organele din subordinea acestuia au ajuns ia concluzia că se poate reduce consumul de laminate aferent construcțiilor din anul 1967 cu circa 140 tone. In realitate însă, printr o verificare mai atentă a documentațiilor. s-a constatat că se mai puteau economisi încă 1 200 tone. De asemenea, pentru construcțiile Sfatului popular al orașului București, la care organele în subordine au socotit că poate reduce consumul de metal cu circa 190 de

Delegația Partidului Socialist Francez, condusă de Guy Mollet, secretar general al S.F.I.O., împreună cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Bîrlădeanu, Maxim Ber- ghianu, Ștefan Voitec și Manea Mănescu au făcut sîmbătă după-amia- ză o vizită în regiunea Ploiești.Din delegația S.F.I.O. fac parte Christian Pineau, fost ministru, membru al Comitetului Director al partidului, Jules Moch, fost ministru, membru al Comitetului Director al partidului, Robert Pontillon, membru al Comitetului Director, secretar general al Biroului pentru afacerile externe al partidului, Jacques Piette, membru al Comitetului Director, consilier juridic afaceri sociale.La intrarea înoaspeți au fost întîmpinați de Dumitru Balalia, prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R., Nicolae Tăbîrcă, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de numeroși cetățeni. Un grup de fete i-au primit pe oaspeți, după tradiție, cu pîine și sare și le-au oferit flori și ploști cu renumitul vin de Dealul Mare.Primul popas a fost făcut la Complexul industrial Brazi. La intrare, oaspeții francezipartidului nostru au fost întîmpinați de Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, de cadre

de conducere din unitățile complexului, de un mare număr de muncitori.în pavilionul administrativ, în fața machetelor rafinăriei și combinatului petrochimic, Bujor Oltea- nu, directorul general al rafinăriei, și Traian Vulpe, directorul general al combinatului, au înfățișat oaspeților etapele de dezvoltare a celor două unități, planul lor de perspectivă, dînd explicații amănunțite asupra proceselor de fabricație. Au fost prezentate o parte din produsele ce se realizează în întreprinderile complexului.La ieșirea din pavilion, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se

CONTINUAREA
CONVORBIRILOR

(Continuare în pag. a III-a)
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în jurul mesei rotunde cu:

Serban Cioculescu, I. D. Bălan, Matei 
Călinescu, Aurel Martin, Z. Ornea, 
Gh. Stroia despre:

RAPORTUL DINTRE
ARTĂ SI FILOZOFIE

Telegrame
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit o telegramă prin care Pâl Losonczi mulțumește pentru felicitarea transmisă cu ocazia ședințe al Consiliului Prezidențial al alegerii sale în funcția de pre- Republicii Populare Ungare.

★ ★al Republicii Socialiste România.Președintele Consiliului de MiniștriIon Gheorghe Maurer, a primit o telegramă prin care Jeno Fock mulțumește pentru felicitarea transmisă cu ocazia alegerii sale în funcția de președinte al Guvernului revoluționar muncitoresc-țărâneso ungar.(Agerpres)

Marcel Livian, și însărcinat curegiune, înalții

și conducătorii

(Continuare în pag. a V-a)

Sîmbătă dimineața, la sediul C.C. al P.C.R., au continuat convorbirile dintre delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și delegația Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.), condusă de Guy Mollet, secretar general al Partidului Socialist Francez (S.F.I.O,), fost președinte al Consiliului de Miniștri.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

in onoarea delegației

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a oferit un dejun în onoarea delegației Partidului Socialist Francez, condusă de Guy Mollet, secretar general al Partidului Socialist Francez, fost președinte al Consiliului de Miniștri al Franței.Au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos-

toi, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Gheorghe Rădulescu, Le- onte Răutu, Ștefan Voitec, Vasile Vîlcu, Manea Mănescu, Mihai Da- lea, Ion Pas și Miron Nicolescu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Dinculescu, rectorul Institutului politehnic București.

EDUCAREA TINERETULU

de
de

aflăm în pragul celei 
45-a aniversări a Uni- 
Tineretului Comunist, 

revoluționară,
Nicolae GAVRILESCU

secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R.

I

I
5
I
I
I
I
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unii 
organizație 
care, sub conducerea par
tidului, mobilizează tine
retul la îndeplinirea dato
riei de onoare de a-și în
china elanul și capacitatea 
creatoare, alături de între
gul popor, înfăptuirii măre
țului program de desăvîr- 
șire a construcției socia
liste, sporirii bogățiilor 
materiale și spirituale ale 
patriei, promovează în rîn
durile tinerilor principiile 
eticii comuniste, cultivă 
trăsăturile de caracter pro
prii omului societății noas
tre.

Comitetul regional Bra
șov al P.C.R. orientează 
organizațiile de partid să 
pună permanent în centrul 
preocupărilor lor grija 
pentru formarea tinerei ge
nerații, pentru creșterea 
unui tineret viguros și en
tuziast. devotat cu trup și 
suflet poporului, cu o con
cepție înaintată 
lume si viață, care 
consacre toate forțele 
floririi 
înfăptuirii înaltelor 
Iuri care înnobilează 
în întreaga noastră 
vitate desfășurată în 
domeniu ținem seama 
faptul că tineretul este 
prin firea lui foarte recep
tiv, inventivitatea și dina
mismul constituind impor
tante trăsături caracteristi
ce ale sale. El participă cu 
ardoare la însușirea și apli-

despre 
să-și 

în- 
patriei socialiste, 

idea- 
omul. 
acti- 
acest 

de

carea științei și tehnicii 
celei mai avansate în pro
ducție, la promovarea pro
gresului tehnic și organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii. Datoria de

trecerea socialistă 9 250 
tineri, în rîndurile inova
torilor sînt mai mult 
3 000 de tineri.

Succesele repurtate
tineretul nostru au la bază

de

„ÎNV AȚAȚI ȘI MUNCIȚI FARA 
PREGET PENTRU A VA ÎNSUȘI TE
MEINIC COMORILE ȘTIINȚEI Șl 
CULTURII! FIȚI CUTEZĂTORI, DA- 
RUIȚI TOATA ENERGIA Șl TOT EN
TUZIASMUL VOSTRU TINERESC 
FERICIRII POPORULUI, CAUZEI 
SOCIALISMULUI Șl COMUNISMU
LUI".

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Congresul al Vlll-lea al 
U.T.C'.).

onoare a organizațiilor de 
partid și U.T.C. este de a 
da curs înclinațiilor tine
retului. de a crea un cîmp 
larg de manifestare iniția
tivei lui. în anul 1966 au 
fost confirmați în regiunea 
noastră ca fruntași în în-

conducerea și grija 
tornică a partidului, 
edificator să amintim, 
pildă, că din efectivul 
ganizației regionale Brașov
a P.C.R. peste 25 000 de 
membri de partid au pînă 
la 30 de ani. în covîrși-

sta- 
Este 

de 
or-

toarea lor majoritate con- 
tinuînd să activeze în or
ganizațiile de tineret. Dacă 
adăugăm faptul că, în a- 
fara tinerilor din industrie 
și agricultură, precum și a 
celor peste 15 000 tineri 
care urmează cursuri fără 
frecventă, 26 la sută din 
populația regiunii Brașov 
este constituită din elevi si 
studenti, ne dăm seama 
mai bine de răspunderea 
care revine organizațiilor 
de partid privind munca în 
rîndurile tineretului.

în ■ ansamblul preocupă
rilor organizațiilor de par
tid referitoare la tineret o 
pondere deosebită are 
munca educativă. Este cu
noscut că organele și orga
nizațiile de partid anali
zează periodic probleme 
ale educației, disciplinei ti
neretului în producție, ac
tivitatea membrilor de par
tid care-și desfășoară mun
ca în organizațiile de tine
ret. Firește că munca de 
control și îndrumare de 
către organizațiile de par
tid nu se rezumă doar Ia 
analize, dezbateri, sfaturi. 
Acestea sînt doar un punct 
de pornire pentru continua 
îmbunătățire a muncii, un 
mijloc de eliminare a lip
surilor care apar pe a- 
locuri în activitatea cu ti
neretul. Relevînd că unele 
comitete orășenești de par
tid, cum ar fi cele din Bra
șov și Sibiu, îndrumă în
deaproape organizațiile

(Continuare în pag. a Il-a)
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Noul doc, cu o capacitate de 15 000 tone, intrat recent în funcțiune la

Șantierul naval — Constanța Foto : A. Cartojan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI îmi exprim mulțumirile sincere pentru felicitările cordiale trimise dumneavoastră cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei meledede naștere.Vă urez noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată înfloririi și dezvoltării Republicii Socialiste România și cauzei socialismului.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene
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Suceava este un ținut al legende
lor și al culorilor. Coborind în trepte 
de imens amfiteatru de pe vîrfurile 
înzăpezite ale Rarăului și pînă în 
unduita cîmpie a Botoșanilor, această 
întindere de pămînt strămoșes' — pe 
jumătate acoperită încă Ce codri 
seculari — este o nesfîrșită îngemă
nare de răsărituri : ale vitejilor Mol
dovei, ale geniului românesc, ale

cită cu ambianța naturală, armonia 
cromatică, gradata trecere de la în
treg la detaliu le apropie de sensi
bilitatea omenească, le asigură o cu
prindere și înțelegere spontană. Bro
deria și cizelarea, miniatura și cres
tătura în lemn sînt puse în Valoare 
strălucit.

începînd cu vremea cronicilor, aici 
s-au născut sau au trăit personalități 
de seamă ale istoriei și culturii noa
stre. Mărturiile trecerii pe aceste

de mult în istoria arhitecturii româ
nești. Cunoașterea lor, pe drumuri 
uneori mai anevoioase, răsplătește 
deplin truda călătorului, căci.• îl va 
aduce în posesia unei viziuni de an
samblu asupra unui fenomen unitar, 
în cadrul căruia sclipirea unor ne
stemate, fără să-și piardă din spec
taculozitate, își va căpăta explicația 
firească. Fiecare monument își are 
personalitatea sa artistică ; chiar 
dacă gloria Pătrăuților pălește pe

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR

soarelui însuși. O binemeritată cele
britate face inutil îndemnul la dru
meție.

Nestematele

Bucovinei
Infățișînd sintetic confluența punc

telor cardinale, faimoasele mînăstiri 
bucovinene reprezintă, în același 
timp, o splendidă fuziune a creației 
cu natura. Așezate pe firul apei, în
tre dealuri împădurite, săgetînd din 
smalțul poienilor către azurul bolții, 
ele s-au înfruptat din viziunea popu
lară plină de bun simț asupra lumii, 
s-au împărtășit din solemnitatea oc
cidentului și din aromele orientului, 
pentru a da naștere aici, pe plaiurile 
sucevene, cîtorva dintre cele mai pi
torești și originale monumente ale 
tuturor timpurilor. Fortărețe și cărți 
cu povești totodată, înrudite în
tre ele și însuflețite fiecare de o 
personalitate aparte: albastrul și pro
porția desăvîrșită a Voronețului, ele
ganța cochetă a Moldoviței, silueta 
unică a Dragomirnei sau monumen
talitatea sobră a Arborei se întipă
resc pe retină de la prima privire.

O călătorie în „Țara de Sus” este, 
mai .întîi de toate, o incursiune în 
istorie. Tezaurul Putnei și piatra de 
mormînt pe care Stefan și-o rînduise 
încă din timpul vieții vorbesc despre 
marele voievod mai mult și mai pe 
înțeles decît tratate întregi, iar ru
inele Cetății de Suceava pun în sce
nă multe din episoadele dramatice 
ale vieții. Moldovei. Fabula fresce
lor dă glas urii împotriva cotropito
rilor Zvîcnirea în piatră a măre
ției unui Anastasie Crimea se chea
mă Dragomirna. Misterul Mușatini- 
lor nu e nicăieri mai elocvent decît 
în fata mormintelor din ctitoria ră- 
dăuțeană a Iui Bogdan ,Vpd_ă.

Dar itinerarul sucevean nu este 
mai puțin ’ o excursie pe tărîmurile 
artei. Arhitectura, pictura, sculptura 
se contopesc într-o matcă stilistică 
plină de lirism, a cărei continuitate 
între decenii și veacuri se înfățișea
ză direct, neîndoielnic. Iscusința bol
ților moldovenești, elansarea turle
lor, detaliul decorativ aparținînd fie 
ceramicii,,/ie pieț.răriei ,.jde .facțură — 
gotică sauX'oriăhtălă, defflnulgși mu-£ 
loarea care îrpbracS spațiul jșj jțpr- 
mele sale atît către interiori' cit și 
către exterior conferă monumentelor 
bucovinene un prestigiu universal. 
Proporțiile alese, legătura nemijlo-

meleaguri a lui Ștefan cel Mare sau 
Petru Rareș se întîlnesc aproape la 
fiecare pas, Luca Arbore, Ieremia 
Movilă, Alexandru Lăpușneanu sînt 
nume înscrise pe lespezi de piatră, 
pe turnuri și bolți, pe culmile dea
lurilor și ale munților, la fel ca și 
numele pierdut al atîtor meșteri ne- 
cunoscuți, care au transmis de la o 
generație la alta moștenirea unui foc 
nestins. Foc care, în ultimul secol, 
a seînteiat pe firmamentul sucevean 
în cîteva fulgere : Ciprian Porum- 
bescu, Mihail Eminescu, George 
Enescu, Nicolae Labiș.

Ungă aceea a Voronețului, vederea 
acestui giuvaer de preț nu este mai 
puțin emoționantă.

Prezentul celor

trei cetăți

Obirșia geniului
Cei care, admirînd bisericile pic- 

țtate din nordul Moldovei, se vor mi
nuna cum de vor fi apărut acestea, 
vor primi singurul răspuns valabil 
numai după ce vor păși pe drumul 

‘ suspendat . între cer și pămînt al ob- 
I cinelor. Pentru că primul dascăl al 
meșterilor de aici e însăși natura. 
Monumentalitatea, culoarea, vibrația 

; amănuntului însoțesc pretutindeni pi
torescul peisaj bucovinean. Călătorul 
le cunoaște pe făgașurile Rarăului, 
sub Pietrele Doamnei sau în Codrii 
Slătibarei, plutărind pe firul Bistriței 
Aurii, de la Gura Lala la vale, la 
Mestecăniș sau peste Trej Movile, 
pe drum de coline sau de vale, pre
tutindeni unde strălucește soarele 
sau clipocește izvorul. Oamenii locu
lui păstrează și acum secretul celor, 
mai simple îndeletniciri artistice: la 
Cîmpulung, lemnul codrilor este eres-1 
tat după datină, migălind obiecte 
utile și plăcute ochiului ; olarii de la 
Marginea înnegresc lutul pămîntului 
în oale și ulcioare, meșterul .Colibaba 
din Rădăuți deține iscusința cerami-. 
cii pictate, femeile din Vama cos ce
lebrele bundițe cu blană de dihor: 

,1a Arbore se țes ștergare, catințe și 
ii multicolore, asemenea cu cămășile 
brodate din valea Domelor.

h Cine a avut prilejul să petreacă• o 
“săptămînă de drumeție î:i regiunea. 

Suceava va înțelege negreșit că Hu
morul și Moldovița, Sucevița și Vo- 
ronețul, Arbore, Putna și Dragomir
na nu sînt un miracol. Aici, fiecare 
casă își are farmecul ei. Fiecare sat 
își are biserica sau mînăstirea amin
tind de Ștefan sau alt ctitor de le
gendă. Orașul Suceava se mîndrește 
cu monumentele "lui, înnobilate», "de- 

^veacuri ; la fel 'RădăuțiișiC'Saia)''Bo- 
"toșanii și Dorohoii. Numele unor 
sată cum " sînt1 Bălinești, Pătrăuți, 
Voiovăț. al unor mînăstiri ca Slatina, 
Rîșca, Probota, Zamca sau Solea sînt

Panorama Sucevei de astăzi îm
bracă o semnificație profundă. A- 
mintirea tîrgului de altă dată și-a 
păstrat singura menire de a da co
lorit, de a marca accente pitorești în- 
tr-un oraș renăscut, înscris cu pri
cepere în coordonatele locului. Ce
tatea de Scaun străjuiește sugestiv o 
cetate nouă, clocotind de viată, în 
care edilii au știut să imprime an
samblurilor contemporane ce împîn- 
zesc urcușurile molcome, trepidanta 
și seninătatea unor orizonturi larg 
desfăcute. Venind dinspre Șiret, si
lueta culmii pe care s-a întins ora
șul este ritmată în acorduri corn-. 
plementare : turlele vechii reședințe 
domnești sînt contrapunctate de ver
ticala noilor blocuri ; turnurile Zam- 
căi stau în cumpănă, cu ciuperca 
uriașă a turnului de apă ; echilibrînd 
profilul ruinelor, la polul opus se 
decupează pe cer o masivă construc
ție modernă. In luncă, la poalele co
linelor, o a treia . cetate își înaltă 
fala : este puternicul combinat in
dustrial. Acest întreit simbol pecet
luiește întrepătrunderea trecutului cu 
prezentul, specifică zilelor noastre și 
regăsită pe tot cuprinsul regiunii.

Grăitoare este grija pentru valo
rile tradiției. Conservarea și restau
rarea vestigiilor se împletesc cu res
pectul acordat memoriei marilor fi
guri ale culturii noastre. Și dacă 
starea actuală a monumentelor bu
covinene nu poate să nu trezească ad
mirația sinceră pentru păstrătorii a- 
cestor comori, amenajările muzeisti- 

. ce legate de numele nepieritoare ale 
‘Păntbonului român âu -darul să e- 
moționeze. Pianul lui Ciprian își 
va lua curînd locul în casa memo
rial din fosta Stupea, muzeul în
chinat Luceafărului din Ipotești re
face peregrinările poetului, iar în sa
tul celui care a dat lumii acordurile 
Rapsodiei române. în casa" în care 
s-a născut și a copilărit compozito
rul, poate fi admirată încă una din 
viorile pe care ■_ degetele lui. le-au 
însuflețit cîndva.-”-

1 i

Hanul

„NORDIC" - UN NOII RADIORECEPTOR
și bucătăria 

bucovineană
Printre ultimele tipuri de a- 

parate de radio realizate de 
industria electrotehnică se nu
mără și radioreceptorul „Nor
dic". Aparatul are 4 lungimi 
de undă. Funcționează la cu
rent electric de 120—220 V. Ca
seta are o linie modernă, amin

tind arhitectura nordică și se 
poate armoniza cu restul mo
bilei din camera unde urmea
ză să fie instalat.

Prețul unui aparat de radio 
„Nordic" este de 1660 lei. Se 
vinde și cu plata in rate lu
nare.

Anul 1967 va marca, pentru tu
riștii atrași de farmecele Sucevei, 
multe surprize plăcute. „Capacitatea 
de cazare de care dispunem în acest 
an — ne declară Matei Hulubei, di
rectorul agenției O.N.T. Suceava — 
a crescut. în hoteluri și cabane, oas
peții noștri au asigurate peste 1 000 
de locuri. Pe traseele turistice, nume
roase locuințe particulare vor oferi 
găzduire celor interesați. Un însem-

mai)

miercuri

■ț ■

Gh. SĂSARMAN

o ospi- 
A tre- 
Drago- 
nevoiți 
Moder-

devenire, năzuind 
mult, mai frumos.

(1-7

vineri

Din 
Mu- 
Șer-

nat număr de locuri se vor amenaja 
în cămine, în timpul vacanței elevi
lor și studenților. Iată, deci, 
talitate care nu se dezminte, 
cut vremea cînd admiratorii 
mirnei sau Moldoviței erau 
să-și caute singuri adăpost.
nul hotel din Suceava, hotelul tu
ristic de la Putna, cabanele Rarău, 
Deia, Mestecăniș le stau la dispoziție. 
Și n-ar fi fost lipsit de interes ca 
„hanul domnesc" din Suceava să-și 
recapete vechea funcție, în locul ce
lei proiectate — de muzeu de etno
grafie.

Sucevenii se pregătesc să-i primeas
că pe turiști după datini străbune. 
„Casa bucovineană", gătită cu șter
gare și farfurii de lut, a făcut un 
început bun, căruia i-a mers faima. 
Crama de la Putna și Salonul româ
nesc de Ia Rădăuți' îi vor ține isbnul. 
După cum ne asigură Nicolae Ne- 
ghiș, directorul T.A.P.L.-Suceava, în 
aceste unități se vor servi preparate 
specifice locului : „Flora Bucovinei", 
ciuperci cu usturoi, sarmale cu plă- 
mîni, chișcă cu crupe, balmuș. Iar 
Matei Hulubei continuă lista : colțu
nași, plăcinte cu „poalele-n brîu”, 
pastramă de căprioară, afineacă, 
must de mere. Și tot el adaugă : 
„Oaspeții noștri nu vor avea timp 
să se plictisească. Ei vor avea oca
zia să-și petreacă serile la stînile 
din preajma pădurilor de la Ilișești 
ori Putna. La Valea Putnei vor putea 
pescui păstrăvi. La Putna vom or
ganiza focuri de noapte, unde for
mații artistice vor da reprezentații 
din folclorul bucovinean. Pentru iu
bitorii naturii sînt prevăzute plim
bări pe cai huțuli pe „drumul tă
tarilor" — drumul de creastă Ciocă
nești—Oița—Mestecăniș.

Ceea ce îi va interesa, de bună 
seamă, pe turiști este starea și fru
musețea drumurilor. Se vor bucura 
că la Putna. Rădăuți, Voroneț și Hu
mor pot ajunge pe șosele asfaltate. 
Drumuri pietruite îi vor duce la 
Sucevița, Moldovița, Dragomirna, Pă
trăuți. Vor cunoaște peisajul fără e- 
gal al serpentinelor dintre Cîmpu
lung și Vatra Dornei sau al acelora 
dintre Moldovița și Cîmpulung. Iar 
dacă vor avea vreme bună, vor trece 
peste munte, de la Putna la Sucevița, 
de la Sucevița la Moldovița sau prin 
pădure, de la Dragomirna la Pătrăuți. 
Posibilitatea de a lega, direct, de la 
un monument la altul, imaginea pa
noramică a comorilor „Tării de Sus" 
este, fără îndoială, ademenitoare, cu 
atît mai mult cu cît ea oferă splen
dide priveliști caracteristice obcine- 
lor.

îmbibate de legendă, plaiurile su
cevene adăpostesc în vîlcelele lor 
comori a căror faimă a trecut 
hotarele țării. Părăsindu-le. ai sen
timentul că oricîtă istorie ar fi de
pozitată aici, oricîtă strălucire are 
icoana trecutului, imaginea prezen
tului este încă mai impresionantă, 
pentru că această tară a culorilor 
este a oamenilor, iar oamenii trăiesc 
într-o continuă 
mereu spre mai 
mai bine.

RADIOFONICE
Programul I și II : Cîn- 

tec și joc (6,05). Muzică 
românească de estradă 
(7,15). Joc și voie bună 
(7,30). „Partidului și pa

triei iubite" program de cîntece și versuri 
(8,00). Țara întreagă-n sărbătoare (8,15). TRANS
MISIUNE DE LA MITINGUL ȘI DEMONSTRA
ȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ 
ȘI DIN TARĂ CU PRILEJUL ZILEI DE 
1 MAI (8,45). Programul I : Caleidoscop muzical 
(13,00). Soliști și orchestre de muzică populară 
(14,10). Concert de prînz (14,30). Din muzica po
poarelor (15,15). Cîntă Gigi Marga. George Bunea 
și Roxana Matei (15,30). Călătorie muzicală prin 
regiunile patriei (16,00). Cîntăreți români de ope
ră : Elena Cernei, Nicolae Herlea, Lucia Stănescu, 
Ion Buzea, Octav Enigărescu (16,30). Program pen
tru iubitorii muzicii noastre populare (17,30). Pa
gini din operete (17,45). 1 Mai în mijlocul copiilor 
(montaj literar-muzical) (18,00). Cîntă Doina Ba
dea, Constantin Drăghici și Pompilia Stoian (18,20). 
Interpreți ai folclorului nostru : Angela Moldovan, 
Maria Lătărețu, Irina Loghin, Alexandru Grozuță, 
Ion Cristoreanu, Iliuță Rudăreanu, Damian Luca, 
Hie Udilă (19,00). O melodie pe adresa dumnea
voastră (20,10). Melodii-magazin. Cîntecul vîrstelor 
(21,25). O valoroasă interpretă a cîntecului româ
nesc : Maria Tănase (22,30). Moment poetic. Ver
suri de 1 Mai (22,45). Muzică de dans (0,05). Pro
gramul II : „Ce frumoasă-i țara mea" — muzică 
ușoară (13,00). Din comoara folclorului nostru mu
zical (13,15). Soliști și formații artistice de amatori 
de la orașe și sate (15,30). Rapsodiile lui George 
Enescu în repertoriul interpretilor de peste hotare. 
Leopold Stokowski, Andră Cluytens (16,00). 
cîntecele și dansurile popoarelor (17,00). 
zică ușoară de H. Mălineanu, Radu 
ban și Vasile Veselovski (17,30). Cîntece de pe
trecere și jocuri populare (18,00). Opereta „Culegăto
rii de stele" de Florin Comișel (montaj muzical-lite- 
rar) (18,20). 1 Mai în poezia universală (19,10). Calei
doscop muzical (19,30). Concert de melodii românești 
(20,00). Soliști de muzică ușoară (21,10). „Vă invităm 
la dans"

luni

(21,30).

marți
Programul I: „Tineret, 

mîndria țării" — pro
gram de cîntece (8,00). 
Mult mi-e dragă țara 
mea — emisiune de cîn- 

Melodii celebre, mari in- 
tineretului din Republica 

Cîntă corul Uniunii

tece și jocuri (9,10). 
terpreți (9,30). Ziua 
Socialistă România (10,30).
Tineretului Comunist, dirijat de Marin Constantin 
(10,50). Răsună cîntecul și jocul pe întinsul pa
triei . (11,03). Tineri interpreți de muzică ușoară
(11.30) . De toate pentru toți (12,00). Succese ale mu
zicii ușoare (13,10). întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (13.40). Cîntece de voie bună 
și jocuri populare (15.00). Soliști și orchestre de 
muzică ușoară (15,10). Concert simfonic popular
(16.30) . Melodii populare dintre cele mai cunoscute 
(17,40). Antena tineretului transmite ! (18.00). VarieArh.

Educarea tineretului
(Urmare din pag. I)

U.T.C.. orientîndu-le spre 
acțiuni educative eficiente 
ne gîndim și la alte comi
tete de partid care nu au 
reușit încă să muncească 
tot atît de bine cu tinere
tul. S-ar cuveni aici o ob
servație : comitetele raio
nal si orășenesc de partid 
Făgăraș, comitetele raio
nale de partid Sighișoara și 
Sf. Gheorghe. activiștii a- 
cesiora. fiind absorbiți de 
alte treburi, scapă din ve
dere faptul că conducerea 
de către partid a U.T.C. 
este o sarcină perma
nentă de care răspunde 
atît primul secretar al co
mitetului raional sau oră
șenesc de partid, cit și fie
care membru al organelor 
de conducere, fiecare ac
tivist de partid. Este ade
vărat. în ultimul timp cea 
mai mare parte a membri
lor birourilor, ca și secre
tari ai comitetului regio
nal, ai celor raionale si 
orășenești de partid s-au 
întîlnit cu grupuri mari de 
tineri, au dezbătut aspecte 
importante ale construcției 
economice, ale contribuției 
tineretului la îndeplinirea

sarcinilor trasate de par
tid. Faptul că astfel de în- 
tîlniri au loc destul de 
rar la ocazii festive, se 
datorește, fără îndoială, 
preocupării sporadice a u- 
nor organe de partid fată 
de tineret.

Referindu-ne la activita
tea educativă, avem în ve
dere că pentru a da rezul
tatele așteptate trebuie să 
privim tineretul în funcție 
de vîrstă, pregătire, com
portament. tinînd seama de 
personalitatea sa bogată, 
dinamică, precum și de fap
tul că în procesul de creș
tere. de maturizare, apar 
probleme specifice ce se cer 
soluționate.

Comitetul regional Brașov 
al P.C.R. subliniază în mod 
deosebit necesitatea ca atît 
organizațiile de partid, cît 
și organizațiile U.T.C. să 
manifeste receptivitate și 
solicitudine fată de formele 
noi, originale, interesante 
de muncă cu tineretul care 
apar la orașe și sate, să 
le sprijine și să le extin
dă. Merită relevat în a- 
ceastă privință sprijinul a- 
cordat de organizația de 
partid de la uzina „Trac
torul" inițiativei tinerilor

de a declanșa o „olimpiadă 
pe meserii", întrecere me
nită să-i cuprindă pe tinerii 
uzinei diferențiat, pe profe
sii și grupe de calificare. 
Tineri strungari, matriteri, 
forjori, frezori își dispută 
întîietatea în domeniul pre
gătirii teoretice și măies
triei lor profesionale. loan 
Năftănăilă, proaspăt absol
vent al liceului seral, a de
venit strungar „olimpic". în 
aceeași uzină, 20 de membri 
ai U.T.C. au constituit un 
cerc de creație tehnico-ști- 
intifică. Tînărul inginer 
loan State lucrează de doi 
ăhi pentru a găsi „cheia" 
automatizării liniilor de 
turnare ale uzinei. A ajuns 
la unele concluzii originale, 
pe care uzina le urmărește 
cu Interes. „S-ar putea să 
fie lucrarea mea de dizer- 
tație" — spune el. Au stîr- 
nit un larg ecou în rîndu- 
rile elevilor și elevelor, 
muncitorilor tineri de la 
„Tractorul" și „Rulmentul", 
textilistelor, anchetele so
ciale privind felul cum gîn- 
desc tinerii la 18 ani. Stu
diul preferințelor, conclu
ziile ce s-au desprins din 
aceste anchete au ajutat la 
o mai bună orientare a

conținutului și formelor ac
țiunilor educative ; au fost 
sugerate teme interesante 
pentru adunările generale 
ale organizațiilor U.T.C., ca 
și pentru alte acțiuni între
prinse în rîndurile tineretu
lui. Uneori însă se desfă
șoară manifestări anoste, 
scolastice, care nu au „pri
ză" la tineri.

La Brașov, pentru activi
tățile atractive, interesante, 
există un cadru deosebit de 
prielnic. Avem aici un bo
gat fond istoric și cultural. 
Monumente ale istoriei și 
culturii, monumente ale 
naturii, mari construcții 
ale socialismului — ce
tăți ale industriei, co
operative agricole vesti
te. importante șantiere — 
puncte de atracție sînt 
numeroase, ceea ce favori
zează o intensă activitate 
de educație patriotică a ti
neretului, preluarea și dez
voltarea tradițiilor revolu
ționare ale poporului nos
tru, întărirea continuă a 
frăției dintre tinerii ro
mâni, maghiari, germani șl 
de alte naționalități.

îndrumate de organiza
țiile de partid, organizații
le U.T.C. au întreprins un

șir de acțiuni privind între
ținerea unor monumente 
istorice, de arhitectură, mo
numente ale naturii, cum 
ar fi cîmpul de bătălie de 
la Șelimbăr, Cîmpia Li
bertății de la Blaj, zi
durile Cetății Brașovului 
și numeroase altele. O 
largă participare cunosc 
întîlnirile organizate perio
dic cu activiști de partid și 
de stat consacrate lămu
ririi aspectelor fundamen
tale ale politicii interne și 
externe a Partidului Co
munist Român.

Conducerea de către 
partid a activității organi
zațiilor de tineret ridică 
probleme pe cît de com
plexe, pe atît de frumoase, 
de înaltă răspundere. Chiar 
și cei trecut! de mult de 
vîrsta adolescenței, trăind 
anii edificării socialiste, își 
simt inima tînără. Satisfac
ția împlinirii visurilor celor 
mai cutezătoare ale poporu
lui te face să nu privești 
în urmă cu regret la anii 
care au trecut. Tinerețea 
este sentimentul încrederii 
neabătute în destinele pa
triei și ale poporului, este 
vîrsta partidului nostru, 
veșnic tînăr.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri prin 
care se reglementează închirierea spații
lor locative deținute de cetățeni pentru 
cazarea turiștilor, măsurile avantajoase 
stabilite în această direcție au fost pri
mite cu mult interes. In numai opt zile, 
la sfaturile populare din București și din 
țară, la agențiile O.N.T. au fost oferite și 
înscrise aproape 20 000 de locuri, eviden
țiind o dată mai mult aportul însemnat pe 
care-1 poate avea această formă de ca
zare în extinderea circulației turistice. 
Acțiunea continuă. (In imagine : aspect 
de la Agenția O.N.T. din București).

LOCURI DE POPAS 

PENTRU TURIȘTI 

IN REGIUNEA ARGEȘ
In regiunea Argeș au fost luate noi mă

suri pentru dezvoltarea activității turistice. 
La Căciulata se construiește un motel cu 
100 locuri, iar in apropiere de aceeași lo
calitate s-a dat in folosință un camping. Pe 
Dealul Capela din orașul Rîmnicu Vîlcea 
a început extinderea bufetului existent. 
Este aproape gata construcția restaurantu
lui turistic „Capra Neagră" din orașul 
Curtea de Argeș, iar in apropierea Piteștiu- 
lui, pe Valea Ursului și la Mătăsaru ur
mează a se construi două campinguri. La 
Rucăr se construiește un han turistic; un 
alt han se va ridica la Hurezu.

Pentru automobiliștii ce vor trece prin 
Pitești se amenajează în fața stadionului o 
stație de parcare cu punct de întreținere.

(Agerpres)

tăți muzicale (18,15). Concert de melodii românești 
(20,15). Teatru scurt : „Lada". Comedie de Ion 
Sava (21,05). Melodii-magazin (21,35). Muzică de 
dans (22,10). Programul II : j,Șă cîntăm*' — muzică 
ușoară (7,10). Caleidoscop muzical (7,40). Pagini mu
zicale de mare popularitate (9,00). O vioară de 
neuitat : Grigoraș Dinicu (9,30). Tineri cîntăreți ro
mâni (9,40). Maeștri ai baghetei : George Georges
cu. (11,00). Interpreți ai folclorului nostru (11,55). 
Program susținut de orchestra de muzică populară 
a Ansamblului de cîntece și dansuri „Ciocîrlia” 
(14,10). Unda veselă (14,30). Cîntecul românesc în 
lume : muzică populară și ușoară în interpretări 
străine (17,00). „Fluvii electrice" — reportaj (17,30). 
Frumoase versuri spune țara (montaj radiofonic) 
(18,45). Parada soliștilor de muzică ușoară (19,00). 
Din albumul cu melodii al compozitorilor Elly Ro
man, George Grigoriu și Temistocle Popa (20,25). 
Program pentru iubitorii de romanțe (21.05). Carna
valul tinereții — muzică 
mânești (23,07).

ușoară (21,25). Melodii ro-

Programul I: Moment 
poetic interpretat de Oc
tavian Cotescu (8,20). 
Sfatul medicului : îngri
jirea dinților în timpul 

populare (9,30). Fapte din 
independenței de stat a 

I. Gh. Cupșa și Paul
sarcinii (9,25). Jocuri 
istorie. Cucerirea i 
României. Prezintă col.
Simionescu, cercetător științific (10,10). Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică ușoară (11,18). 
Din tezaurul nostru folcloric (12,35). Succese ale 
muzicii ușoare (13,10). De ce ? De unde ? De cînd ? 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15). 
Actualitatea literară (15.03). Din albumul muzicii 
ușoare (15,18). Fotbal, minut cu minut (16,10). An
tena tineretului : „Profesiuni care vă așteaptă" (I)
— dezbatere pe tema alegerii profesiunii (18,40). 
Varietăți muzicale (19,40). Concert folcloric (20,50). 
Melodii-magazin (21,25). Moment poetic. „Algoritm"
— versuri de George Radu Chirovici (22,45). „Li
niște" — muzică ușoară (23,00). Programul II : De 
prin sate adunate — melodii populare (7,00). Pe 
scenele cluburilor. Pregătiri pentru a 5-a Bienală 
de artă plastică a artiștilor amatori (8,35). Noua 
geografie a patriei (emisiune pentru școlari). 
(9,30). Bibliotecă de literatură română. Nico
lae Filimon : „Ciocoii vechi și noi" (10,30). Tineri 
interpreți de muzică populară (11,35). Fonoteca de 
aur : George Vraca (15,301. Muzică ușoară de Ghe- 
rase Dendrino (16,00). Capodopere ale teatrului 
liric : „Fidelio" de Beethoven (17,10). Memoria pă- 
mintului românesc : 1877 — războiul de indepen
dență (17,35). Portrete muzicale (17.55). Actualitatea 
cinematografică. Ediție pentru cinecluburi (18.25). 
Melodii populare (20.00). Interpret! de altădată. 
Florica Cristoforeanu. Emisiune de Sandu Nau- 
mescu (20,40). Teatru radjofonic. „Peribanez și co
mandorul de Ocana" de Lope de Vega (21,30).

JOI
Programul I : Actua

litatea agrară. Din cu
prins : Agrotehnica dife
rențiată — producții 
sporite (5.35). Radiomagțj-

zinul ascultătoarelor (9,30). Din însemnările i 
structorului artistic. Ciclul „Elemente com
ponente ale spectacolului" : Dansul în spectacolul 
teatral de amatori (12,15). Estrada artistului amator. 
Aspecte de la faza raională a celui de-al VtlI-lea 
Concurs artistic de amatori (12.25). Muzee și expo
ziții : Muzeul de artă comparată (Colecția, dr. Slă- 
tineanu) (15,03). Călătorie în istoria civilizației 
(emisiune pentru tineret) : „O artă- străveche — 
dansul" (17.10). Ratliosimpozion. Războiul de inde
pendență. (18.05). Antena tineretului. Din cu-

''prins : RâZa X (foileton) (21.25). Moment poetic. 
„O scrisoare de la Muselim-Selo" de George Coș- 
buc (22.45). Programul II : Tezaur muzical (emisiu
ne pentru școlari) — „înaintași ai muzicii corale 
românești" (9,30). Lectură în premieră (10,30). „De-ai 
ști cît de dragă-mi ești" — program de muzică 
ușoară (15,15). Miorița. Frumusețea cîntecului ro
mânesc (15,30). Sfatul medicului : Durerile abdomi
nale la copii (16.15). Luminile rampei. înregistrări 
din spectacolele Teatrului de operă și balet (17.10). 
în jurul globului (19.45). Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor, Constantin Bobescu. Solist, Stenley Weiner 
(S.U.A.). (20,00)

Transmisiunea concer-

Programul I: Sfatul 
medicului : Prevenirea' ; 
toxicațiilor cu inse». 
fungicide (9,25). Al VI'II- 
lea concurs al formați

ilor artistice de amatori. (12,15). Dumbrava minunată 
(emisiune pentru școlarii din clasele I—IV) 
(14,15). Cărți care vă așteaptă (15,03). In slujba pa
triei (17,10). Concert-ghicitoare (muzică de operă) 
(17.40). Melodii-magazin (21.25). Moment poetic. Vi
tejie străbună (22.45). Programul II : „Zi cu soare" 
— muzică ușoară (7,45). Start spre extraordinar 
(emisiune pentru tineret) „Enigma simultanului 
bionic". Scenariu științifico-fantastic de Victor Bîr- 
lădeanu (9.30). Teatru radiofonic. „Trei prieteni" 
de Isaiev și Galici (10,15). Teatrul muzical româ
nesc în secolul al XIX-Iea : „Baba Hîrca" și „Chi- 
rita în provincie" de Alexandru Flechtenmacher 
(12,25). Revista revistelor științifice (13.30). Pro
cese celebre : „Procesul lui Socrate" (15.30). Pe 
teme medicale (17.45). Melodiile anotimpurilor _ — 
muzică ușoară (17,55). Noapte bună, copii : „O în- 
tîmplare cu Nastratin Hogea" (20.30).

Programul I : Pro-
Sî m k o Fn gram pentru iubitorii

I III BJ d la de folclor (10,10). „Bala-
®BHn«raBBnBBnnBa da lui Gheorghe Doja“ 

de Constantin Palade 
(10,30). Revista revistelor economice (11,03). Miorița. 
Primăvara în lirica populară (12,15). Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (14,15). Retrospec
tiva festivalurilor de muzică ușoară de la Mamaia 
(15,15). Scriitori ai secolului XX : John B. Priest
ley. Colaborează Zoe Dumitrescu-Bușulenga și 
Dan Duțescu (17,10). Știință, tehnică, fantezie : 
Bioritmurile planetei noastre. (18,40). Numai cînt și 
voie bună — muzică populară (20,50). Muzică din 
operete (21.05). Programul II: AI VUI-lea Concurs 
al formațiilor artistice de amatori (8,35). înșir-te 
mărgărite (emisiune pentru copii) : „Pasărea mă
iastră" de Petre Ispirescu (9.20). Capodopere ale li
teraturii : „Faust" de Goethe. Prezentare de Romul 
Munteanu (10,30). Călătorie în istoria civilizației 
(emisiune pentru tineret) „Evariste Galois" (11,15). 
De la frunză la marile ansambluri folclorice (13.00). 
Mari cupluri ale iubirii : Cyrano și Roxana. Pre
zintă Rumulus Vulpescu (15,30). Din cele mai cu
noscute melodii populare (16,15). Poezia românească 
și muzica. Cîntece pe versuri de Nina Cassian. Pre
zintă Valeriu Râpeanu (18,25). Opera săptămînii : 
„Rigoletto" de Verdi (18.50). Ediție radiofonică : I.L. 
Caragiale. Creația poetică. (19,10). Seară de operetă : 
„Paganini” de Lehar (fragmente) (20,00). Prima invi
tație, la dans (21.05). Samson Franțoiș — interpret 
al Rapsodiilor lui Liszt (23,22).

Programul I : Tea- 
dll «V» în Îao tru radiofonic pentru co

li DII I II ! L d pii : „Mesajul invizibil".
MaamaEnnaraara Scenariu de Andrei Ma

zilii (8,00). Transmitem 
pentru sate (9,15). De toate pentru toți (12 00). 
Estrada duminicală (13,10). Sport și muzică 
(16,30). Teatru scurt. „Biografia unei iubiri" 
de Ștefan Tita (20,30). Melodii populara (21,00). Mo
ment poetic — „Primele iubiri" (22,30). Nemuritoa
rea canțonetă : cîntă Dan Iordăchescu și Mario 
Lanza (22,40). • Programul II: Revista șlagărelor 
(9.40). Transmisiunea concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George Enescu" ; diri
jor. Jean Perisson (Franța). Solist Stefan Gheor
ghiu. (11,00). Concert de prînz (13,18). Concurs 
cu public (15,10). Pagini celebre din operete 116,15). 
„La horă-n sat" — emisiune de cîntece și jocuri 
(16,30). Recitalul violonistului Ștefan Ruha (17,15). 
Ioana Radu și cîntecele șale (17,30). Revista lite
rară radio (19,20). Primul concert cu premii de mu
zică ușoară românească. Concert public susținut de 
orchestra de estradă a Radioteleviziunii. -Dirijor, 
Sile Dinicu (20,30), Romanțe pe versurile lui Emi
nescu (22,00).



CRAIOVA

Sergiu FĂRCAȘAN

de la uzina (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

șosea 
tuată

Coloanele fabricii de acid azotic de la Combinatul chimic

întreprinderii
de construcții

cu un număr
Foto : Agerpres

pornit-o spre Coli-

un an in urma

îmi
Țucra, 

La urma

cam 
Mihai 
toată 
orga-

soa- 
nici

trebuie pentru econo-

automobil vom fabrica aici. 
Interesul pentru construc
ție este cel mai bun im
bold al educației. Pentru 
că e o lucrare care te en
tuziasmează.

contabilul șef al beneficia
rului, adică al viitoarei u- 
zine — se poate spune că 
primul contact cu marele 
șantier l-am luat însotit de 
o echipă redutabilă... Pen
tru că nu există mijloc mai 
bun de a afla lipsurile u- 
nui șantier decît mergînd 
acolo cu niște „bancheri". 
Pe drum însă, ambii 
teșteni mi l-au lăudat 
trimisul Brașovului, 
operativ, care 
munca peste 
nic“ :

la tot i 
Dacă-i 
meu e.

De i 
pauzele

gradului de mecanizare și

mensionare, din C.S.C.A.S., proiectate de combinatele de

Craiova Foto : Gh. Vințilă

timpul să spu- 
și sper că piteștenii 
vor supăra — că

*) între timp, s-a mutat 
în inima viitoarei uzine.

tuite pe plata vest-germa- 
nă și fabricate la Indepen- 
dența-Sibiu ; am suit in
tr-un atelier mecanic mo
bil instalat în spinarea u- 
nui autocamion — în între
gime un produs al Brașo
vului ; există pe șantier 
mai multe excavatoare so
vietice de mare rezistentă, 
iar macaralei cu care lu
crează Kuntz pentru plan
tarea stîlpilor n-am putut 
să-i aflu numele, pentru 
că e scris într-o limbă pe 

cunosc, chineza ; 
- nume total ne- 

clă- 
care

pi
pe 

ca om 
a organizat 
tot „ceasor-

echipă pentru care sfînta 
sfihitelor, indiferent de per
soane, e construcția.

în rînd cu echipa.de con
ducere se află un om foarte 
tînăr, cam taciturn, 
timid, modest, numit 
loan și cunoscut de 
lumea ca secretar al 
nizației de partid.

— E o organizație 
plăpîndă, abia la începu
turi, mi-a spus Gheorghe 
Gîrnă, un activist care ve
nise acolo din partea ca
binetului regional de par
tid. Nu se compară cu Sla
tina, sînt abia la început, 
dar comitetul regional se 
ocupă îndeaproape de acest 
șantier.

— Care credeți că e sar
cina principală a muncii 
politice în acest loc ?

— Aș zice informarea : 
să le arăți oamenilor o 
machetă, să le spui cum 
va arăta uzina, ce fel de

eu.
ești mon- 
la întreți-

atunci Albu — în 
,_____ ! muncii sale de
furnizor (a organizat niște 
sănii de noroi și platforme 
mobile pe care ' stîlpii. sînt 
serviți „pe.tavă" la dispo
ziția lui Kuntz) e și docto
rul unor utilaje din ■ cele 
mai complicate. Trebuie să 
știți că, afară de familia 
constructorilor — care vin 
din toate părțile tării și se 
cunosc adesea între ei, te 
miri de unde — orice șan
tier' este și o întrunire in
terregională și internațio
nală de unelte : între Pro- 
gresul-Brăila, excavatoare 
multe și mici, se. agită fe
roce NOBAS-ul, copil al 
R.D.G.-ului, pe drumurile 
laterale, unde șantierul se 
învecinează cu uzina de 
piese auto, vezi circulînd 
de zor mici care electrice 
ale Craiovei, „Electropu- 
tere", betonul stîlpilor e 
măcinat de niște betoniere 
pitice — atît de mici, că ai 
putea să le cuprinzi cu 
brațele, excelente, putînd 
fi racordate la linia obiș
nuită de 220, foarte pre-

spune 
șeful i 
urmeij .uum 
alte sll/ăzi din Bucureștiul 
de demult erau la origine 
tot drumuri de lemn.

Nu știe că, înainte de a 
apărea acolo, pe șantier, 
fusesem la comandamentul 
șantierului — undeva mai 
departe, prin comuna Ra- 
covifă *) — și găsisem bi
roul conducerii gol, dar a- 
vînd la perete, înșirate cu
minte, vreo șase perechi 
de cizme cauciucate. Pre
zenta acestor cizme la pe
rete e amintirea 
după niște bătălii 
semnul ce indică 
se poate circula", 
noapte 
minică 
pe care

Locul unde va fi fabri
cat primul autoturism la 
noi în tară se numește Co- 
libași.

Pentru industrie nu e un 
nume nou. Aci se află, de 
ani, o mare uzină pentru 
piese auto. Cu uzina, mult 
mai mare, ce se constru
iește acum, Colibași se va 
răzbuna pentru numele 
său : dicționarul indică 
drept colibași pe oamenii 
ce locuiesc în colibe. Ni
meni din cei ce nu cunosc 
limba română nu va pu
tea bănui asta atunci cînd 
va vedea hala principală 
a uzinei, care se întinde pe 
o suprafață de — vă rog să 
fiți atenti, ne-am propus 
să nu dăm multe cifre, dar 
închipuiți-vă o hală de a- 
semenea întindere — zece 
hectare. Mașinile, pentru 
încercare, vor goni pe o 

acoperită, o pistă si- 
în interiorul halei.

„Rulmentul" din Brașov

rămasă 
severe, 
„acuma 

într-o 
— o noapte de du- 
spre luni, o noapte 
oamenii șantierului 

de la Colibași n-o s-o uite 
ușor — zăpada s-a topit : 
și era înaltă, patruzeci de 
centimetri. Șantierul a fost 
inundat.

— Chiar inundat ?
— Se putea merge cu 

barca, îmi răspunde calm 
inginerul cu transporturile.

Au brăzdat un teritoriu 
vast — nu mai știu nici ei 
cît — . cu șanțuri de 
scurgere, fierul se poticnea 
în nămol, mașinile rămî- 
neau înțepenite.

care n-o 
barăcile ■ 
potrivit pentru niște 
diri foarte bune, în 
vor locui deocamdată vreo 
1 200 de oameni, dar Tucra 
insistă să le spun barăci, 
subliniind mereu că întreg 
materialul, cu excepția 
fundației de beton, este în 
întregime recuperabil și 
lesne de mutat în altă parte 
— se bizuie în mare parte 
pe aportul 
brașovene 
și montaj.

A venit 
nem — 
nu se 
șantierul Uzinei de auto-

— Nu ești copilul nostru, 
au spus părinții lui Marton 
cînd l-au văzut. Copilul 
nostru era alb, tu ești ne
gru, copilul nostru purta o 
cămașă albă și în fiecare 
zi la zece își lua cafeaua.

— No ba eu sînt, dragă 
mamă și dragă tată, a răs
puns inginerul Marton, 
numa’ că m-a înnegrit 
rele de iarnă, nu știu 
eu cum.

— Fiul nostru, au 
puns părinții, a zis că 
pleacă la șantierul fabricii 
de automobile și că se în
toarce cu un automobil.

— N-am spus asta, s-a 
apărat Marton. Am spus că 
mă întorc cu mașina nu-

plus 10 electricemuncitori decît vor realiza în

a crescut cu peste 40 la sută față de cea din Craiova.’La exagerări în tal și, în special, ajunge și datorită 
proiectanți de a 
anumite elemente 
Iuînd în 
mari decît 
văzute în 
a stabili 
măriți,

— Ne certăm. Ne certăm 
adesea.:

Moraru mi-a spus că se 
ceartă. ‘ Marton a recunos
cut. Albu mi-a destăinuit 
că e cam orgolios și fie
care dintre ei a adăugat că 
are de-a face cu un șef — 
Alexandru Țucra — care 
nu pare a observa nici mă
gulirea, nici ironia, nici 
lauda, nici răsteala, parcă 
insensibil, dar extraordi
nar de sensibil la tot ce se 
cheamă problema în sine, 
argumentul in sine, indi
ferent de faptul că e în
velit în poleială sau în 
fiere. Firește, organizarea 
unui șantier e o afacere de 
talent și experiență — în
sușiri de care inginerul din 
Brașov, după douăzeci de 
ani de șantiere, nu e lip
sit ; deasupra acestor ca
lități stă însă alta, pe care 
un om de șantier o simte 
din prima clipă cînd stă de 
vorbă cu tine. Imediat își 
dă seama dacă are de-a 
face cu o echipă preocu
pată de chestiuni personale 
— interese, orgolii, com
plexe de inferioritate sau 
superioritate — sau cu o

turisme Pitești este deo
camdată și un fiu al Brașo
vului, iar între- viitorul- 
autoturism roiiiShescINTdeșTi 
este făcut dnpă". TQSÎSttK 
Renault) și uzina -de .cami“ 
oane „Steagul Roșu'' ' — 
deși construcția n-ăre- ni-, 
mic de-a face cu automobi
lul prpnriu-zis —-există o 
legătură- profundă. Lucra
rea a fost încredințată- în
treprinderii de construcții 
și montaj din Brașov, o 
întreprindere care se năs
cuse la început ca. o mică 
anexă a fabricii de cami
oane. dar s-a dezvoltat cu 
timpul, a devenit indepen
dentă și a început șă „ex
porte" dinspre Brașov mină" 
calificată de lucru', spre 
toate regiunile tării.

Alexandru Țucra, șgful 
șantierului, este aflat în 
subordinca întreprinderii 
brașovene. Or, aici ne iz
bim de un nou detaliu psi
hologic, dintre acelea care 
au greutatea lor în muncă. 
Am venit la Colibași în
soțit de un „bancher". Prin 
bancher nu înțeleg un pro
prietar de bancă, așa cum 
era pe vremuri, ci un om 
tînăr, cu aspect sportiv, Vi- 
salon, pe numele lui, repre
zentant local al băncii de 
investiții. E plătit să ve
gheze asupra felului cum 
sînt folosiți banii dațl de 
bancă și să descopere la 
iuțeală, unde nici nu te-ai 
aștepta, tot felul de cusu
ruri. Dacă la un asemenea 
bancher mai adaugi un 
contabil șef de felul lui 
Dumitru Stănculescu — e

consumul de mede oțel-beton se 
tendinței multor 
supradimensiona 

de rezistență, 
considerare sarcini mai 
cele justificate sau pre- 
prescripțiile tehnice, dc 
coeficienți de siguranță Prin recalcularea eforturilor și verificarea modului de di- de către un colectiv la trei construcții IPRAN pentru la Craiova și Turnu Măgurele, s-au găsit supradimensionări care au dus la un consum în plus de 160 tone de oțel, cît. este necesar pentru 120 apartamente cu zidărie portantă.Mai pot-fi date și .alte exemple de consumuri mari de oțel în plus, generate de neaprofundarea soluțiilor adoptate. Ministerele și sfaturile populare, cărora li s-au mărit competențele în domeniul investițiilor, trebuie să se organizeze ca să poată face față în cele mai bune condiții sarcinilor sporite ce le revin, asigurînd o analiză exi

gentă și o verificare temeinică a 
soluțiilor constructive, atît în ca
drul institutelor de proiectare în 
subordine, cît și în consiliile teh- 
nico-științifice. Pentru aceasta consider oportun ca în consiliile tehni- 
co-științifice să fie atrase cadre de 
constructori cu înaltă calificare 
care să-și spună părerea asupra so
luțiilor constructive ce se prevăd în 
proiecte. Este absolut necesar ca în organizațiile de proiectare să se creeze condiții pentru un studiu a- profundat al soluțiilor constructive și în mod deosebit pentru elaborarea mai multor variante ; trebuie, totodată, să se asigure o îndrumare permanentă a proiectanților, pe parcursul elaborării documentațiilor tehnice, de către comisiile tehnice interne. Concomitent, se impune întărită răspunderea de autori a oamenilor de la planșetă în proiectarea de sisteme constructive cît mai economice din punct de vedere al consumului de metal. Mult mai multă inițiativă ar trebui să manifeste specialiștii de pe șantiere în definitivarea celor mai economice soluții sub aspectul folosirii

— Și pe urmă, zîmbește 
Țucra, afară de obstaco
lele naturii, pe un șantier 
te izbești întotdeauna de 
cele mai mari ciudățenii : 
orlcîți ani de practică ai 
avea, se ivește întotdeauna 
ceva ce n-ai putut ghici.

— De pildă ?
Ne instalăm într-un va

gon din lemn verzui, o ca
bină foarte practică, de 
tipul acelora pe care le iau 
de obicei cu ei în turnee 
artiștii de circ : pe roți de 
cauciuc, cu ferestre, cu o 
cuvetă mică, vagonul fa
bricat la Piatra Neamț e 
excelent și ca locuință pro
vizorie pe șantier, și pentru 
comandamentul operativ 
al lucrărilor.

— Stăteam aici, poves
tește Țucra, făceam unele 
calcule, și ajungea pînă la 

cum e și firesc, zgo- 
tuturor motoarelor, 
mă deranja, dar 
dădeam seama ce. 
cîteva zile, mi-am 

o mis- 
între 

departe 
ca marcă 

Era

rente proceselor tehnologice nu sînt reduse la strictul necesar, cînd suprafața construită nu este bine folosită- sau ,cînd înălțimea este prea mare. La construcția atelierului mecanic de ia Combinatul petrochimic Pitești, proiectat de IPROCHIM, folosindu-se un proiect realizat anterior la combinatul similar din Ploiești, s-a menținut aceeași înălțime liberă de 9 m la toate cele 5 deschideri ale clădirii, deși procesul tehnologic permitea ca în două deschideri să se reducă înălțimea cu 2 m. Aceasta, ca și alte deficiențe ale proiectului, a făcut ca să se prevadă pentru obiectivul respectiv circa 60 tone mai mult oțel decît ar fi fost rațional.
Adoptarea unor soluții cît mai 

economicoase, care să determine 
folosirea rațională a oțelului, im
plică un aport mai substanțial și 
din partea inginerilor tehnologi și 
a arhitecților. în proiectul de execuție a pavilionului administrativ de la uzinele „Timpuri Noi“-Bucu- rești, din cauza exagerărilor arhitecturale a soluțiilor necorespunzătoare și supradimensionărilor s-a ajuns la un consum de oțel cu circa 40 la sută mai mare decît ar fi fost rațional la o asemenea construcție. Tot datorită exceselor arhitecturale, se consumă cantități mari de metal la fațade. A ajuns aproape o concepție generală de a se proiecta tîmplăria exterioară și, în special, ferestrele de la toate obiectele din cadrul uzinelor din tablă sau profile laminate.Se cuvine să facem o remarcă și cu privire la acoperișuri. Deseori, chiar în aceleași institute se aplică soluții diferite pentru hale cu funcțiuni similare. în timp ce la hala de mașini de la C.E.T. Craiova utilizîndu-se soluția cu plăci de beton celular autoclavizat se a- junge la o sarcină de 190 kg/m2, la C.E.T. Galați și C.E.T. Deva, a- plicîndu-se o altă soluție de izolare termică pe chesoane de beton armat, s-a ajuns la sarcini de 310 kg/m2, respectiv 290 kg/m2. Or, aceasta, că și modul diferit de tratare a restului încărcărilor, s-a reflectat în consumul de oțel la acoperișul sălii mașinilor pe mp de construcție, care la centralele termoelectrice Galați și Deva

ciondăneală măruntă, mai 
curînd amicală — ambele 
tabere par excelent infor
mate — și pînă la urmă, 
dintr-o învălmășeală de ci
fre ale primului trimestru, 
sub care cititorul ar risca 
să se scufunde, ne alegem 
cu două, mai ferme : pla
nul de investiții a fost rea
lizat în proporție de 158 la 
sută, cel de construcții 
montaj — 126 la sută.

M-am întrebat care e se
cretul succesului : fonduri 
uriașe încă n-au intrat în 
joc, tot ce e acolo s-a fo
losit cu economie, greută
țile n-au lipsit, nimic n-a 
venit de-a gata și peste tot, 
de la tînărul inginer Fri
mu care e la primul său 
șantier, pînă la veterani, 
simți un „tonus" muscular, 
ca la un sportiv aflat în 
plină formă. Rețeta cred 
că ’ „automobiliștii" mi-au 
dat-o involuntar pentru că, 
dacă-i întrebi de ce șantie- 
rul merge bine,' fiecare îți 
indică alte cauze si îți dă 
alte explicații. Mai fiecare 
deopotrivă mi-a spus, însă, 
cu o ciudată mîndrie :

log Ion M. Ion, se cretiza în faptul că

raționale a metalului. în același timp, este necesar ca cercetarea în construcții să fie mai puternic ancorată în această acțiune importantă.în îndeplinirea sarcinii trasate de partid privind reducerea consumului de metal în construcții, 
o contribuție importantă trebuie 
să aducă și întreprinderile indus
triei siderurgice, prin asigurarea 
de laminate și oțel beton în sorti
mentele și dimensiunile necesare, în acest sens, apare necesar să fie examinate posibilitățile de mărire a gamei de oțeluri superioare cerute de extinderea soluțiilor de tehnică avansată în construcții, cum ar fi, de pildă, betoanele pre- comprimațe. Cu atît mai mult se impune această cerință, cu cît în prezent mulți proiectanți au încă rețineri în ce privește prevederea oțelurilor superioare în proiecte; aceasta, pentru că deseori șantierele nu dispun de sortimentele prevăzute și atunci trebuie să refacă proiectele.

Economii însemnate de metal în 
construcții se pot obține și prin 
folosirea unor materiale înlocui
toare. în acest scop, trebuie extinsă producția materialelor noi pentru închiderea halelor — ca profi- lit, plăci ondulate din materiale plastice, profile din aluminiu — și lărgită gama sortimentelor de materiale ușoare. în mai mare măsură ar trebui să se dezvolte producția tuburilor de beton precom- primat, concomitent cu îmbunătățirea calitativă a tuburilor de azbociment, a căror folosire asigură mari economii de oțel la conducte.în calitate de organ care răspunde de îndrumarea și coordonarea activității de construcție, C.S.C.A.S. este hotărît să urmărească respectarea directivelor și instrucțiunilor care privesc proiectarea, să intensifice asistența tehnică acordată institutelor și să e- xercite un control riguros asupra calității proiectelor.Sarcina de a reduce substanțial consumul de metal în construcții este dictată de cerințele majore ale economiei naționale și, de a- ceea, ea trebuie privită cu întreaga răspundere de toți factorii care concură la realizarea investițiilor.

mine, 
moțul 
Ceva 
nu-mt 
După 
dat seama că exista 
terioasă simpatie 
două excavatoare, 
unul de altul și 
și ca sute de metri, 
ciudat : parcă exista o le
gătură electronică : cum 
stătea din lucru O. 3 — un 
excavator mic de tip „Pro
gresul" — se oprea și un 
NOBAS mare, acela de 
acolo.

Mergem să contemplăm 
un excavator portocaliu 
neobișnuit de feroce : are 
o construcție extrem de 
trainică și suplă, se înfige 
în pămînt din zbor, se lasă 
manevrat aproape cu iu
țeala unei lopeti. Vedem, 
la vreo patru sute de me
tri, și „Progresul".

— Ei, și care era expli
cația simpatiei ?

— Era o simpatie reală 
între manevranti. Vedeți, 
NOBAS-ul e mînuit de doi 
frați — două schimburi — 
Dicu Aurel și Dicu Vasițe. 
Aurel o are de nevastă pe 
Ileana. Frații sînt califi
cați. pe cînd Ileana abia se 
califică și lucrează pe un 
excavator mai mic. 1

— Am înțeles. De cîte ori 
dădea ea de vreo .greutate, 
sotiil sau cumnatu-său'Iăsa 
NOBAS-ul și venea s-o 
ajute.

— Exact. Ileana are 24 
de ani, dar mai are un 
frate de 22 — cum îi spu
ne, măi Dicule, că îi ești 
cumnat ?

Aurel Dicu, de față la 
ultima parte a convorbirii, 
ne răspunde cu un zîmbet 
rezervat că pe cumnatu- 
său îl cheamă Ion Stana. 
El, Aurel, deși e mai mare 
decît frate-su, i-a fost a- 
cestuia elev : sînt foști ță
rani de prin părțile locu
lui. au moștenit din buni- 
străbuni multă sărăcie, iar 
acum, ca în povestea cu 
cei trei moștenitori care 
răscolesc pămîntul în cău
tarea unei comori și se a- 
leg cu un pămînt roditor, 
s-au înhămat la urnirea 
din loc, împreună cu cei
lalți oameni ai șantierului 
de la Colibași, a 400 000 
metri cubi.

— Cam abstract, mă 
plîng eu. Ce poate să-i spu
nă cititorului cifra asta, 
400 000 sau 40 000 ?

— Scrieți că e de două 
ori volumul piramidei lui 
Keops, răspunde omul 
transporturilor.

tone, s-a apreciat că se mai pot e- conomiăi încă 900 tone. Ce fel de ..vețificare- atentă a proiectelor, în spiritul. Sarcinilor, trasate de partid," au; făcut și proiectanții Ministerului' Industriei Metalurgice, dacă ulterior o comisie .de specialiști a ja- juns-la concluzia că față de cerințele pentru 1967 se mai poate micșora, consumul cu 10 000 tone construcții metalice și laminate ?Se desprinde deci, din examinarea succintă a datelor de care dispunem, că într-o serie de organi
zații de proiectare sarcina trasată 
de partid de a se reduce substan
țial consumul de metal în construc
ții a fost tratată cu superficialitate 
și insuficientă răspundere. Ea nu a determinat măsuri energice, acțiuni eficiente, un grad înalt de preocupare pentru traducerea ei în viață. Apare cu toată claritatea că nici unele ministere sau sfaturi populare, care tutelează aceste organizații de proiectare, nu au intervenit ferm în acest sens. Or, trebuie 
clar înțeles că economisirea metalu
lui în construcții nu e o sarcină fa
cultativă, ci o obligație pentru 
toate organizațiile de proiectare și 
forurile lor de resort.în ce direcții principale acționat cu toată hotărîrea îndeplinirea acestei sarcini mice majore ?Consumul de metal depinde, în primul rînd, de alegerea soluției în 
ansamblu și de alcătuirea ei în de
taliu, ca și de calculele pe baza că
rora se face dimensionarea, înce- 
pînd cu stabilirea caracteristicilor 
geometrice ale obiectului — supra
fețe, înălțimi, deschideri — și ter- 
minînd cu secțiunile elementelor 
de rezistență și a dispoziției con
structive. în ce privește stabilirea soluțiilor și determinarea elementelor geometrice se constată că, în majoritatea cazurilor, construcțiile sînt judicios proiectate. Totuși, soluțiile sînt adoptate uneori fără un studiu temeinic pe bază de variante, care să permită alegerea celor mai potrivite și economice dimensiuni sau alcătuiri constructive. De regulă se acceptă singura varianta prezentată, pentru că altele nu se întocmesc. Mai sînt dese cazuri cînd spațiile afe-

mai dacă am norocul să 
întîlnesc în drum pe cineva 
dispus să mă ia în mașina 
lui. Avem termen să în
cepem asamblarea abia pe 
la jumătatea anului viitor 
•— atunci, în 68, vor ieși 
primele autoturisme pe 
poarta uzinei — și abia în 
prima zi a lui 70 va exista 
un autoturism — un tip 
nou, nu ca Renault 16 — nu 
numai asamblat, dar și al
cătuit din piese fabricate 
în uzină. Iar la ora aceea, 
dragi părinți, eu nu voi 
mai fi în uzină, pentru că 
am părăsit încă de aici, de 
la Oradea, munca de pro
iectant și m-am îndră
gostit de vijeliile și gălă
gia șantierului și, deși am 
nevastă și copil, eu tot pe 
șantier o să-mi caut cul
cușul, pînă o da bătrînețea 
în mine.

Un om venit de pe calea 
Griviței, leal și totuși pu
țin cam înciudat. Alexan
dru Albu e și el montor :

— Specialitatea mea e 
tot ce e mare și greu, ca
zane, macarale, stîlpi, tot 
ce atîrnă și se mișcă greu 
și cade cu zgomot, iar tot 
ce e fin și delicat nu mă 
interesează, n-am de-a face 
cu ceasornicăria și nici nu 
vreau să am.

E vorba de o problemă 
psihologică destul de deli
cată, fără a cărei rezol
vare nu se poate descurca 
nici un șef de șantier. Una 
sînt nevoile șantierului, 
alta sînt oamenii care îți 
stau-la dispoziție. Iți lip
sesc oamenii pricepuți pen
tru o anumită treabă, dar 
se întîmplă să se întîl- 
nească doi-trei cu aceeași 
calificare pentru o muncă 
unde „nu e loc" decît pen
tru unul singur. O singură 
echipă trebuia să planteze 
cei 120 stîlpi ai etapei de 
pînă la 1 Mai (pînă la sfîr- 
șitul lucrării vor fi 468). 
Kuntz' venise mail devreme 
cu o echipă a lui :gata con
stituită. Albu. după cum 
mi-a mărturisit șeful de 
lot, nici nu făcuse o im
presie bubă': grivițeanul,' 
în îmbrăcămintea lui os
tentativ :4e.-.elegantă, în fe
lul luH^~ă~țforbi, avea 
ceva „de” șmecher", refuza 
cuvintele mari, și declara 
cu un zîmbet mucalit că a 
venit la Colibași ca even
tual să-și facă rost de un 
automobil, să urmărească 
echipa „Rapid" în depla
sări. I s-a dat o treabă se
cundară, pe care a accep
tat-o numai pentru cîteva 
zile, ca să nu plece ime
diat.

Cînd s-a stricat un mare 
excavator, pe care n-avea 
cine să-1 repare, Albu s-a 
amestecat în discuție cu un 
aer indiferent ■:

— îl aranjez
— Dumneata 

tor. Te pricepi 
nere ?

— Am spus că mă pricep 
ce-i mare și greoi, 
mare și greoi, al

Am 
bași într-una din acele zile 
reci și haine care-1 fac pe 
vizitator să aibă remușcări 
— el, care vine pe șantier 
numai în treacăt, față de 
constructori, abonați pe 
termen lung la vitregiile 
naturii — fără' să bănuie că 
„aerul liber" este una din 
calitățile cele mai mari pe 
care constructorul i le gă
sește vieții de șantier.

Deunăzi, cînd am fost a- 
colo, la sfîrșit de aprilie, 
drumul de Ia Pitești la Co
libași era de 25 de kilo
metri. La ora cînd citiți a- 
ceste rînduri e foarte pro
babil ca distanta să se fi 
redus la jumătate. Meritul 
principal îl are un pod be
tonat. lung cît două tere
nuri de fotbal, care trece 
peste rîul Doamnei.

Ia,țjf"'hc Pe drumul de 
pămr. i ce urcă spre marea 
terasă unde e amplasamen
tul uzinei. Trecem printre 
pruni de mărime modestă : 
terenul vast pe care-1 va 
ocupa uzina nu răpește a- 
griculturii nimic de preț : 
cel mult, vom pierde cîteva 
damigene de țuică, dar o 
să fie mai multe' automo
bile. Pe marginea drumu
lui, cîteva plăci' indica
toare, ceva mai mici decît 
cele pe care le pune de 
obicei miliția : șefii șan
tierului au vrut să se' asi
gure, înainte de toate, de 
o circulație nestingherită. 
Sus, la capătul urcușului, 
ne așteaptă o mare de no
roi, dominată cu autoritate 
de un soi de poduri mo
bile, niște drumuri făcute 
bucată cu bucată din pa
nouri de stejar.

— Nimic original. 
Alexandru 

■ntierului,
.-’odul Mogoșoaiei și

Locomotiva Diesel electrică nr. 470, care a ieșit recent. de pe porțile uzinei „Electropu- tere" din Craiova, a fost executată într-un timp cu 3 300 de ore mai scurt decît o locomotivă realizată aici cu
ridicarea calificării muncitorilor și-au adus contribuția la acest succes. în perioada respectivă, de pildă, a fost dată în funcțiune o instalație destinată ridicării locomotivelor cu agregatele nron- tate și a fost executat un înj semnat număr de dispozitive. Pentru îmbunătățirea calității și sporirea productivității muncii s-au luat măsuri ca aproape un sfert din numărul cela realiza- să urmeze liceele teo-

acțiuni,ne-a informat inginerul tehno-

— Lucrează bine. Au 
luat un demaraj puternic.

Toată lumea pe aici, cînd 
pomenește șantierul din 
Colibași, folosește cuvîntul 
demaraj. Tov. Marinescu, 
secretarul cu problemele 
economice al comitetului 
regional de partid, tot des
pre demaraj mi-a vorbit; 
a înșirat destule lipsuri ale 
altor șantiere din regiunea 
sa, dar de Colibași era 
mulțumit.

Desigur, cînd am ajuns 
acolo, „bancherul" și con
tabilul șef l-au cicălit pe 
Țucra în chestiunea unor 
termene, s-au lansat într-o

lor ce contribuie ' rea locomotivelor cursurile serale la retic și industrial, tru ceilalți s-au diferite cursuri de zare.Rezultatul acestei
an;deS.e.locomotive Diesel și electrice.

s

iar pen- organizat speciali-

echipa.de
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RAPORTUL DINTRE
„Literatura și arta re

flectă nu numai conștiința 
unui om — a creatorului — 
ci și a unui anumit moment 
istoric și cultural — a 
spus Șerban Cioculescu. 
Evident, fiecare asemenea 
moment reprezintă o di
versitate de tendințe, de 
aspirații, de atitudini în 
fața vieții, din care pînă la 
urmă se- deslușește o notă 
dominantă, o preocupare 
principală 
procesul de gîndire al ge
nerației a început să 
clarifice.

în ceea ce privește lite
ratura sînt numeroase pro
bleme pe care fiecare ge-

I .

datorită căreia
se

nerație și le pune din nou : 
de pildă, problema clasi
cismului, a romantismului 
revoluționar sau a realis
mului. în domeniul esteti
cii, al criticii literare pro
blema principală a fost și 
este, în fond, aceea a cri
teriilor de valoare legate 
de ceea ce s-a numit gus
tul estetic. Ceea ce se poate 
defini este evoluția în timp 
a acestui gust, sînt trans
formările pe care el le su
feră. Cu toate aceste trans
formări se poate vorbi însă 
de o nostalgie a clasicis
mului, care este permanen
tă tuturor generațiilor de

scriitori. Ea poate fi pusă 
în legătură cu dorința de 
perfecțiune, cu aceea de a 
crea un stil care 
caracteristic unei 
dar și pilduitor 
viitorime.

în fond, dacă 
clasicismul ca o permanen
ță, indiferent de evoluția 
gustului, năzuința supremă 
a scriitorilor șl a artiștilor 
este de a crea valori per
manente. Iar în miezul a- 
cestor valori se află, fără 
îndoială, o anumită con
cepție de viață, care nu 
poate fi alta decît a acelui 
moment istoric".

să fie 
epoci, 

pentru
definim

Filozofia creatorului

nu se reduce la schematice

noțiuni generale

guvernează viziunea. Ra
portul dintre creator și filo
zofia timpului său e, firește; 
foarte complicat. Simpla a- 
derare la o concepție n-a 
fost niciodată suficientă ca 
filozofia să-și exercite real
mente înrîurirea sa, ea tre
buie să se convertească în 
bun propriu al artistului în
suși, să-i alimenteze, ca 
sînge natural, viziunea și să 
devină element constitutiv, 
organic al modului personal 
de receptare și transfigura
re a existentei.

Filozofia exercită, negre
șit, din multiple motive, o 
atracție particulară asupra 
creatorului și nu de ieri, de 
azi. Si nu numai asupra a- 
celora cu vocația ideilor ge
nerale, ci asupra oricăruia, 
în măsura în care el expri
mă, vrînd-nevrînd, o atitu
dine întemeiată totuși pe un 
punct de vedere despre 
lume și viață. Aș zice că 
pînă și refuzul unora de a 
aborda problemele existen
tei dintr-un unghi deschis, 
filozofic, traduce, în fond, 
tot o atitudine cu implicații 
filozofice. Că această atitu
dine are drept consecință 
vidarea operei de semnifi
cații cu adînci rezonanțe, nu 
mai e nevoie să demon
strez. Filozofia e un motor 
al gîndirii. dar ideile, atîta 
vreme cît nu devin reali
tăți sensibile, în stare să 
transmită emoțiile estetice,

teritorii sufletești neexplo
rate, să descopere între fe
nomene legături ascunse, 
revelatorii, care scapă ade
sea instrumentelor strict ra
ționale, să dea contur pal
pabil impalpabilului. în a- 
tingerea acestor scopuri, fi
lozofia materialist-dialecti- 
că îi este excelentă călăuză. 
Evident, a reduce raportu
rile dintre filozofie și gîn- 
direa estetică a creatorului 
de artă doar la cunoașterea 
și acceptarea cîtorva teze 
generale, fundamentale, e 
departe de a-1 înarma pe 
acesta cu un mod de înțele
gere superioară a realități
lor contemplate. Tezele ex
primă adevărul în datele 
lui esențiale, concluzive. De 
unde, pentru a le înțelege 
just, necesitatea de a le a- 
profunda. Altfel, filozofia 
rămîne o valoare exterioa
ră, cu ecouri vagi și super
ficiale în gîndirea creatoru
lui. Problema e ca, devenită 
bun propriu, să pătrundă în 
operă, sări însuflețească ar
ticulațiile, să-i dea sens și 
mișcare interioară, potrivit 
structurii psihologice a ar
tistului și capacității lui de 
receptare și reprezentare. 
Pentru că ideile, oricît de 
interesante ar fi ele, nesen
sibilizate estetic se consumă 
în spații situate la margi
nea artei. A le transfigura, 
dîndu-le corp artistic, a nu

știință, oferindu-ne o Ima
gine idilică asupra realită
ții sociale. Dimpotrivă, cele 
mai bune lucrări literare 
realizate la noi în acest do-

meniu al prozei s-au con- . 
stituit ca valori tocmai » 
pentru că au reușit să sur- f 
prindă la un înalt nivel ar
tistic aceste fenomene în 
toată amplitudinea. Socie
tatea socialistă șl filozofia ; 
ei asigură finalmente po- > 
sibilitatea soluționării dra- ; 
melor generate de con- 1 
flicte sociale. Angoa- I 
sele nu sînt de aceea decît 1 
împrumuturi străine de | 
realitatea socialistă.

Aș dori să mă refer și 
Ia o altă problemă, la așa- 
numita poezie filozofică, 
de idei, mult discutată as
tăzi. Estetica romantică 
enunțase ideea potrivit că
reia poezia și-ar înnobila 
substanța și valoarea dacă

ar atinge condiția filozo
fiei — formă superioară a 
manifestării inteligentei, u- , 
mane. A apărut atunci o 
poezie deliberat demonstra
tivă, cu caracter predomi
nant filozofic, în care fio
rul autentic, specificitatea 
artei, a poeziei, de fapt, 
dispăreau. De modalități 
poetice didactice și retori
ce prin excelență se poate 
vorbi și astăzi. Apar în 
poezii în forme care, amin
tesc , de ținuta gravă a 
științei și filozofiei. Este 
o poezie care se limitează 
numai la formularea unor 
adevăruri și concepții filo
zofice, fără a căpăta veș- . 
mîntul autenticei expresii! 
artistice".

Opera de artă conține

o filozofie eternă

sau o filozofie a timpului?

„Negreșit, cultura filo
zofică rodește valori în pla
nul artei și al literaturii 
— a' spus în cuvîntul său 
Z, Ornea. Cum se știe, 
multe dintre capodoperele 
literaturii universale și na
ționale își datoresc sub
stanța contactului direct 
cu opere ale unor mari 
glnditori, care determină 
în sfera artei meditații fi
lozofice in jurițl marilor 
probleme care confruntă o- 
menirea. Adeseori, contac
tul apropiat, eu o operă fi
lozofică a influențat nu 
numai concepția unui scrii
tor, dar și structura, mo
dalitatea specifică a operei 
sale. Nu e un secret pentru 
nimeni 
son a 
creația 
analitic 
cez.
psihologia și comportamen
tul individual, examinarea 
amănunțită a cadrului în 
care-și duc existența eroii, 
toate acele coordonate ale 
operei proustiene au, fără 
îndoială, la bază, unele teze 
importante ale filozofiei 
bergsoniehe. Zola șin între*/ 
gul curent naturalist- - au ■ 
suferit. — ■ se știe — influ
ențe hotărîtoare din partea 
filozofiei pozitiviste și a 
egperimentalismului știin
țific al lui Claude Ber
nard ș.a.m.d. Marii scrii
tori din toate timpurile au 
avut o anumită cultură fi
lozofică, un larg orizont de 
gîndire,' au fost ’activ inte
resați de problemele tlmțiu'-' 
lui lor. Dar, nu o dată, fi
lozofia și-a exercitat in
fluentele nu pe cale direc
tă, ci mediată. Scriitorul, 
ca om al epocii sale, se 
formează întotdeauna in
telectual sub semnul unui 
anume climat spiritual 
care-și imprimă pecetea — 
uneori chiar împotriva pro
priei voințe — asupra gîn
dirii sale particulare și — 
finalmente — asupra ope
rei. La constituirea acestui 
climat spiritual contribuie 
deopotrivă un punct de ve
dere filozofic, cuceririle 
științifice, înfruntările pe 
plan social-politic, spiri
tul public, componente din 
sfera morală și general 
culturală.

Relația filozofie — lite
ratură este un raport com
plex și, uneori, contradic
toriu- Repet un loc co
mun șpunind că nu o dată 
mari scriitori care împăr
tășeau o concepție filozo
fică sau ideologică retro
gradă au creat opere du
rabile în înțelesul supe
rior al termenului. Exem
plul lui Balzac — legiti
mistul și catolicul de care 
vorbea Engels — e mereu 
la îndemînă. Si, invers, 
se pot cita opere nutrite 
din idei înaintate, dar care 
n-au reușit să se circum
scrie în sfera artei. Si a- 
ceasta, întrucît sînt valo
rificate întotdeauna numai 
acele opere care — vorba 
lpi Caragiale — sînt pro
dusul „tendinței cu artă", 
pentru că — după cum 
Spunea același scriitor — 
„dacă n-ai talent, toate, 
toate sînt.., degeaba". Doar 
un scriitor înzestrat cu har 
autentic care beneficiază și 
de o cultură profundă — 
rod al unor asimilări pro
funde. nu al unor împru
muturi — va putea crea 
opere prețioase.

Ar trebui apoi semnalat 
pericolul vehiculării unor 
pseudofilozafii, alcătuită 
din rudimente eterogene și 
niciodată asimilate organic. 
De regulă, exponenții aces
tor atitudini împrumută 
cîteva idei aproximative, 
imagini palide ale ipostazei 
lor originare, depunînd 
apoi inutile strădanii pen
tru a le încorpora artistic 
în planul operei literare. In 
realitate, în sfera artei pot 
rodi nu aglomerările unor 
cunoștințe întîmplătoare. ci 
concepte deplin asimilate, 
trăite organic, o adevărată 
concepție filozofică ce poa
te genera un mod profund, 
propriu de înțelegere a lu
mii și a destinului eondițjei 
umane- De altfel, falsul e 
lesne și repede detectabil. 
Multe dintre lucrările cal
pe, rod al unor incursiuni 
fugare, superficiale și sco
lastice sau al eclectismului, 
parazitând în jurul unor 
vagi idei filozofice și care 
ajung repede în cimitirul

că opera lui Berg- 
influențat enorm 

lui Proușt, spiritul 
al scriitorului fran- 

Sondajul profund in

literaturii, se datoresc toc
mai acestor împrumuturi 
culese după ureche".

„Printre problemele pe 
care viața le pune în fața 
oricărui creator al zilelor 
noastre se numără, pe de 
o parte, necesitatea de a 
cunoaște cît mai aprofun
dat un anumit domeniu al 
realității, iar pe de altă 
parte, cerința de a fi la cu
rent, la nivelul epocii, cu 
tot ce se întîmplă pe pla
nul cunoașterii generale, 
cu tot ceea ce influențează 
în ritmul atît de vertiginos 
de dezvoltare a întregii so
cietăți — a precizat Gheor
ghe Stroia. Pe planul in
terferențelor ce se reali
zează în domeniul științei 
sub forma diferitelor știin
țe de hotar, a unor cerce
tări interdisciplinare, aș 
vedea și raporturile dintre 
artă — ca formă de cu
noaștere a realității sub 
specia universalului — și 
filozofie, care, prin însăși 
menirea ei, vizează o maxi
mă generalizare asupra 
vieții, un spirit de sinteză 
asupra înțelepciunii u- 
mane.

;E n’ecesar să avem în ve-'' 
dere că filozofia și arta 
sînt două forme ale con
științei sociale, distincte, 
incompatibile cu identifică
rile forțate și transferări
le mecanice, însă foarte 
strîns legate între ele, arta 
reflectînd nu numai reali-, 
ta,tea. dar și celelalte for
me ale conștiinței sociale, 
inclusiv filozofia. în epoca 
modernă este tot mai evi
dentă dorința de a esenția- 
liza arta, de a o impregna 
cu idei filozofice. Eu cred 
că nici nu poate exista o 
artă valoroasă fără să fie 
susținută de idei importan
te, nu poate exista o artă 
înaintată, optimistă, pu
ternică, încrezătoare, fără 
să aibă la bază o concep
ție filozofică similară.

Paralel cu tendința de a 
îmbogăți conținutul de idei 
al artei se vădesc, însă, în
cercările unora de a filo
zofa în orice chip, de a pre
zenta lucrurile alambicat, 
voit complicat, pentru a da 
senzația că în spatele vor
belor se ascunde o profundă 
filozofie. Qr, nu tot ceea 
ce este greu de înțeles 
este și profund filozofic ! 
Dimpotrivă ! O analiză mai 
atentă poate denunța ușor 
pustiul de idei ce caracteri
zează asemenea creații. Și 
aceasta în timp ce practica 
artistică dovedește că idei 
filozofice de o mare pro
funzime și complexitate pot 
fi exprimate în forme lim
pezi. clare, purtătoare ale u- 
nei puternice încărcături 
emoționale, avîr.d un drum 
larg deschis către mintea 
și inima poporului.

Oricît de importantă ar 
fi ideologia pe care o sus
ține în mod teoretic, pro
gramatic un artist, esen
țială este filozofia ce se 
degajă din opera lui, cea 
care rezultă obiectiv și ac
cesibil din creația sa. De 
multe ori criticii greșesc 
tocmai pentru că judecă 
autorul și nu opera aces
tuia.

Arta adevărată are și me
nirea de a ne înălța ideolo- 
gicește, de a ne oferi bucu
ria și satisfacția cunoașterii 
ideilor, furnizîndu-ne ima
gini artistice pline de seva 
gîndirii înaintate a secolu
lui nostru. Din, păcate,, unii 
dintre creatorii noștri nu 
sînt preocupați, în măsură 
suficientă, de împrospăta
rea fondului de idei ; se au
topastișează, încep să devi
nă egali, mereu aceiași. Mai 
mult decît atît, ei nu ajung 
nici șă cunoască profund 
viața și din această cauză 
bagajul lor de idei, de ma
terial sensibil, de cunoș
tințe despre viață sărăcește, 
cercul problemelor aborda
te se îngustează simțitor. O 
mai' accentuată familiari
zare cu tot ce oferă gîn
direa filozofică contempo
rană i-ar face mult mai re
ceptivi la fenomenele noi 
din viața noastră socialistă, 
ceea ce ar avea drept con
secință apariția de lucrări 
bogate în conținut și cît 
rnai diverse ca expresie ar
tistică.

„Spiritul modern — a 
continuat Aurel Martin — 
desemnează sensibilitatea o- 
mului de cultură față de 
cele mai înaintate idei ale

epocii sale, dorința de a de
vansa. ca putere de înțele
gere, momentul istoric, ca
pacitatea de a formula per
spective noi, puncte de ve
dere noi, la nivelul atins de 
dezvoltarea societății și gîn
dirii, o anume rafinare a 
mijloacelor de investigație 
și de expresie, o anume 
exigență în receptarea pro
blemelor și fenomenelor. El 
presupune introducerea, 
printre criteriile calității, a 
unor elemente inedite care, 
fără a nega valorile consti
tuite anterior. înlesnesc 
progresul general. Filozofia 
contribuie la deschiderea 
orizonturilor cunoașterii, la 
nuanțarea interpretării, la 
adîncirea prospecțiunilor, 
ea îi acordă scriitorului po
sibilitatea de a privi reali
tatea prin prisma legilor 
generale sau de a o proiecta 
pe ecranul universalului. 
Care e această concepție 
despre lume și viață, verifi
cată în practică, se știe și 
nu e întîmplător că spre ea. 
adică spre materialismul 
dialectic și istoric, se în
dreaptă atenția unui mare 
număr de oameni de litere 
de pretutindeni, conștienți 
că ea nu e o simplă teorie, 
ci o forță în acțiune, care 
țintește spre transformarea 
omului și a societății în lu
mina unor tulburătoare i- 
dealuri morale. La această 
filozofie, prin excelentă u- 
manistă. au aderat și scrii

torii noștri actuali și nu e 
-ngreu de observat'-ică ea le
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nu au, artisticește vorbind, 
valoare.

Scriitorul e dator însă să 
împingă mai departe cu
noașterea, să desțelenească

neglija dimensiunea filozo
fică a operei, a adinei 
sensurile vieții sînt condiții 
ce se impun, mi se pare, de 
la sine".

Ideea oricît de adincă

nesensibilizată, nu este artă

„Faptul că între literatură 
și filozofie se stabilesc, di
ferit de la epocă la epo
că, relații multiple și com
plexe, apare ca o evidentă 
pe care nu mai e necesar 
s-o subliniem în termenii ei 
cei mai generali — a inter
venit în discuție Matei Că- 
linescu. Există un „spirit al 
timpului", o specificitate a 
manifestărilor în toate di
recțiile de activitate cultu
rală ale unei perioade isto
rice anume — la definirea 
căruia contribuie, între al
tele, operele literare re
prezentative și, fără în
doială, construcțiile filozo
fice cele mai de seamă. De 
aceea, descoperim, ca pe un 
fenomen firesc, paralelis
mele existente între marile 
personalități literare și ma
rile personalități filozofice 
ale unei vremi, 
datorează muite 
(foarte puțini au 
care s-au arătat 
fată de perspectivele des
chise de cugetarea filozofi
că), după cum și filozofii au 
avut totdeauna de învățat 
de la marii scriitori, ale 
căror nume le găsim ade
seori menționate în lucră
rile lor. Desigur, paralelis
mele despre care vorbeam 
nu trebuie să fie absoluti
zate : filozofia implicată 
într-o creație literară — 
cum s-a subliniat judicios 
în cadrul discuției noastre 
— este asimilată specificu
lui literar, ea nu poate fi 
deci judecată ca o filozofie 
propriu-zisă, sistematică, 
urmărind unitatea și totali
tatea în sens conceptual. 
Astfel îneît, ceea ce ne in
teresează atunci cînd anali
zăm o operă literară sînt 
mai puțin formulările teo
retice explicite (de multe 
ori ele lipsesc cu totul), cît

Scriitorii 
filozofilor 
fost poeții 
indiferenți

ideile trăite de autor sau — 
ca să fac o metaforă — felul 
cum se răsfrîng acele 
„piscuri mari de piatră" 
ale cugetării în oglinda 
poeziei, E vorba, de fapt, 
de acea „filozofie impli
cită", care ține de struc
tura profundă a artistului 
și de invizibilele rădăcini 
care-1 leagă de epoca sa. 
în această privință, mi se 
pare că se poate vorbi, în 
afară de filozofia unui timp, 
și de sensibilitatea lui filo
zofică.

Dacă privim literatura 
noastră contemporană de la 
o anumită altitudine — lu
cru pe care ni-1 îngăduie, 
și chiar ni-1 reclamă peisa
jul ei variat — vom con
stata că, într-adevăr, cele 
mai rezistente dintre ope
rele ei sînt expresia unei fi
lozofii asimilate, trăite, 
transformate în viziune ar
tistică asupra lumii. în 
schimb, nu puține dintre 
operele efemere, astăzi a- 
proape uitate, și-au datorat 
caracterul lor perisabil apli
cării mecanice a unor teze 
filozofice — pe deplin va
labile în planul filozofiei — 
în domeniul literar. în poe
zie, tendința de transpunere 
mecanică a unor principii și 
definiții a dus la un lirism 
abstract, uneori schematic, 
alteori confuz prin metafo
rismul lui exterior dialectic. 
Unei asemenea poezii con
ceptuale, care cu timpul a 
evoluat spre o formulă pre
tențios intelectualizantă 
(mai găsim și astăzi adepți 
ai acestei formule), i-a co
respuns o proză ilustrativă, 
în care lipsa unui contact 
efectiv, organic, cu viața se 
putea resimți fără dificul
tăți. Cred însă că efectele 
cele mai nocive ale unei 
astfel de procedări

produs în domeniul criticii, 
care, prin însăși structura 
ei, este mai apropiată de fi
lozofie decît celelalte forme 
ale activității literare. Aici 
îngustimea dogmatică, ati
tudinile sociologist-vulgare
— ducînd la o ignorare a 
esenței actului critic, care 
este judecata de valoare — 
s-au manifestat din plin, 
dar, din fericire,, nu pentru 
mult timp. Astăzi, o ase
menea critică a devenit de 
neconceput. De ce am men
ționat toate aceste fenome
ne, rezultate ale unor erori 
de perspectivă ? Pentru a 
sublinia încă o dată că re
lațiile dintre literatură și fi
lozofie trebuie să aibă — și 
au, atunci cînd vocația 
scriitorului este autentică
— un caracter mult mai 
profund și mai complex. 
Cei ce privesc aceste re
lații superficial, mecanic, 
nu fac în fond decît să tră
deze spiritul adevărat al fi
lozofiei pe care vor s-o 
ilustreze. Cu atît mai vala
bilă este o atare afirmație 
în cazul marxismului, filo
zofie esențial dinamică, ani
mată nu numai de voința de 
a cunoaște lumea, dar și de 
aceea de a o transforma : 
și tocmai pe latura actiyiș- 
mului său fundamental, du
blat de o acută luciditate 
istorică, marxismul ni se 
înfățișează ca o filozofie cu 
largi perspective în ordinea 
trăitului și deci ca o filo
zofie care, asimilată, poate 
avea, în chip direct, o mare 
valoare fertilizatoare pentru 
experiența artistică".

„Proza schematică — a a- 
dăugat Z. Ornea — nu s-a 

putut legitima artistic, prin
tre altele, tocmai că ocolea 
marile probleme de con-

„Desigur, orice creator 
care crede în menirea lui 
tinde să exprime în opera 
sa idei și sentimente în sta
re a-1 impune nu numai în 
fața contemporanilor săi, 
dar dacă se poate, să-i cu
cerească un loc în cultura 
mondială și chiar în eterni
tate — a continuat Ion 
Dodu Bălan. Pentru atinge
rea acestui scop, am impre
sia că, programatic sau nu, 
se încearcă două căi : una 
este aceea a intrării în spa
țiul universal și în eterni
tate prin reflectarea com
plexă și nuanțată a momen
tului de acum si de aici — 
în cazul nostru, de anii 
construcției socialiste — cu 
tot ceea ce implică aceasta 
și, în primul rînd, prin ex
primarea unei concepții ori
ginale, proprii, distincte, a- 
supra lumii. O altă cale, 
care se pare că îi mai ispi
tește pe unii, mai grăbiți în 
cucerirea gloriei, este a ce
lor care vor să intre în pa
trimoniul culturii universa
le și în eternitate, ignorînd 
granițele de timp și de 
spațiu, operînd cu așa-nu- 
mitele categorii etern uma
ne, ce nu s-ar supune unei 
concepții mai riguroase 
despre lume și n-ar fi de
terminate de condiții isto
rice concrete, de un con
text social anume.

Această a doua cale mi se 
pare infructuoasă, fiindcă 
întotdeauna un creator se
rios operează cu idei, cu 
sentimente, cu imagini con
crete ale vremii sale, fără 
ca prin aceasta să rămînă 
un simplu grefier al epocii, 
al mișcărilor sufletești ale 
oamenilor timpului său. E- 
ternul uman nu există în 
sine, în afara timpului și 

i spațiului. El viază, numai 
: prin concretul ’ istoric.

Sigur că ar fi absurd să 
negăm existența unor atri
bute eterne ale existenței 
umane, cum sînt sentimen
tul iubirii, sentimentul ma
tern. sentimentul trecerii 
ireversibile a timpului, al 
morții cu toate ecourile 
dramatice, tragice uneori 
pe care le. stîrnesc în con
știința omului. Cred însă 
că aceste sentimente rămîn. 
ca expresie a unei persona
lități creatoare, numai a- 
tunci cînd poartă pecetea, 
nuanțele de gîndire, 
trăire ale unui anumit 
ment istoric. Nimeni 
poate trăi fără ca să 
poarte în universul său de 
gîndire, în universul său su
fletesc. semnele timpului, 
ecouri din concepția despre 
lume a societății în care 
trăiește. Fiecare epocă și 
fiecare generație literară 
s-au impus în istoria cultu
rii numai în măsura în care 
au adus ceva cu adevărat 
nou și inedit în ceea ce pri
vește experiența umană și 
puterea de cunoaștere, sin- 
tetizînd înțelepciunea po
porului respectiv, într-o di
versitate de forme artistice. 
Așa-zisele teme etern uma
ne nu trebuie asemuite cu 
acele rădăcini perene din 
care înmuguresc aidoma în 
fiecare primăvară aceleași 
plante. în primul rînd, pen
tru că opera literară este 
un produs spiritual unic, și 
irepetabil, care extrage din 
structura societății, din psi
hologia și gîndirea epocii 
acele trăsături noi, capabi
le să definească în mod dis
tinct fizionomia complexă 
a timpului respectiv.

Numai astfel se asigură 
evoluția artei și numai așa 
se îmbogățește universul 
ei. Creația majoră, arta ve
ritabilă, adevărata origina
litate creatoare exclud or
ganic ideea de repetiție, de 
mimetism filozofic.

Care este raportul dintre 
creație și concepția despre 
lume a scriitorului din epo
ca noastră, care ar fi notele 
mai particulare, mai proprii 
ale concepției socialiste 
despre om și societate ?

în primul rînd, această 
concepție despre lume se 
formează sub îndrumarea 
unui partid comunist care 
are o filozofie, bazată pe 
cunoașterea minuțioasă și 
obiectivă a vieții, pe cele 
mai riguroase legi ale știin
țelor umanistice, ale științei 
în general. Partidul comu
nist a înlesnit pentru mase 
largi de oameni formarea 
unei concepții despre lume, 
despre societate, despre ra
porturile dintre individ și 
societate, despre rosturile

mari ale omului pe pămînt. 
Concepția despre lume a u- 
nui scriitor de la noi și de 
astăzi presupune, mai întîi, • 
o viziune optimistă. Si aici , 
aș vrea să fiu foarte clar. 
Nu este vorba să înfățișăm 
niște oameni idilici, plini de 
voie-bună absurdă care au 
învins toate dificultățile 
vieții și au dezlegat toate 
marile taine. Creatorul 
dintr-o țară ca a noastră își 
va sprijini viziunea, con
cepția lui asupra lumii pe 
un optimism viguros, stenic 
pe care îl generează 'socie
tatea noastră, modul științi
fic în care ea este organi
zată, cuceririle pe care le 
realizează întregul popor 
sub conducerea partidului. 
Desființarea exploatării o-

mului de către om, înlătu
rarea incertitudinilor legate 
de existență., crearea condi
țiilor pentru afirmarea per
sonalității umane, descătu
șarea talentelor creatoare, 
dreptul de muncă, egalita
tea socială sînt tot 
motive de optimism 
și înțelept.

Se' vehiculează 
ideea că o viziune optimis
tă despre lume, afirmarea 
personalității creatoare ar 
exclude exprimarea tragi
cului. înfățișarea unor feno
mene mai complexe ale 
vieții. Eroare evidentă. 
Concepția marxistă des
pre lume, pe care o 
are și trebuie s-o aibă 
creatorul de la noi, nu este 
deloc incompatibilă cu ex-

atîtea. 
sobru

uneori

primarea unor aspecte com
plexe, dureroase uneori. 
Totul este de a înfățișa, a- 

■ ceste aspecte complexe în
tr-o. viziune care să trans
mită! cititorului, un senti
ment. fundamental de cer
titudine, de optimism, de. 
încredere în viață, în noile 

. raporturi dintre oameni, 
așezate pe baza unor idea
luri comune, clare, lumi
noase.

De aceea mi se pare ciu
dat că. în. unele poezii în- 
tîlnim o mimare a angoa
selor, a spleenului, a incer
titudinilor care circulă 
foarte des în diverse lucrări 
filozofice și literare din ță
rile capitaliste.

Prezența unor asemenea 
lucrări mi se pare justifica-, , 
tă în lumea capitalistă, unde 
nu poate fi vorb.a de un op
timism funciar. In această 
lume exploatarea continuă, 
nesiguranța omului, e o rea
litate. sentimentul alienării 
e determinat social, ca și 

. spaima, angoasa, spleenul 
etc. Stările sufletești nu se 
pot însă împrumuta.

Concepția despre lume 
trebuie să fie un atribut or- 

, gapip al personalității crea
toare ;' aceasta mi se pare 
un lucru esențial".

„însușirea filozofiei mate- 
rialisfc-dialectice—. concep
ția. cea mai înaintată despre 
natură și societate — a 
afirmat Gh. Stroia, în toa
te articulațiile și în toată 
bogăția ei de nuanțe și im- 

. plicații, este și o posibili
tate de a atinge universali- . 
tatea, de a comunica cu oa
meni de pe meridiane di
ferite, rămînî.nd noi înșine, 
cu specificul național al ar
tei și literaturii noastre. A- 
bordînd problemele funda
mentale ale vieții, într-o 
modalitate proprie culturii 
și artei noastre, printr-o 
însușire temeinică, atît a 
filozofiei, cît și a realită
ților de la noi. se va rea
liza o fuziune organică în
tre elementele particulare, 
specific naționale, și notele 
de generalitate purtînd. gi
rul filozofiei, care le asi
gură dreptul de circulație 
în toată lumea".

și snobismul filozofic

Arta optimismului

de 
mo- 

nu 
nu

„Luînd ca punct de ple
care cîteva observații făcu
te pînă acum, aș vrea să 
fac unele precizări în legă
tură cu ceea ce eu aș nu
mi „mesajul umanist al ar
tei socialiste" — a spus Șer- 
ban Cioculescu. S-a obser
vat aici că în literatura 
occidentală se pun proble
me numeroase, dar care în 
majoritatea lor duc la con
cluzii pesimiste. Și, într-a- 
devăr, astăzi, dacă am pri
vi notele dominante ale ar- 

’ "tei occidentale — cum sînt 
tema angoasei, a absurdu
lui — le-am găsi în core
lație cu filozofia existen
țialistă. Bunăoară, în ceea 
ce-1 privește pe Eugen Io- 
nescu, toată faima lui mon
dială vine de la talentul cu 
care a pus absurdul în e- 
cuație dramatică sau mai 
bine zis scenică. Iar de la 
Kafka încoace, problema 
anxietății pare problema 
cea mai autentică pentru 
scriitorii occidentali, fiind
că este un fel de întrecere 
pentru a arăta că viața, 
existența pe această lume 
sublunară, este un impas, 
ca și cum toți, întreaga o- 
menire, ar fi sortită unei 
existențe falimentare, ca si 
cum bilanțul prestabilit al 
existenței ar fi falimentul.

Unor asemenea concepții, 
filozofia marxistă le răs
punde arătînd că viața me
rită să fie trăită, că omul 
are în el resurse de ener
gie, fizice și mai ales spi
rituale, care îi permit să 
învingă aparentul impas al 
existenței sale. Aș zice că 
concepția socialistă asupra 
vieții este o concepție pro
meteică, în sensul în care, 
cu fiecare nouă generație 
omenirea a reaprins flacăra 
răpită zeilor chiar atunci 
cînd ea părea stinsă.

Noi nu opunem pesimis
mului aprioric și dogmatic 
al unei anumite filozofii ar
tistice un optimism artifi
cial, dogmatic și nefundat 
în realitate, ci un optimism 
tonic, alimentat din fecun
da experiență a omenirii. 
Marile cuceriri ale omului 
în cele mai diverse dome
nii ale științei, ridicarea 
din ultima jumătate de 
veac a mulțimilor, a mase
lor, pe plan politic, cul
tural, social sau economic, 
constituie o confirmare a 
acestei concepții prometei
ce. în timp ce impasul este 
o teză artificială, eu aș 
spune că prometeismul este 
o intuiție fundamentală 
legată de natura omului.

Omul este, prin definiție, 
un cuceritor al focului, al 
luminii, al tuturor energii
lor de care dispune aceas
tă planetă. Pesimismul lite
rar și artistic nu corespun
de firii sale profunde, ci, 
cel mult, nevoii de ficțiune, 
de a opune realităților e- 
xistente o ceață artificială, 
de a opune o altă realitate, 
un „joc secund", cum zicea 
Ion Barbu. Eu aș spune că, 
din punct de vedere filo
zofic, acel joc secund al in
teligenței artistice care pro
pune omului nu să-și con
temple forța, ci slăbiciunea, 
este un joc secund degra
dant, impus din exterior.

contrar trasaturilor sale de
finitorii.

„Că suferința și senti
mentul elegiac al neputin
ței au alimentat și continuă 
să alimenteze literatura din 
anumite țări, primind nu o 
dată și fundamentări filo
zofice, sînt realități incon
testabile — a, adăugat Aurel 
Martin. — întrebarea e :.. în 
cîte cazuri avem -,de-a face 
cu stări trăite într-ade'văr 
sau cu simple mimări nu
trite de iluzia că poetului 
i-ar sta bipe: înv.eșnyptat, 
în toga tristeții metafizice?’ 
Istoria a sancționat fără e- 
zitări pe epigoni și-i va 
sancționa și pe cei ce as
tăzi versifică dureri închi
puite, cum versificau a.tîția 
dintre posteminescieni, sti- 
huitori înmormînta.ți încă 
de pe atunci în negura ui
tării".
„Originalitatea artei noas

tre socialiste constă, după 
părerea mea. a subliniat în 
continuarea intervenției sa
le Șerban Cioculescu, toc
mai în a-i da omului încre
dere în puterile sale, dar 
nu prin parafrazarea unor 
lozinci, ci oglindind reali
tățile complexe, transfor
mările adînci ale epocii pe 
care o trăim.

Noi nu putem ști cum va 
arăta arta viitorului, dar 
sînt convins că ea va fi in
spirată de cuceririle ome
nirii puternice. Această o- 
menire puternică este lu
mea proletariatului, este 
lumea „noroadelor care se 
ridică" — cum spunea, 
așa de frumos, Mihail 
Sadoveanu. Ridicarea no
roadelor de peste tot, 
din toate continentele, 
mulțimea care își cîștigă 
dreptul la viață și care 
smulge potentaților privile
giile pentru a-și face o 
viață mai bună, toate cu
ceririle omenirii cred că 
vor face, pînă la urmă, să 
dispară și ceea ce eu aș 
socoti că este un snobism 
în arta contemporană : plă
cerea amară de a gusta în 
literatură și artă untul, fie
rea vieții.

Arta socialistă este o re
chemare la o ordine supe
rioară, la un echilibru su
fletesc, oferind un cîmp 
larg de afirmare a diver
sității de temperamente, di
versități de structuri spiri
tuale a creatorilor de fru
mos, Este o artă umanistă, 
în care scriitorul, artistul 
plastic sau muzical se simte 
chemat să cînte valorile po
zitive ale vieții, lupta și în- 
frîngerea nefiind înțelese 
ca un impas fatal către care 
ar merge omenirea.

Cred că literatura noas
tră trebuie să exprime în
crederea în om și în posibi
litățile lui superioare, că 
poate să fie și va fi cu 
timpul o artă jubilantă cînd 
fiecare creator își va da 
seama că socialismul a gă
sit mijlocul de a infuza 
unei lumi îmbătrînite în
crederea în destinul ei și 
în propriile ei forțe. Este 
o convingere mai veche a 
mea, aceea că impasul 
freudian, impasul kafkian, 
impasul teatrului absurdu
lui, chiar dacă oferă unele 
noutăți seducătoare, sînt in-

■ teresante , îndeosebi prin 
marele talent al celor care 
le-ău lansat. De aceea, mi 
se pare o gravă eroare în
cercarea unor tineri aUf^ri 
de aYmarge sistematic i, a- 
ceste .cai, unde nu pot a- 
duce o experiență proprie 
de viață, unde nu pot a- 
duce un mesaj propriu, ci 
doar un mimetism, irosin- 
du-și în) van. țal.eptul.

Iată’ ‘bunăoară Proust, 
după cum s-a mai spus aici, 
deși a urmat o filozofie dis
cutabilă, filozofia bergsoni- 
ană, . totuși, plecînd de la 
observația memoriei invo
luntare și a comorilor pe 
care uneori le poate revăr
sa viața noastră sufletească, 
a scris pagini admirabile. 
S-a afirmat despre el că 
este un snob, dar în reali
tate nu este așa pentru că 
în opera lui noi vedem unîn opera lui noi 
aspect deviat al luptei de 
clasă. Știți care 
aspect ? El nu a 
la Jupta de clasă propriu- 
zisă dintre muncitorime și 
burghezia canitalistă, msă, 
martor al ultimelor ' i^âiri 
ale feudalismului și<; jbili- 
mii franceze, a obserVat că 
burghezia care a cucerit 
pozițiile de odinioară ale 
feudalismului caută să se 
strecoare în înalta societa
te. Proust, prin intuițiile 
lui fundamentale de viață, 
este.................
plan

Ei 
tura 
ajunge și ea să descopere 
legi sociale fundamentale 
prin abandonarea unor 
modele prestigioase, dar în 
fond snobe, prin însușirea 
ideologiei marxist-leniniste, 
prin cunoașterea vieții, prin 
adîncirea experienței artis
tice. în acest fel, noi vom da 
și o poezie de gîndire adîn- 
că, dar vom da și o litera
tură de oglindire și de in
tuiție profundă a realități
lor noastre socialiste".

„în cuvintul său, profe
sorul Șerban Cioculescu 
considera necesitatea stabi
lirii unor criterii sigure în 
funcție de care să fie posi
bilă aprecierea reală și ex
haustivă a operei de artă, 
ca fiind una din proble
mele ce preocupă critica 
noastră actuală — a spus 
Gheorghe Stroia. Cred că, 
în urma discuțiilor purtate 
aici putem trage concluzia 
că sublinierea adîncimii 
filozofice, a conținutului de 
idei, _ raportarea perma
nentă la cuceririle gîndirii 
filozofice, trebuie să intre 
în arsenalul nostru critic ca 
un criteriu, alături de va
loarea artistică, în aprecie
rea operei de artă. De ase
menea, includerea acestui 
criteriu în procesul de va
lorificare estetică ar fi de 
natură să pună în lumină 
modul în care concepția 
noastră filozofică s-a inte
grat în ansamblul de gîn
dire al unui creator, influ
ențele reciproce dintre filo
zofie și artă, evoluția pe 
care ele o suferă în urma 
profundelor prefaceri ale 
vieții noastre".

Masă rotundă realizată 
de Sorin MOVILEANU

este acel 
fost atent

tot atît de mare pe 
social ca și Balzac.

bine, eu cred că litera- 
noastră cea nouă va

ARTĂ Șl FILOZOFIE
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Vizita delegației Partidului Socialist
Francez (S. F. 1.0.) în regiunea Ploiești

marelui număr de rafinori și ehi- miști aflați în fața clădirii, a subliniat că acest important centru al petrochimiei românești, pe care-1 vizitează oaspeții francezi, este rodul înfăptuirii politicii partidului de industrializare socialistă a țării, de ridicare a nivelului de trai al populației — o mărturie a eforturilor creatoare și a succeselor pe
Spectacol 
în cinstea 
oaspețilorChristian Pineau, fost ministru, membru al Comitetului director al Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.), Robert Pontillon, membru al Comitetului director, secretar general al Biroului pentru afacerile externe al partidului, Jacques Piette, membru al Comitetului director, Marcel Livian, consilier juridic și însărcinat cu afaceri sociale, membri ai delegației Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.) au asistat sîmbătă seara la spectacolul cu baletul „Frumoasa din pădurea adormită" de Ceaikovski, prezentat de colectivul Teatrului de operă și balet.Oaspeții au fost însoțiți de Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adiunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

care oamenii muncii le-au obținut în opera de edificare socialistă a patriei.Mulțumind pentru călduroasa primire ce i s-a făcut, secretarul general al Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.) a urat muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din aceste unități noi succese în activitatea lor.în continuare, oaspeții vizitează modernele instalații ale complexului de cracare catalitică, unde primesc ample explicații privind capacitatea de producție, nivelul de automatizare a proceselor tehnologice și gradul înalt de prelucrare a țițeiului.Oaspeții vizitează apoi două din unitățile combinatului petrochimic— fabricile de olefine și polietilenă— care realizează, prin chimizare, o valorificare superioară a produselor rafinăriei. Produsele acestei tinere unități și-au cucerit un bun renume atît în țară cît și peste hotare, fiind exportate în mai mult de 20 de țări.în timpul vizitei, Guy Mollet și ceilalți oaspeți francezi s-au interesat de modul în care este organizată și condusă producția, de felul în care sînt formate și specializate cadrele care lucrează în unitățile complexului.După vizitarea complexului industrial de la Brazi, oaspeții francezi, împreună cu conducătorii partidului nostru, străbat, în mașini, arterele principale ale orașului Ploiești. Mii de ploieșteni veniți în întîmpinare salută cu căldură pe oaspeți, le oferă flori. Pînă la ieșirea din oraș, locuitorii din Ploiești au făcut oaspeților o călduroasă manifestare de simpatie. (Agerpres)

Vizitele 

delegației 

P. C. Sirianîn zilele de 28 și 29 aprilie, delegația Partidului Comunist Sirian, condusă de tovarășul Youssef Fay- sal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Sirian, care ne vizitează țara, a avut întîlniri și convorbiri la Comitetul de Stat al Planificării, la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și la Sfatul popular al regiunii Ploiești, a vizitat noile construcții din orașul București, rafinăria Brazi, uzina de utilaj petrolier „1 Mai" și Combinatul petrochimic Ploiești.
Semnarea Convenției 
consulare 
româno - mongoleîn urma tratativelor care au avut loc la București între delegațiile română și mongolă și care s-au desfășurat în spirit de înțelegere deplină, la 29 aprilie s-a semnat, la Ministerul Afacerilor Externe, Convenția consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă.Din partea română, convenția a fost semnată de Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea mongolă de Togoociin Ghenden, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Mongole la București.Convenția consulară româno- mongolă va contribui la dezvoltarea bunelor relații care există între cele două țări prietene.

COMUNICAI CU PRIVIRE IA VIZITA 
IN REPUBUCA SOCIALISTA ROMÂNIA 
A MINISTRULUI AFACERILOR EXTTRNE 
Al IRAKULUI, ADNAN Al PACHACHI

Recepție cu prilejul

a Japoniei

l

Manifestări 

prilejuite 

de aniversarea 

a 45 de ani de la 

înființarea U.T.C.

In întreaga fără au loc numeroase 
manifestări prilejuite de aniversarea 
a 45 de ani de la înființarea Uniunii 
Tineretului Comunist.

La Casa de cultură a studenfilor din 
Timișoara, sute de studenți și cadre di
dactice din învăfămîntul superior s-au 
întîlnit cu membri ai Comitetului regio
nal Banat al P.C.R. Ion Cîrcei, prim-se- 
•.retar al Comitetului regional de partid 
îanat, a făcut o amplă expunere des
pre tradifiile de luptă revoluționare ale 
U.T.C., sub conducerea partidului, și 
despre contribufia adusă de tineretul 
patriei noastre la desăvîrșirea construc
ției socialismului în România. A fost 
apoi înminată organizației U.T.C. de la 
Facultatea de mecanică agricolă a In
stitutului politehnic și unor uteciști Di
ploma de onoare a C.C. al U.T.C.. 
pentru merite deosebite în muncă și la 
învăfătură.

In aula Bibliotecii centrale universi
tare „M. Eminescu’ din lași a avut loc 
o intilnire a tovarășului Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid lași, cu tineri muncitori, ingi
neri, tehnicieni din întrepiinderile in
dustriale și de pe șantierele de con
strucții din cuprinsul regiunii. Cu acest 
prilej vorbitorul s-a referit la unele 
probleme actuale ale politicii econo
mice a partidului, arătînd sarcinile ce 
revin organizațiilor de tineret din în
treprinderile industriale și de pe șan
tierele de construcții în etapa actuală 
Un moment emojionant al întîlnirii l-a 
constituit înmînarea diplomelor de o- 
noare ale C.C. și Comitetului regional 
U.T.C unor organizați' de tineret, pre
cum și unor uteciști care s-au distins 
prin rezultate deosebite obtmute în 
muncă.

La Pitești peste 800 de tineri — 
muncitori, studenfi și elevi — au luat 
parte la întilnirea cu tovarășul Petre 
Duminecă, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Argeș, care a 
avut loc la Casa tineretului din locali
tate. In cadrul unor manifestări ase
mănătoare, C.C. al U.T.C. a acordat, în 
aceste zile, diplome de onoare unor 
organizații și tineri din regiunile Bucu
rești, Banat, Brașov, lași, Ploiești, regiu
nea Mureș-Aufononiă Maghiară.

(Agerpres)

vremea

Ieri în tară : Vremea s-a 
menținut relativ călduroasă în 
Transilvania și Moldova, unde 
cerul a fost variabil. în jumăta
tea de sud a țării vremea a fost 
umedă, cu cerul mai mult aco
perit. Au căzut ploi intermi
tente în Banat, Oltenia, Munte
nia și cu totul izolate în Dobro- 
gea. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 10 
grade Ia Curtea de Argeș și 20 
grade la Dej, Iași, Vaslui. Huși, 
Negrești și Tg. Ocna. în Bucu
rești : Vremea a fost umedă, cu 
cerul acoperit. A plouat intermi

tent. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 mai. în țară : Vre
me relativ călduroasă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie, mai ales în 
cursul după-amiezelor. Vînt po
trivit, cu unele intensificări 
trecătoare. Temperatura va scă
dea în jumătatea de nord a 
țării. Minimele vor fi cuprinse 
între 1 grad și 11 grade, iar 
maximele între 12 și 22 grade, 
în București : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea și dimi
neața. în cursul după-amiezelor 
tendințe de ploaie sub formă de 
averse. Vînt potrivit, predomi- 
nînd din sectorul vestic. Tempe
ratura ușor variabilă.. '

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, adresată în numele guvernului român, ministrul afacerilor externe al Republicii Irak, Adnan al Pachachi, a făcut o vizită oficială în România între 26 și 28 aprilie 1967.Această vizită, prima făcută de un ministru de externe al Republicii Irak în Republica Socialistă România, reflectă prietenia care există de mult timp între cele două țări și care a fost pe deplin demonstrată prin primirea călduroasă și cordială acordată ministrului de externe al Irakului de către poporul și guvernul Republicii Socialiste România.în timpul șederii sale în România, ministrul afacerilor externe al Republicii Irak, Adnan al Pachachi, a vizitat orașul București și obiective industriale din regiunea Ploiești, luînd cunoștință de progresele realizate de poporul român în domeniul economic și social.Ministrul de externe al Irakului, Adnan al Pachachi, a fost primit de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- ghe Maurer.Convorbirile oficiale purtate între ministru] afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Irak, Adnan al Pachachi, într-o atmosferă cordială, s-au referit la o largă gamă de probleme privind desfășurarea relațiilor dintre România și Irak și situația internațională actuală.Cei doi miniștri de externe au constatat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor dintre țările lor în domeniul economic, cultural și tehnic și au convenit că trebuie luate în continuare măsuri concrete în vederea întăririi și lărgirii colaborării, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Trecînd în revistă actuala situație internațională, cei doi miniștri , de externe au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a continua eforturile pentru menținerea, păcii și securității în lume și statornicirea unui climat de încredere și colaborare între slate.Cep doi miniștri de externe au examinat situația din Orientul

Mijlociu și și-au exprimat sprijinul deplin față de lupta popoarelor arabe din Aden, protectoratele Arabiei de Sud și Oman, pentru libertate și independență.Ei au condamnat folosirea forței armate împotriva luptei popoarelor pentru libertate și independență, exprimîndu-și sprijinul ferm pentru aplicarea imediată și deplină în Asia, Africa și alte părți ale lumii a declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Miniștrii de externe ai celor două țări au reafirmat sprijinul deplin al guvernelor lor pentru lupta arabilor palestinieni, în vederea restabilirii drepturilor lor legitime, în conformitate cu Carta O.N.U.Cei doi miniștri de externe au examinat, de asemenea, situația din Asia de sud-est și grava amenințare pentru pace pe care o prezintă războiul purtat împotriva poporului Vietnamului.Ei reafirmă necesitatea încetării imediate și necondiționate a bombardamentelor aeriene împotriva Republicii Democrate Vietnam și de a se dă ' poporului vietnamez posibilitatea să-și hotărască singur soarta, fără amestec din afară, în conformitate cu acordurile de la Geneva din 1954.Procedînd la un schimb de vederi asupra situației din Europa, cei doi miniștri de externe au fost de părere că înfăptuirea securității europene reprezintă un factor important pentru însănătoșirea vieții politice pe continentul european, susceptibil să influențeze favorabil întreaga situație internațională.Cele două părți au considerat că, în abordarea constructivă a problemelor securității europene, trebuie să se ia în cpnsiderație recunoașterea realităților istorice care s-au format ca -rezultat al celui de-al doilea război mondial, existența celor două state germane.Cele două părți au subliniat importanța contactelor personale ca factor al promovării înțelegerii reciproce și al acțiunilor în favoarea păcii.Ministrul de externe al Irakului, Adnan al Pachachi, a adresat ministrului de externe al Republicii Socialiste România. Corneliu Mă- nes.cu invitația de a vizita Irakul. Invitația șw fost acceptată eh mulțumiri, data vizitei urmînd a fi fixată pe cale diplomatică.

Sîmbătă la amiază ambasadorul Japoniei la București, Akira Shige- I mitsu, a oferit o recepție în saloa- ■ nele ambasadei, cu prilejul sărbă- I torii naționale a Japoniei.Au participat acad. Șt. S. Nico- . Iau, vicepreședinte al Marii Adu- I nări Naționale, Corneliu Mănescu, | ministrul afacerilor externe, mem- . bri ai conducerii unor ministere, conducători ai unor, instituții cen- | trale, oameni de știință, artă și cui- ■ tură, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor | diplomatice acreditați la București ■ și alți membri ai corpului diplomatic. I
* ICu același prilej, ambasadorul Japoniei la București a rostit o cu- vîntare la posturile noastre de ra- I dio și televiziune. (Agerpres) '

30 APRILIE
9,00 — Cum va fi vremea ? 9,02

— Gimnastica de dimineață. 9,10 —
Emisiune pentru copii și tineretul 
școlar. 10,45 — Emisiune pentru
sate. 12,00 — Concert simfonic.
15,00 — Fotbal : Progresul Bucu
rești — C.S.M.S. Iași. Dinamo 
București-Politehnica Timișoara. 
Transmisiune de la Stadionul Re
publicii. 18,30 — Magazin 111. 19,30
— Telejurnalul de seară. 19,50 —
„X, Y, Z“ — Curajul. 20,10 - In
terpretul preferat. Muzică populară 
la cererea telespectatorilor. 20.30
— Film artistic : „Bancnota de 
1 000 000 de lire". 22,00 — Un cîn- 
tec vechi, o amintire. 22,30 — Me
lodii premiate la festivaluri de mu
zică ușoară. 22,50 — Telesport. 23,10
— Telejurnalul de noapte.

1 MAI

Cronica

zilei

9,00 — Transmisiune de la mitin
gul și demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală cu prilejul zilei de 
1 Msi. 19.00 — Telejurnalul de
seară. 19,20 — Cîntecul primăverii. 
Recitai poetic 19,30 — Mari ansam
bluri. Ansamblul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 20,00 
— Selecțiuni din spectacolul de va
rietăți : Seară de mai. 22,50 — Tele
jurnalul de noapte.

cinema

Plecarea peste hotare a unor delegații 
ale Consiliului Central al U. G. S. R.Delegații ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor au răspuns invitațiilor de a lua parte la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai și au plecat zilele acestea în următoarele

țări : R. P Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, Republica Cuba, R. D. Germană, R. P. Mongolă R. P. Polonă, R. P. Ungară, U.R.S.S., Algeria. Republica Arabă Unită, Guineea, Maroc, Siria
Plecarea ministrului 

educației al R. P. UngareIlku Pal, ministrul educației al R. P. Ungare, a fost primit sîmbătă dimineața de Ponipiliu Maco- vei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, au asistat reprezentanți ai conducerii C.S.C.A. Au fost de față Jozsef Vince, ambasa-

dorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.în cursul aceleiași zile, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a oferit o masă în cinstea oaspetelui. După-amia- ză, ministrul educației al R. P. Ungare a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie, (Agerpres)
0 delegație de medici români, 
condusă de ministrul sănătății 

și prevederilor sociale, 
a făcut o vizită in Franța

Sîmbătă a părăsit Capitala, ple- | cînd spre Budapesta, o delegație I a Uniunii Generale a Sindicatelor I din țara noastră, condusă de to- i varășul Constantin Herescu, secretar al Consiliului Central. Delega- I ția va participa la lucrările celui i de-al XXI-lea Congres al Sindi- j catelor din R. P. Ungară ce va I avea loc între 3 și 6 mai. I

Sîmbătă la amiază a părăsit f Capitala delegația Camerei de Co- I merț și Industrie din Slough — •Marea Britanie, condusă de M T i Clarke, care a făcut o vizită în ] țara noastră. ■(Agerpres) i

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRI

LOR DE STAT anunță că la tragerea 
de amortizare a asigurărilor mixte de 
persoane, din 29 aprilie 1967, au ieșit 
cîștigătoare următoarele opt combinații 
de litere : I E. W. ; R. E. U. ; E. I. S. ; 
A. P. Z. ; T. J. W. ; I. L. T. ; T. M. R. ; 
J. X. U.

Toți asigurații care au achitat pri
mele la zi și au înscrise în polițe, în 
ordinea ieșirii la tragere, una sau mai 
multe din aceste .combinații, se .vor ;>j‘ 
prezenta la inspectoratele ADAS pen
tru a-și primi sumele cuvenite.

SFOR T
tenis După două zile: România - Belgia 2-1

în „Cupa Davis64— Bel-„CupaMeciul de tenis România gia din cadrul competiției Davis" a continuat ieri în Capitală cu partida de dublu. Jucînd excelent, cuplul român Ion Tiriac—Ilie Năstase a învins cu 6—4, 6—0, 6—4 perechea belgiană Eric Drossart —
Claude de Gronckel, astfel că echipa noastră conduce după ziua doua cu scorul de 2—1.Astăzi, cu începere de la ora pe terenul clubului Progresul dispută ultimele două meciuri simplu: Năstase — Drossart și riac — Hombergen.

a14, se de Ți-

I

A început competiția internațională de floretă

„CUPA GAUDINI
In sala Floreasca din Capitală 

a început ieri tradiționala compe
tiție internațională de iloretă „Cupa 
Gaudini", ailată la cea de-a 18-a

PE SCURT
DE PESTE HOTARE

FINALA „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI" LA HANDBAL MAS
CULIN a avut loc la Dortmund, în
tre echipele V.F.L. Gummersbach 
(R.F.G.) și Dukla Praga. întilnirea 
s-a terminat cu scorul de 17—13 
(6—7) în favoarea handbaliștilor vest- 
germani.

CC

ediție Turneul pe echipe a prlle 
juit o frumoasă victorie selecționa
tei României, care s-a situai pe 
primul Ioc, urmată în ordine de 
echipele Ungariei, Italiei și Fran
ței. Iată rezultatele înregistrate: Ro
mânia — Italia 11—5, România — 
Franța 10—6, România — Ungaria 
7—9 Ungaria — Italia 8—8 (62— 
68); Franța — Ungaria 8—8 (59— 
64); Italia — Franța 9—7.

Astăzi are loc turneul individual: 
dimineața de la ora 9, iar după- 
amiază de la ora 16,30.

Azi
in Capitală
SCRIMA : în sala Floreasca. 

dimineața de la ora 8,30 și 
după-amiază de la ora 16, se 
desfășoară întrecerile indivi
duale din cadrul concursului in
ternational „Cupa Gaudini"

FOTBAL : Pe Stadionul Re
publicii. începind de la ora 15. 
se desfășoară în cuplaj parti
dele : Progresul-C.S.M.S. Iași. 
Dinamo București-Politehnica 
Timișoara.

HANDBAL : Meciul Steaua- 
Universitatea București, unul 
din derbiurilc campionatului 
masculin, este programat pe te
renul Dinamo, avind în 
dere. de la ora 9. două 
masculine din categoria 
dă : Voința-Tehnometal 
șoara și Rapid-Știinta Lovrin.

RUGBI : Grivița Roșie-Rul- 
mentul Bîrlad. pe stadionul Giu- 
lești, la ora 12.30.

ATLETISM : meciuri triun
ghiulare în cadrul campionatu
lui republican pe echipe : Ba- 
cău-Arges-Steaua (Stadionul Re
publicii, ora 9), Dinamo-T.C.F.- 
Rapid (stadionul Dinamo, ora 
13).

deschi- 
partide 
secun- 
Timi-

Redacția revistei ,,Ma
gazin istoric" aduce la 
cunoștință că, în urma 
numeroaselor cereri, în 
primele zile ale lunii mai 
se va pune în vînzare un 
tiraj suplimentar al pri
mului număr al revistei.

Răspunzînd unei invitații oficiale a ministrului francez al afacerilor sociale, J. M. Jeanneney, ministrul sănătății și prevederilor sociale al Republicii Socialiste România, Aurel Moga, însoțit de o delegație de medici, a făcut o vizită în Franța între 18 și 27 a- prilie.Ministrul român a vizitat principalele centre medicale și institute de cercetări din regiunea pariziană. precum și din orașele Lyon și Marsilia. El a avut convorbiri cordiale cu ministrul francez al afacerilor sociale și numeroase întrevederi cu conducători ai vieții medicale franceze, înalți funcționari, responsabili cu problemele de sănătate.Cei doi miniștri au subliniat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor medicale între România și Franța și au convenit să contribuie la lărgirea lor în cadrul acordurilor și programelor de schimburi în vigoare între cele două țări.De ambele părți s-a exprimat dorința ca viitorul plan de schimburi culturale, științifice și tehnice româno-franceze să favorizeze mai mult dezvoltarea legăturilor medi-

cale tradiționale care unesc România și Franța.
★La înapoierea în țară, acad. Aurel Moga a declarat următoarele redactorului Agerpres, S. Lucian : în timpul șederii în Franța, am avut prilejul să cunoaștem îndeaproape modul de organizare a ocrotirii sănătății populației, precum și cele mai recente studii și cercetări din diferite domenii ale științelor medicale efectuate în a- ceastă țară. întîlnirile și convorbirile avute cu numeroase personalități ale vieții medicale franceze au relevat încă o dată tradiționalele legături de prietenie și posibilitățile de dezvoltare în continuare a acestora. A fost întocmit un proiect de convenție pentru intensificarea schimburilor bilaterale, care cuprinde, între altele, schimburi de bursieri tineri pentru perfecționare, organizarea unor reuniuni medicale comune, o colaborare mai strînsă între institutele de cercetări de specialitate. Peste tot am fost înconjurați cu stimă și cordialitate, dovadă a prețuirii ce se acordă în Franța rezultatelor școlii medicale românești.

FOSTUL CAMPION MONDIAL DE 
BOX LA CATEGORIA GREA, 
SONNY LISTON, l-a învins prin 
K.O. în repriza a șasea pe pugilistul 
american Elmer Rush. Meciul a avut 
loc în cadrul unei gale organizate la 
Stockholm.

teatre

LA CAMPIONATELE EUROPENE 
DE LUPTE GRECO-ROMANE (19— 
21 mai. la Minsk) și-au anunțat par
ticiparea sportivi din 22 de tari, din
tre care 8 (Bulgaria. Finlanda. R.F. 
a Germaniei. Polonia, România, Sue
dia, Ungaria și U.R.S.S.) vor pre
zenta concurență la toate categoriile 
de greutate. La recomandarea Fe
derației internaționale de lupte 
(F.I.L.A.) a fost admisă să participe, 
pentru prima oară, si echipa Repu
blicii Arabe Unite.

COMISIA DE BOX A STATULUI 
NEW YORK. A ANUNȚAT CĂ PU- 
GILISTUL CASSIUS CLAY nu va 
mai fi recunoscut campion mondial, 
ca urmare a refuzului acestuia de a 
fi încorporat în armata S.U.A. Titlul 
mondial rămînînd vacant, comisia 
va organiza un turneu la care vor fi 
invitați Ernie Terrell, Joe Frazier, 
Floyd Patterson. Karl Mildenberger, 
George Chuvalo, Jimmy Ellis, Oscar 
Bonavena și Thad Spencer.

• Teatrul de Operă și Balet : MO
TANUL încălțat 
MEN — 19,30,
• Teatrul de stat 
SINGE VIENEZ - 
ȚI-MA SĂ ClNT -
• Teatrul Național 
giale" (sala 
VODĂ — 1
RITE
— 20, (sala Studio) : O 
CU BANI — 10, ÎNTÎLNIRE 
ÎNGERUL — 15, TARTUFFE
19.30.
© Teatrul de Comedie : CAPUL 
RĂȚOI — 10,30, UN HAMLET 
PROVINCIE - 15,30. OPINIA PU
BLICA — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ -
10.30, D-ALE CARNAVALULUI —
15,30; PROCESUL HORIA - 20,
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A): 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 
10,30, CANDIDA — 15,30; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-

11, CAR-

de operetă : 
10,30, LASA- 

19,30.
’a Comedia)1; '\'LAICU 

- 10, ÎNȘIR-TE MĂRGA- 
15, VEDERE DE PE POD 

- FEMEIE 
CU

DE 
DE

gheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT
— 10; PETRU RAREȘ — 19,30,
(sala Studio) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 10,30, SONET
PENTRU O PĂPUȘA — 16. SCAU
NELE —
• Teatrul
II-LEA — 
VICHY —
• Teatrul
ZIANA ȘI 
STRUL “
15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : VIOA
RA LUI STENPENIU — 11.
ȘIRAG DE PERLE (spectacol 
folclor evreiesc) — 20.
• Studioul Institutului de artă 
trală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" : NĂPASTA și CHIRIȚA ÎN 
IAȘI - 10 PASSACAGLIA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): TIGRIȘORUL 
PETRE - 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se“ (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU 
IȘI ASUMA RISCUL — 11; 16.
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL
- 11; 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : CU PICIOA
RELE PE PĂMÎNT — 20.
® Circul de stat : CAVALCADA 
CURAJULUI — 10; 16; 19,30.

20.
Mic :
10.30.
19.30.
„Ion

PEPELEA — 10, MON
DIN SAMARCAND —

RICHARD 
INCIDENT

AL 
LA

Creangă" : SÎN-

UN
de

tea-

• MOMENTUL ADEVĂRULUI — 
cinemascop : (completare Tinerețe, 
A 45-a aniversare a creării U.T.C.), 
PATRIA - 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, FESTIVAL - 3,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK
cinemascop . REPUBLICA (comple
tare Vizita delegației dc partid și 
de stal a Republicii Populare Bul
garia) — 3,15; 10,15; 12,15; 14,30;
16,45, 19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, EXCEL
SIOR - 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16,15; 
18,45; 21,15. MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21.
• RELAXEAZA-TE, DRAGA !:
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS - 8; 10,15; 12,30; 
15; 17,30; 20, GRIVIȚA - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,30. MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la toate 
completarea Proiecte).
• ROBII . CAPITOL (completare
Orizovt științific nr. 2) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21 FLAMURA (com
pletare Legenda ciocîrliei) — 9;
11,15; 13,30, 15,45; 18,15; 20,30, VOL
GA (completare Muntele) — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• NOUA ZILE DINTR-UN AN 

. - 9; HAMLET - 11.45; 20,45; DIN
PRIMĂVARA PÎNĂ ÎN TOAMNĂ
- 14,45: FERIȚI-VA AUTOMOBI
LUL - 17,45 - CENTRAL.'
« ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCII UNION - 15,30; 
18; -20,30. ...........
• PROGRAM PENTRU COPII :
DOINA - 9; 10.
O OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE: DOINA — 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, RA
HOVA - 10,30; 15,30; 18; 20,30, VI- 
TAN (completare Problema) — 11; 
15,30; 18; 20,15..,
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
VICTORIA ;completare Impruden- 
ții) - 9,30; 12,30; 15.30.
« LENIN IN POLONIA : VICTO
RIA (completare Imprudenții) — 
18,15; 20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, CO- 
LENTINA (completare Adam șl 
Eva) - 10,30; 15.30; 17,45; 20.
• BUMERANGUL: AURORA (com
pletare Legenda ciocîrliei) — 9;
11,15; 13,30, 15,45; 18.15; 20,30.
• RIO CONCHOS — cinemascop :
FLOREASCA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45, BUCEGI - 9,30; 12;
16; 18,30; 21 (la ambele completarea 
Pallady), CIULEȘTI (completare 
Dc la atom la cristal) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, ARTA (completare Petrol)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45, 
DRUMUL SĂRII (completare Ori
zont științific nr. 2/1967) — 15,30; 18; 
20,30.
• DACII — cinemascop : FEREN
TARI (completare Acul) — 10; 12; 
15,30; 18; 20,30. CRÎNGAȘI (comple
tare Poveste sentimentală) — 15,30; 
18; 20,30, UNIREA (completare Ar
sura) — 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE — ambele serii : 
TIMPURI NOI (completare Succe
sul) — 8,15; 11,15; 14.15; 17,15; 20,15.
• NU SÎNT DEMN DE TINE :
MUNCA (completare Campionii Eu
ropei) - 9,30; 11,30; COSMOS
(completare Stupidități) — 10,30;
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• BUCATAREASA : MUNCA — 
17; 19.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD : 
FLACARA — 10; 12.
• SCARAMOUCHE — cinemascop; 
BUZEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30.
• DIMINEAȚA, DEVREME : FLA
CARA (completare Pe urmele Iui 
1907) - 17,15; 19.15; COTROCENI 
(completare Orizont științific nr. 
2/1967) - 17,30; 19,30.
• A TRECUT O FEMEIE : COTRO
CENI (completare Orizont științific 
nr. 2/1967) - 9; 11.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN:
LIRA (completare Poveste pe un 
metru pătrat) - 9.30; 11,30; 15.30, 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Laptele) — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
« FIDELITATE : LIRA (comple
tare Poveste pe un metru pătrat) _  17 on. iq on
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
DACIA (completare Perspectivă în 
pictură) — 8,30—20,45 în continuare, 
e VIAȚA PARTICULARA -r- cine
mascop : GLORIA (completare Co
moara din Pamagjurist) — 9; 11,15; 
14; 16,15; 18.30: 20.45.
• DRAGA BRIGITTE — cinema
scop . MOȘILOR (completare Hră
părețul Ahmed) — 15,30; 18; 20,30. 
e LEAC CONTRA DRAGOSTEI : 
POPULAR (completare Orizont 
științific nr. 2/1967) — 15.30; 18;
20,30
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎN
GERILOR" și MINUNATA ANGE
LICA : MIORIȚA — 10; 15; 19,15.
• UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE : PROGRESUL (comple
tare Autobiografie) — 10,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
• JUANA GALLO : VIITORUL — 
10,30; 15,30; 18; 20.
• TREIZECI Șl TREI : PACEA 
(completare Scrisoare din Germa
nia) 11; 14; 16; 18; 20.



adresat de președintele

în ciuda bombardamentelor piraterești

INIMA HAIFONGULUI

CORESPONDENȚA DE LA ADRIAN IONESCU

Senatorul american Waine Morse

In disprețul
a conștiinței umanenormelor de drept

prof. univ. Mihail GHELMEGEANU

cele 
Hai- 

ultimele 
doborite 
zonei o-

Consiliului de Stat al României

Inmînarea mesajului

delegațiile P.C.U.S.

a pleca
3,

Numeroase a- 
din 

atacat 
in 
fost

ca-
pentru naviga-

amicale încă 
trecut,

a 
învinuit guvernul S.U.A. că prin aju
torul militar acordat Greciei a pregă
tit terenul pentru instalarea dictaturii 
militare în această țară. „In urma 
celor 20 de ani de ajutor militar a- 
cordat Greciei, a subliniat el, a fost 
încălcată constitujia de către cei pe 
care i-am înarmat pînă în dinți cu 
avioane și tancuri americane".

vizitat portul, 
lumina reflec- 

erau des-

și P.C. din Grecia

CONTINUĂ SĂ PULSEZE

A. Zahedi, ministrul afa- externe, precum și alte

oprimării

a pregătit terenul...

Peste 6500 arestări

viața internațională
LIBERTATE

DEMOCRAȚILOR GRECI!

Sîmbătă dimineață însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Atena, C. Blaj, a făcut o vizită generalului Th. Papathanasiadis, mareșal al palatului regal, căruia i-a înmînat mesajul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, adresat regelui Constantin al Greciei.Mareșalul palatului l-a asigurat pe însărcinatul cu afaceri ad-interim al României că va înmîna regelui mesajul președintelui Consiliului de Stat.

ATENA 29. — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite : Ministrul de interne al Greciei, S. T. Pattakos, a anunțat că de la 21 aprilie a.c. și pînă în prezent au fost arestate 6 509 persoane, dintre care 1 328 au fost eliberate. Toți arestații sînt transportați pe mica insulă Yaros, din Marea Egee. Totodată s-a anunțat că Manolis Glezos, împreună cu alți membri ai Comitetului executiv al E.D.A. și cu toate celelalte persoane aflate în stare de detențiune vor fi judecați de tribunale speciale ale Curții Marțiale.

TEHERAN 29 (Agerpres). — La 29 aprilie ambasadorul Republicii Socialiste România în Iran, Pavel Silard, a prezentat scrisorile de acreditare Majestății sale imperiale Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr la palatul Niavarad din Teheran. La ceremonie au participat Asdollah Alam, ministrul curții imperiale, cerilor

persoane oficiale. Au fost de față membrii ambasadei Republicii Socialiste România și ai agenției economice din Teheran.După depunerea scrisorilor de acreditare, între ambasadorul Pavel Silard și Șahinșahul Iranului a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.

■MMM

Ziua națională
::

a Olandei
sărbătorește

ÎN ITALIA AU AVUT LOC 
NOI ȘI MARI MANIFESTAȚII 
împotriva loviturii de stat de la 
Atena, la Palermo, Bari, Livorno, 
Viareggio, Padova, Vicenza. Gru
parea de stingă a partidului de- 
mocrat-creștin „Forze Nuove" a 
cerut guvernului italian să se soli
darizeze cu cei care luptă pentru 
ca democrația să se poată afirma 
în Grecia.

AMBASADA GRECIEI DIN 
LONDRA A FOST OCUPATĂ de 
participanții la demonstrația organi
zată în fața ambasadei de mișcarea 
„Să salvăm Grecia acum", înființată 
de cetățenii britanici de origine 
greacă și de grecii aflați în Anglia. 
„Am eliberat de junta militară pri
ma parcelă a teritoriului grec", a 
declarat unul din manifcstanți.

UN COMITET DE JURIȘTI FRAN
CEZI, alcătuit din profesori de la Fa
cultatea de Drept, magistrați și avo- 
cați, a luat ființă la Paris avînd drept 
scop „apărarea drepturilor omului și 
democrației în Grecia".

GUVERNELE ȚĂRILOR NOR
DICE (Danemarca, Suedia, Norve
gia și Finlanda) au hotărît de co
mun acord, în legătură cu lovitura 
de stat militară din Grecia, să nu 
participe la reuniunea miniștrilor 
vest-europeni ai instrucțiunii publi
ce, care urma să se țină la Atena 
între 9 și 11 mai.

Senatorul Morse:

cartiere 
Pentru 

fost 
deÎntîlnire între

Pe străzile Atenei — tancuri în loc de argumente politice

Incident la granița 
turco-greacăISTANBUL 29 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Turciei a dat publicității un comunicat în legătură cu un incident care s-a produs vineri la frontiera turco-greacă, în apropiere de localitatea Ediane, relatează a- genția U.P.I. Un grup de cetățeni greci, se spune în comunicat, au pătruns pe partea turcă a rîului de frontieră Marița, iar atunci cînd un păstor turc a căutat să-i oprească, ei au debarcat pe teritoriul turc și l-au atacat. La intervenția și somația grănicerilor turci, cetățenii greci au început să tragă cu armele, iar grănicerii greci li s-au alăturat, trăgînd asupra grănicerilor turci. în schimbul de focuri care a urmat, se spune în comunicat, păstorul turc a fost ucis. De partea greacă au fost înregistrați, de asemenea, morți și răniți.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 1 Agenția TASS anunță că la Mos- I cova a avut loc o întîlnire între o delegație a P.C.U.S. și o delegație a P.C. din Grecia.Reprezentanții P.C. din Grecia au constatat că lovitura de stat militară din Grecia a fost inspirată ,i| și sprijinită de cercurile imperialiste din S.U.A. și urmărește zdrobirea forțelor progresiste și.înăbu- I șirea rezistenței poporului față de tendințele reacțiunii de a subordona țara planurilor agresive ale I S.U.A. și N.A.T.O.Reprezentanții P.C.U.S. au declarat că poporul sovietic condamnă lovitura de stat militară și își exprimă solidaritatea cu comuniștii din Grecia.

sosit la Hai- 
fong chiar în ziua 
cînd acest mare port 
al R. D. Vietnam a 
fost atacat pentru a 
patra oară. Orașul, în
văluit de fumul ex
ploziilor, părea cu
prins de un imens cu
tremur. Ținta raidu
lui la care au luat 
parte 38 de avioane 
au fost, ca și în alte 
rînduri, obiective eco
nomice și 
muncitorești, 
prima oară au 
lansate bombe 
3 000 de livre*).

Seara, orașul a in
trat insă în ritmul său 
normal de viață dato
rită eforturilor con
centrate ale muncito
rilor, ale întregii 
populații. „Distruge
rile inumane ale ina
micului nu ne-au făcut 
să cedăm — ne-a de
clarat Do Chin, vice
președinte al Comite
tului de anchetă a 
crimelor comise de 
americani. Locuitorii 
Haifongului nu sînt 
înspăimintați. După 
lupte, noi am revenit 
la locurile noastre de 
muncă și sîntem tot
odată gata să respin
gem oricînd atacurile, 
să-i facem pe agre
sori să plătească 
scump". Aceste cuvin
te exprimă sentimen
tele tuturor locuitori
lor orașului, care au

ieșit pe străzi pen
tru a-și manifesta 
hotărîrea de luptă 
pînă la victoria fina
lă. In cadrul unui mi
ting, delegați ai mun
citorilor, țăranilor, os
tașilor combatanți, ai 
tineretului și femeilor 
și-au exprimat hotă
rîrea de a apăra ora
șul lor și, totodată, de 
a ' intensifica lupta 
pentru realizarea pla
nului de stat, în pofi
da condițiilor grele 
impuse de agresiunea 
barbară a S.U.A. Vi- 
zitînd orașul, am con
statat că, în ciuda a- 
tacurilor, care au 
crescut în intensitate, 
fabricile continuă să 
producă ziua și noap
tea. Obiectivele eco
nomice bombardate 
s-au transformat ime
diat în șantiere. Ast
fel, uzina electrică a 
fost repusă în func
țiune la mai puțin de 
24 de ore de la ataca
rea ei.

In ultimele zile 
peste 200 de avioa-

parte 
la raidurile îndrep
tate împotriva ora
șului. Cu toate că 
atacurile au vizat car
tiere muncitorești 
dens populate, numă
rul victimelor s-a di
minuat în comparație 
cu primele bombar
damente. „Riposta 
noastră a fost deose
bit de puternică, ar
mata populară pedep
sind aspru pe agre
sori" — spune colone
lul Tran Guan Lap, 
comisarul adjunct al 
Comandamentului mi
litar, 
vioane
care au 
fongul 
zile au 
pe teritoriul 
rașului".

înainte de 
oraș, la oradin

după miezul nopții, 
am
La
toarelor 
cărcate mii de tone 
de mărfuri. Inima o- 
rașului pulsa din plin.

*) 1 livră = 0,453 kg.

Reprezentanții partidelor socialist, socialist- 
unificat și comunist au cerut în Senatul italian 
guvernului să condamne escaladarea războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. In numele guvernului 
a răspuns ministrul de externe al Italiei, Fanfani, 
care s-a pronunțat pentru suspendarea bombar
damentelor americane în Vietnam. El a spus, 
printre altele, că „eforturile comune pentru securitatea europeană și pentru dezarmare ar avea desigur perspective mai mari de succes, dacă ar fi înlăturate pericolele unei escaladări a războiului în Vietnam ale cărui consecințe ar putea să fie tragice pentru întreaga omenire".

O sfidare

Liviu CIULEI
artist emerit

România se pronunță

Astăzi, Olanda 
ziua națională — ziua de naștere 
a reginei Iuliana.

Cînd vorbim despre Olanda 
ne-o reprezentăm printr-o se
rie de dimensiuni, care-i dau o 
notă specifică, originală. Olan
da, țara de azi, învăluită în 
parfumul lalelelor, cu sute de 
kilometri de diguri și baraje, 
întîi industrială și apoi agri
colă cu o productivitate foar
te înaltă în ambele sectoare, 
constituie o dovadă a forței birui
toare a omului în lupta cu natura. 
Creația poporului olandez, vred
nic și ingenios, a înnobilat, în 
decursul veacurilor, fiecare pe
tic de pămînt, smuls, printr-o 
crîncenă luptă, din chingile 
mării, înălțînd pe treptele supe
rioare ale civilizației patria sa, 
țara „mării defrișate". Olanda 
este cunoscută printr-un șir de 
performanțe : primul loc în lume în 
ce privește densitatea populației, 
în cultivarea de fructe, legume 
și flori în sere, în folosirea 
nalelor interne 
ție ș.a.

între România și Olanda s-au 
statornicit relații 
de la sfîrșitul secolului 
dar ele au înregistrat o dezvol
tare accentuată în zilele noas
tre, reflectînd interesul ambelor 
părți de a extinde și diversifica 
cooperarea reciprocă. „Aș spune 
că aceste relații se dezvoltă 
mod fericit", aprecia ministrul 
externe olandez în timpul 
centei vizite în țara noastră.

în 
de 
re- 

Cî 
evoluție satisfăcătoare au schim
burile economice și comerciale, 
care vor continua să crească în

conformitate cu dorința expri
mată de cele două țări. în ultimii 
ani au avut loc în ambele sen
suri vizite de delegații, de perso
nalități politice, oameni de afa
ceri și de cultură, ziariști.

Pe plan politic, între România 
și Olanda nu există probleme de 
natură să afecteze relațiile bila
terale; dimpotrivă, puncte de ve
dere comune sau apropiate în 
domeniul rezolvării chestiunilor 
europene prin eforturi unite ale 
tuturor statelor, mari și mici, în
lesnesc o colaborare multilate
rală tot mai fructuoasă între cele 
două țări. Invitația adresată de 
către guvernul olandez preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și ministru
lui afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, de a vizita Olanda sem
nifică gradul dezvoltării relațiilor 
dintre cele două state, interesul 
față de politica externă promo
vată de România și însuși presti
giul acesteia ca factor activ al 
păcii în Europa și în lume.

Atît Republica Socialistă Româ
nia cît și Olanda consideră că 
deosebirile dintre sistemele so- 
cial-politice ale diferitelor state 
nu trebuie să constituie o ba
rieră în calea dezvoltării coope
rării intereuropene, ci, din contra, 
apropierea țărilor din est și din 
vest poate contribui la crearea 
unei atmosfere de încredere reci
procă, de destindere și pace.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Olandei, poporul român feli
cită călduros poporul Olandei, 
dorindu-i pace și prosperitate 
pentru patria sa.

Creșteri în comerțul 
exterior al SuedieiSTOCKHOLM 29 (Agerpres). — Potrivit datelor publicate de Biroul central de statistică din Stockholm, comerțul exterior al Suediei a înregistrat în cursul a- nului 1966 o creștere de 6 la sută. Exporturile au sporit cu 6,6 la sută în timp ce importurile au fost cu 4,5 la sută mai mari. Exporturile de automobile au crescut cu 24 la sută, chimicalele cu 17 la sută, mașini, aparate și instrumente cu 16 la sută, metale cu 14 la

sută, celuloză cu 9 Ia sută și hîrtie cu 6 la sută. Presa din Stockholm apreciază că întreprinderile din Suedia specializate în producția de piese turnate se situează din punctul de vedere al productivității muncii pe locul al doilea în lume. în acest domeniu lucrează 10 000 de persoane și se realizează anual aproximativ 600 000 tone de piese turnate în valoare de 1,2 miliarde coroane suedeze.

în centrul capitalei suedeze:

agențiile de presă transmit

Cu un sentiment de adîncă amărăciune urmăresc des
fășurarea evenimentelor din Grecia după lovitura de 
stat militară. Încă din primul moment, autorii puciului au 
suprimat garanțiile constituționale pentru pro
tecția drepturilor omului și, în disprețul oricăror nor
me de drept general admise, au trecut la 
încălcarea celor mai elementare libertăți, la măsuri 
de represiune și teroare. Eroicii fii ai poporului grec, 
care s-au identificat cu. aspirațiile de mai bine ale 
nobilului popor grec și care în anii ocupației fasciste 
nu s-au dat înapoi de la nici o jertfă în lupta pentru 
libertatea patriei, au fost ridicați de la casele lor și 
transportați cu miile, în condiții inumane, pe insule, în 
lagăre. Viețile unor patrioți înflăcărați,. cum este eroul 
rezistenței naționale a Greciei, Manolis Glezos, se află 
în primejdie.

Toate aceste fapfe constituie încălcări :din cele mai 
grave ale normelor dreptului public infern și interna
țional, reprezintă — așa cum, pe drept cuvînt, s-a 
arătat în mesajul președintelui Consiliului de Stat al 
României către regele Greciei — o crimă politică, ab
solut incompatibilă cu normele fundamentale ale unui 
regim democratic, cu însăși conștiința umanității.

Aș vrea să amintesc că. recent, în cadrul celei de-a 
XXI-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, au fost stabilite măsurile pentru intrarea 
în vigoare a celor două pacte internaționale, care se 
discută încă din 1954 și care decurg din principiile 
Declarației universale a drepturilor omului (adoptată 
încă în 1948), și anume : Convenția asupra drepturilor 
civile și politice ale persoanei umane și Convenția 
asupra drepturilor economice, sociale și cultu
rale. La elaborarea acestor convenții au avut o par
ticipare activă și reprezentanții Greciei, care au re
levat, pe drept cuvînt, în cursul dezbaterilor tra
dițiile Eladei, ca leagăn al democrației europene. 
Ei bine, tot ce se întîmplă astăzi în Grecia violează 
punct cu punct prevederile amintitelor texte interna
ționale. . .

In clipele grele prin care trece in prezent poporul 
grec, opinia publică românească își exprimă simpatia 
și solidaritatea deplină cu forțele democratice ale Gre
ciei, convingerea fermă că ele vor ieși biruitoare din 
greaua încercare actuală.

Ca toți cetățenii României, urmăresc cu un sen
timent de îngrijorare turnura pe care au luat-o 
evenimentele din Grecia după acapararea puterii 
de către junta militară. Ți-e greu chiar să crezi 
că în Europa zilelor noastre mai este posibilă 
promovarea țelurilor politice prin sfidarea ori
căror drepturi cetățenești și impunerea cu forța 
armelor a unei ordini care amintește de cea 
fascistă. Sînt cu atît mai revoltătoare asemenea 
practici cu cit se produc pe pămîntul eternei Ela- 
de, leagăn al civilizației europene, țară ale cărei 
principii democratice au inspirat și însuflețit ge
nerații de luptători din întreaga lume. Un senti
ment de cutremurătoare indignare cuprinde ini
ma fiecărui om la gîndul că mii și mii dintre 
cei mai buni fii ai poporului grec au fost de
portați în insulele morții, de tristă faimă. Situa
ția care s-a creat prin dizolvarea tuturor parti
delor, prin măsurile de represiune și teropre ce 
s-au abătut asupra Greciei este nu numai o bat
jocură la adresa tradițiilor progresiste ale eleni
lor, ci și o sfidare a conștiinței umane. Am aflat 
cu indignare de primejdia ce planează din nou 
asupra eroului național al poporului grec, Ma- 
nolis Glezos, figură legendară, care întruchi
pează aspirațiile de libertate, curajul și dîrze- 
nia poporului elen. Orice om, orice artist atașat 
marilor idealuri ale umanității nu poate rămîne 
insensibil la această veste. Nu pot concepe faptul 
ca cel care în zilele terorii naziste și-a riscat 
viața făcînd să fluture pe frontonul Partenonu- 
lui steagul național al Greciei să fie întemnițat și amenințat cu moartea. Alături de toți oamenii 
de cultură și artă de pe glob îmi exprim simpa
tia fierbinte și solidaritatea cu minunatul popor 
grec, creator de valori spirituale neîntrecute, care 
în aceste zile trece prin momente atît de tragice. 
Mă alătur milioanelor de oameni care cer cu 
hotărîre să se pună capăt prigoanei antidemocra
tice din Grecia și eliberarea patrioților greci!

Cuvîntul reprezentantului 
român la 0. N. U.NEW YORK 29 (Agerpres). — In ședința din 28 aprilie a sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvîntul reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România, ambasadorul Gheorghe Diaconescu.Arătînd că la ultima sesiune ordinară a Adunării Generale delegația română a votat în favoarea rezoluției prin care s-a pus capăt mandatului Republicii Sud-Afri- cane asupra Africii de Sud-Vest. iar Organizația Națiunilor Unite a hotărît să reia teritoriul sub responsabilitatea sa directă, vorbitorul a declarat că Republica Socialistă România se pronunță cu consecvență împotriva oprimării coloniale, pentru respectarea dreptului inalienabil al tuturor popoarelor asuprite la libertate și independență națională.Arătînd că atitudinea de sfidare din partea guvernului sud-african a hotărîrilor O.N.U. în problema Africii de Sud-Vest și politica de apartheid au la bază sprijinul economic, militar și politic al unor puteri occidentale, vorbitorul a spus că delegația română este profund convinsă că după sistarea acestui sprijin autoritățile sud-a- fricane vor fi nevoite să dea curs cererii' legitime a Organizației Națiunilor Unite de a părăsi teritoriul Africii de Sud-Vest.

• Grevă generală în Ecuador • ÎNCORDARE ÎN RELAȚIILE S.U.A.—YEMEN 
® Sesiunea Comisiei mixte româno-sovietice de colaborare tehnico-științifică 
© Demisia lui E. Pisani din guvernul Franței

CEA DE-A 23-A SESIUNE A COMISIEI ROMÂNO-SOVIETICE DE CO
LABORARE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A AVUT LOC LA MOSCOVA. La sesiune 
s-a examinat îndeplinirea prevederilor protocolului sesiunii a 22-a a Co
misiei și a fost convenită tematica de colaborare tehnico-știinfifică pentru 
perioada următoare.

In conformitate cu protocolul semnat, partea sovietică va transmite 
documentații tehnice și va primi specialiști români pentru cunoașterea rea
lizărilor tehnico-șființifice în domeniul chimiei, petrolului, construcției de 
mașini, minelor, metalurgiei și altor ramuri industriale. Partea română va 
transmite documentații tehnice și va primi specialiști sovietici pentru cu
noașterea realizărilor fehnico-științifice în domeniul chimiei, construcției de 
mașini, petrolului și altor ramuri industriale.

Lucrările sesiunii au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțeleqere 
reciprocă.

DEMISIA LUI EDGARD PISANI, 
din guvernul condus de Georges 
Pompidou, a constituit o surpriză ge
nerală pentru cercurile politice fran
ceze. Pisani, ministru pentru proble
mele echipamentului și locuințelor, a 
cerut să fie desărcinat din actuala sa 
funcție în semn de protest față de re
centa hotărîre a guvernului de a cere 
parlamentului împuterniciri speciale 
în domeniile economic și social. Pre
ședintele Franței, de Gaulle, a accep
tat demisia. în locul lui Pisani a fost 
numit Franțois Ortoli, fost comisar 
general al planului. (A.F.P.)

RELAȚIILE EST-VEST 
DEZBĂTUTE DE SESIUNEA 
ADUNĂRII CONSULTATIVE 
A CONSILIULUI EURO
PEAN DE LA STRASBOURG, 
organism parlamentar care 
grupează 18 state occidentale, 
ale cărei lucrări s-au încheiat. 
Majoritatea parlamentarilor 
s-au pronunțat în favoarea in
tensificării contactelor între 
țările Europei occidentale și 
cele răsăritene. Sir Geoffrey 
de Freitas, reales președinte 
al adunării pentru încă un an, 
a subliniat necesitatea conti
nuării pe mai departe a ac
țiunilor în vederea unei mai 
bune înțelegeri mutuale în do
meniul cooperării între țările 
vest-europene și răsăritene.

ÎNCORDAREA ÎN RELAȚIILE 
DINTRE S.U.A. ȘI YEMEN a survenit în urma conflictului intervenit la Taez, unde funcționari americani ai Agenției internaționale pentru dezvoltare (A.I.D.), au comis acte de sabotaj vizînd securitatea Yemenului. Doi funcționari americani care au atacat cu arme grele de foc un depozit de muniții al armatei yemenite din Taez, urmează să fie judecați. (M.E.N.)

CANCELARUL FEDERAL AL 
AUSTRIEI, DR. JOSEF KLAUS, 
LA BUDAPESTA. Sosirea sa într-o vizită oficială în R. P. Ungară va avea loc la 2 mai. (M.T.I.).

PESTE 59 000 DE FUNCȚIONARI 
DE STAT DIN ECUADOR AU DE
CLARAT GREVA GENERALĂ îm
potriva hotărîrii guvernului de a 
suprima 4 000 de,locuri de muncă 
din planul bugefțrr pe anul 1967. 
în capitala țării, greviștii au ocu
pat clădirile unor ministere și or
ganizații guvernamentale.

(Agerpres)

O NOUĂ CRIZĂ GUVER
NAMENTALĂ SE CONTU
REAZĂ ÎN SUDAN, în urma 
demisiei a șase miniștri, mem
bri ai Partidului național unio
nist, care nu mai dorește să 
facă parte din coaliția guver
namentală alături de partidul 
Al Umma. El cere formarea 
unui guvern prezidat de un 
prim-ministru neutru. (A.F.P.).
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