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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit sîmbătă la amiază la Pala
tul Consiliului de Miniștri o de
legație a șefilor de misiuni diplo
matice acreditați la București, în 
frunte cu decanul corpului diplo
matic, Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Cubei.

La primire au fost de față Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și

în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale, al guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și al nostru personal, ținem să vă mulțumim sincer pentru feli
citările călduroase adresate cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Vietnam.

în construcția socialistă în Vietnamul de nord și în lupta împotriva 
agresiunii americane pentru apărarea Nordului, eliberarea Sudului și 
reunificarea pașnică ulterioară a patriei sale, poporul vietnamez s-a bu
curat întotdeauna de aprobarea, sprijinul și ajutorul călduros al 
lui și guvernului Republicii Socialiste România.' Folosim această 
pentru a vă exprima încă 
tudine.

Urăm poporului frate 
Comunist Român, succese

rea lor este aproape absen
tă chiar și la revista To
mis ! Care este explica
ția ?!...

Timpul pedagogului este 
hărțuit cu munci în afara 
școlii — spune tovarășul di
rector Alexandru. Popia. Nu 
este o văicăreală, ci o rea
litate. Cu cit un cadru di
dactic este mai conștiincios 
cu atît i se dau mai multe 
sarcini: instructor al unei 
echipe artistice; membru în

nieresc — cercul de 
rale, cercul micilor 
grafi, cercul micilor 
maticieni. In cadrul 
nului cultural fiecare 
didactic trebuie să răspundă 
de un domeniu: teatru, 
dansuri, conferințe... Va
canțele de iarnă, de primă
vară: recensămîntul anima
lelor, recensămintul pomi
lor — o săptămină prin car
tiere. Toate țin de ședințe, 
de vorbărie, de scriptologie

Conf. dr. ing. Iosif TRIPȘA 
directorul Institutului 

de Cercetări Metalurgice

misiuni di- 
călduros pe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat în sănătatea sărbătoritului, 
urîndu-i viață îndelungată, feri
cire șl putere de muncă spre bi
nele patriei șl poporului român. 
Evocînd activitatea îndelungată a 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
în mișcarea revoluționară, secre
tarul general al C.C. al P.C.R. a 
subliniat că, împreună cu activul 
de partid, el a adus o contribuție 
valoroasă la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist și, ulterior, la 
construirea socialismului, la asigu
rarea unui viitor mai bun pentru 
poporul român. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vorbit în cuvinte calde 
despre participarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer atît la stabilirea 
soluțiilor celor mai potrivite pen
tru asigurarea mersului înainte al 
patriei noastre, cît și la elaborarea 
și promovarea politicii externe a 
României socialiste. Vorbitorul a 
arătat că această sărbătorire con
stituie o înaltă apreciere, pe de
plin meritată, a activității depuse 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
un prilej de afirmare a încrederii și 
convingerii că, ani mulți de acum 
înainte, el, împreună cu întregul 
colectiv de conducere al partidului, 
va munci cu tot atîta energie pen
tru înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Rdmân de construire a 
socialismului, de dezvoltare a rela
țiilor României cu țările socia
liste frățești, cu toate statele lumii,

Faja întinerită a orașului Piatra Neamf

Pentru a spori contribuția științei la 
mersul rapid înainte al economiei noa
stre naționale este necesar să se îm
bunătățească continuu legăturile din
tre unitățile de cercetare și cele de 
producție în sensul măririi operativi
tății, răspunderii și exigenței reciproce.

în acest sens, practica dovedește că

a crește un tineret viguros la trup și 
la suflet, de a-i cultiva trăsăturile 
morale ale omului înaintat, de a-i 
modela conștiința în spiritul patrio
tismului fierbinte, al devotamentului 
nețărmurit față de cauza socialis
mului.

Un rol însemnat au îndeplinit și 
îndeplinesc Consiliul Național âl Fe
meilor din Republica Socialistă Ro
mânia, comitetele și comisiile de 
femei din toată tara în antrenarea 
maselor de femei la întreaga / viață 
politică, economică și socială ai țării., 
în desfășurarea unei intense munci 
politice și cultural-educative, în stu
dierea și cunoașterea multilaterală a 
vieții și preocupărilor diferitelor ca
tegorii de femei, pentru a putea con
tribui cu competență la soluționarea 
feluritelor probleme legate de condi
ția socială a femeii..

Dar, așa cum a reieșit și la recenta 
plenară a Consiliului Național al Fe
meilor, în această activitate, cu atît 
de vaste și importante ramificații, 
și-au făcut loc și anumite neajunsuri : 
munca vie, creatoare, diversă, în ra
port cu specificul diferitelor categorii 
de femei a fost înlocuită nu o dată 
prin șablonism și rutină. Desele pa
ralelisme și suprapuneri, care se 
concretizau în irosiri inutile de forțe 
și energii, au dus în practică la o 
scădere vizibilă a preocupării sin
dicatelor. organizațiilor U.T.C.. mi
nisterelor si instituțiilor centrale, in
stituțiilor de cultură si artă, insti
tuțiilor sanitare, conducerilor de în
treprinderi si de cooperative agri
cole de producție pentru rezolvarea 
în condiții mai bune a problemelor 
de muncă si de viată ale femeilor, 
pentru angrenarea si promovarea lor 
în munci de răspundere pe măsura 
pregătirii si capacității, pentru îm
bunătățirea activității educative în 
rîndurile maselor largi de femei.

Participarea tot mai activă a fe
meilor în toate domeniile construc
ției economice si sociale implică. în 
chip firesc, creșterea răspunderii or-

cate, numai puține institute de cer
cetări au trecut pînă acum la încheie
rea de contracte directe cu uzinele, 
ceea ce se explică — în primul rînd 
— prin slaba cointeresare a cercetăto
rilor și a institutelor. Limitarea fon
dului de premiere a cercetătorilor la 
20 la sută din fondul total de premie
re al institutului duce la limitarea vo
lumului de cercetare pe bază de con
tracte directe tot în jurul a 20 la sută; 
totodată, imposibilitatea folosirii unei 
părți din economiile realizate pentru 
dezvoltarea bazei materiale a cerce-

reu trebuie căutat noul, — 
și asta cere informarea 
multilaterală — și această 
informare cere timp. Eu fac 
o constatare : acum treizeci 
de ani erau profesori de 
zece ori mai puțini decît a- 
cum — și colaborau la re
viste : acum sînt de zece 
ori mai mulți, dar colabora-

membri ai conducerii 
Afacerilor Externe.

Delegația șefilor de 
plomatice a felicitat 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 65 de ani.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a mulțumit pentru felicită
rile și urările ce i-au fost adre
sate.

Intîlnirea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

Din experiența unor institute din 
țara noastră : de cercetări metalurgi
ce, hidrotehnice, foraj-extracție, pisci
cole, geologice-hidrocarburi, textile 
care încă de cîțiva ani au importante 
venituri de pe urma contractelor de 
cercetare, se desprinde concluzia că 
în numeroase cazuri extinderea acestei 
modalități de colaborare dintre știință 
și producție este nu numai posibilă, 
dar și binevenită. Institutul de cerce
tări chimice (ICECHIM), de pildă, 
printr-o bună organizare și susținută 
activitate în acest sens, își acoperă 
în acest an integral cheltuielile din 
veniturile de cercetare, ceea ce dove
dește convingător că adoptarea siste
mului contractual conduce la o inten
să mobilizare a institutelor și între
prinderilor pentru sporirea eficienței 
economice a cercetării științifice și 
pentru aplicarea neîntîrziată în pro
ducție a rezultatelor obținute. Din pă-

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam, președintele
Republicii Democrate Vietnam Republicii Democrate

Nicolae Popescu, profe
sor de limba franceză la 
Liceul nr. 2 — Constanța 
— vorbește despre arta, 
despre măiestria orei de ca
tedră, despre capacitatea 
pedagogului de a cuceri 
sufletele elevilor. „Ora de 
curs — spune profesorul 
Nicolae Popescu — are ne
voie de o pregătire atentă, 
de gîndire, de informare. 
Profesorul are nevoie de o 
continuă informare de spe
cialitate, el este un neobo
sit cercetător în speciali
tate — dar șl în celelalte 
domenii; pedagogul tre
buie să se ferească de pla
fonare, de șablonizare, să-și 
îmbogățească mereu cu 
noutăți disciplina pe care o 
predă. Un coleg mi se des
tăinuia : „Eu de zece ani 
predau mereu aceleași pro
bleme la fizică. Știu pe de 
rost totul !“ Asta este pla
fonarea. șablonizarea. Me-

comisia de inventariere a 
școlii; secretar de circum
scripții, cu dosarul, cu se
cretarul sfatului, cu deputa
tul ; o tînără profesoară va 
avea neapărat un cerc de 
citit și, vara, la cîmp, la 
arie, pentru că, vara, fe
meile merg la cîmp. Apoi: 
responsabilul unui cerc pio-

reglementarea pe bază contractuală a 
obligațiilor cercetătorilor și beneficia
rilor este de’ natură să brierlteze nrai 
consecvent cercetarea spre problemele 
importante și actuale ale economiei, 
să stimuleze atît rezolvarea operativă 
a problemelor din planul institutelor, 
cît și aplicarea imediată a rezultatelor 
cercetării în producție.

Deși foarte variate, de la țară la ța
ră și de la domeniu la domeniu, for
mele de organizare și finanțare a cer
cetărilor științifice au comună tendin
ța de a se baza într-o proporție tot 
mai mare pe fonduri provenite din 
surse legate direct de producție.

învățătoare sau medic, muncitoare 
sau țărancă cooperatoare, gospodină 
care se îngrijește de ambianța caldă 
a căminului sau mamă care veghează 
la destinul celor mai fragede ființe 
— prezența femeii o întîlnești în sute 
și sute de ipostaze ale hărniciei și 
devotamentului, de la un capăt la al
tul al tării.

Revoluția socialistă a reprezentat 
și pentru condiția femeii — atît pe 
plan obștesc, cît și, pur și simplu, pe 
plan uman — un șir de transformări 
radicale. Transformări ale căror au
tentice proporții le putem măsura nu
mai dacă ne gîndim că s-au petrecut 
în viața a mai mult de jumătate din 
populația țării. Femeile se bucură 
astăzi de drepturi depline, găsesc 
condiții prielnice pentru dezvoltarea 
și afirmarea nestînjenită a valențelor 
și capacităților creatoare, pot ocupa 
în societate un loc corespunzător 
muncii și aptitudinilor lor.

Statistica ne oferă în această pri
vință date extrem de elocvente : din 
totalul celor care lucrează în econo
mia națională, peste 47 la sută sînt 
femei ; ele constituie peste 48 la sută 
din cadrele cu studii medii și 33 la 
sută din cele cu studii superioare. 
Sutele de mii și milioanele de țărănci 
din cooperativele agricole de pro
ducție reprezintă o forță importantă 
■în creșterea agriculturii socialiste, a 
Căror contribuție este concretizată 
grăitor în faptul că peste 50 la sută 
din numărul zilelor-muncă efectuate 
anul trecut.au fost realizate de femei. 
.Importantul aport al femeilor la 
dezvoltarea culturii este o realitate 
definită prin faptul că 58 la sută din 
totalul personalului în învătămînt, 
cultură și artă este feminin. Se poate 
spune, pe drept cuvînt, că nu există 
domeniu important al vieții economi
ce, politice și sociale în care femeile 
să nu-și facă simțită prezența plină 
de rîvnă și elan patriotic, unde să 
nu se manifeste, prin energia, pri
ceperea și spiritul lor gospodăresc, ca 
un însemnat factor de progres. Este 
demn de subliniat, în acest sens, că 
peste 380 000 de femei sînt membre 
de partid, 1 600 000 sînt cuprinse în 
sindicate, peste un milion de tinere 
fac parte din Uniunea Tineretului 
Comunist, iar aproape 41 000 femei își 
spun cuvîntul, în calitate de deputate 
ale sfaturilor populare, în rezolvarea 
tuturor problemelor de stat și ob
ștești.

„în toate marile victorii dobîndite 
de poporul român sub conducerea 
partidului în anii construcției socia
liste, — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — în toate transformă
rile revoluționare înfăptuite, după 
eliberare, în viața economică, socială 
și politică a României, se află cristali
zată și munca harnică și entuziastă a 
femeilor, talentul Și priceperea lor, 
.dragostea de patrie, devotamentul lor 
pentru cauza socialismului".

Locul important pe care-1 ocupă azi 
femeia în producția de bunuri mate
riale și spirituale, în întreg ansamblul 
de activități complexe legate de ridi
carea țării pe o nouă treaptă de ci
vilizație și progres, nu. i-a știrbit 
din atributele pe care obișnuim 
să le cuprindem în sfera noțiunii 
de feminitate. Cîștigîndu-și dem
nitatea socială și omenească pe 
multiple planuri, ea și-a dobîndit-o, 
cum e firesc, și în familie unde, ală
turi de bărbat, alcătuiește, în deplină 
egalitate, acea celulă umană de bază, 
întemeiată pe sentiment curat, comu
nitate de idealuri, respect reciproc.

Aplicarea complexului de măsuri 
luate anul trecut de partid și guvern 
pentru întărirea familiei și favori
zarea natalității își face simțite de 
pe acum rezultatele pozitive, contri
buind la consolidarea climatului etic 
în care femeia se bucură din plin de 
drepturile cucerite. Leagăn și scut 
firesc al vieții omenești, femeile- 
mame, care au întruchipat dintotdea- 
una nobila menire de a transmite 
noilor generații înaltele virtuți ale 
poporului nostru, îndeplinesc cu deo
sebită dăruire astăzi, în condițiile 
prielnice făurite de orînduirea so
cialistă, înaltul rol de a forma șl 
educa tinerele vlăstare ale patriei, de

— nu de pedagogie!... Apoi: 
iată, Ministerul Industriei 
Alimentare sau Ministerul 
Comerțului Interior au ne
voie de borcane, de sticle. 
Ministerul Industriei Ali
mentare sau Ministerul 
Comerțului Interior iau le
gătura cu Ministerul în- 
vățămîntului: acesta dă
ordin de sus pînă jos ca 
elevii, școlile să se ocupe 
cu strînsul borcanelor și al 
sticlelor — și treaba s-a fă
cut ! Cadrele didactice tre
buie să se îngrijească de 
soarta acțiunii, ca ea să iasă 
bine. Dar nu are Ministe
rul Industriei Alimentare 
rețea pentru strîngerea bor
canelor ? Și asemenea acți
uni extrașcolare sînt mul
te... Cum se spune — de 
multe ori „se amestecă bor
canele...".

„La mine munca începe 
la ora cinci dimineața — 
pentru că noi sîntem multi
laterali, universali, sîntem 
cei mai multilaterali ! —
spune cu o deosebită can
doare (și poate și ironiei?) 
o tînără învățătoare de la 
Dumbrăveni. îndeplinim o 
sumedenie de sarcini. Sfa
tul popular ține ședințele

tovarășii Nicolae 
Stoica, Gheorghe 

Alexandru Bîrlădeanu, 
Bodnaraș, Alexandru Dră- 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie 

membri și membri suple- 
Comitetului Executiv, se- 

ai C.C. al P.C.R., vicepre- 
ai Consiliului de Miniștri, 

vechi

să obțină, sub conducerea Partidului 
mari în construirea socialismului în 

România și în lupta pentru salvgardarea păcii în Europa și în lume.
Fie ca solidaritatea militantă și prietenia frățească între cele două 

popoare ale noastre să se consolideze și să se dezvolte și mai mult pe 
baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar.

Continuăm astăzi pu
blicarea anchetei pe 
tema „Timpul pedagogu
lui", a cărei primă par
te a apărut in numărul 
nostru de ieri.

după-amiază. Intr-o săptă- 
mînă — patru-cinci ședințe, 
și atunci ne întoarcem aca
să la ora 1 noaptea. Apoi 
concursurile ■ artistice, pe
rioadele de vîrf cînd se fac 
repetițiile — ne culcăm tot 
la 1 noaptea"...

„Uneori — constată pro
fesorul Eugen Caraman — so 
confundă munca culturală a 
satului și care trebuie dusă 
de toate forțele satului cu 
misiunea pedagogului. Dar 
nu este vorba numai de 
munca culturală. In defini
tiv, noi avem o tradiție fru
moasă a pedagogului ca a- 
nimator al vieții artistice 
și culturale la sate, prin 
forțele școlii. Ca elevi — 
noi toți am jucat în piese 
regizate de învățătorii noș
tri și am desfășurat progra
me strălucite regizate de în
vățătorii noștri. Dar nu se 
poate trece toată activita
tea culturală a satelor, a 
căminelor pe umerii cadre
lor didactice Fiecare cadru 
didactic are o sarcină în 
activitatea căminului cul
tural. Pînă aici — normal. 
Eu sînt însă în comitetul

Sîmbătă la amiază, Comitetul 
Executiv al- C.C. al P.C.R. a oferit 
o masă tovărășească în cinstea to
varășului Ion Gheorghe Maurer, 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
65-a aniversări a 
tere.

Au luat parte 
Ceaușescu, Chivu 
Apostol, 
Emil : 
ghici, 1 
Verdeț, 
anți ai 
cretari 
ședinți 
membri ai C.C. al P.C.R., 
militanți af mișcării muncitorești 
din țara noastră.

de întărire a unității sistemului so
cialist mondial șl a mișcării comu* 
niște și muncitorești internaționale, 
de promovare a păcii și înțelegerii 
între popoare.

Răspunzînd, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a mulțumit cu emoția 
pentru manifestările calde, de prie
tenie frățească, ce i-au fost adresa
te cu prilejul zilei sale de naștere, 
pentru cuvintele de înaltă aprecie
re rostite cu privire la activitatea 
sa. El a arătat că a dăruit partidu
lui tot ce a avut mai bun, convins 
că, în acest fel, slujește poporul 
din care face parte.

Exprimîndu-și certitudinea că 
drumul pe care îl parcurge Româ
nia socialistă va fi un drum de per
manentă ascensiune, că poporul ro
mân va repurta noi victorii sub 
conducerea încercată a partidului 
său comunist, a Comitetului Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sărbătoritul și-a reafir
mat hotărîrea de a-și aduce și în 
viitor contribuția la întreaga operă 
pe care o înfăptuiesc partidul co
munist și poporul român, pentru 
propășirea patriei, pentru cauza so
cialismului și păcii.

în timpul mesei, conducătorii de 
partid și de stat prezenți l-au îm
brățișat pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, i-au adresat calde felici
tări, urări de sănătate și viață înde
lungată.

• •: .■?
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(Urmare din pag. I)

Din buzunar

Două vagoane de struguri ex
pediate de Întreprinderea agri
colă de stat M. Kogălniceanu 
(Medgidia) au fost refuzate la 
frontieră de delegații întreprin
derii noastre Fructexport. Pe 
drept — strugurii se depreciase- 
ră, din pricina unui drum de 
cîteva zile. Primul vagon a călă
torit 144 de ore în loc de 17; 
celălalt — 96 de ore în loc de 36. 
(C.F.R.-ul nu-și respectă orarul?). 
Și, ca paguba să fie pagubă, în i 
loc să procedeze la valorificarea I 
locală a strugurilor, îi expediază i 
înapoi la Medgidia, punînd colac 
peste pupăză. Pagube — 60 000 I 
lei. Cine îi suportă ? Fiind vorba , 
de banii statului și de dulcile 
produse de vie, chestiunea, deși- I 
gur, nu va rămine... moartă. i

își pot decli 
na părinții 
răspun
derea ?

O fată de 13 ani, eminentă la 
învățătură, a încercat să se sinu
cidă. Ce a putut-o determina pe 
copilă la un asemenea act ? 
Dezorganizarea familiei, Statis
tica, investigațiile cu caracter so
cial, juriști, — totul ne confirmă 
că în familiile dezorganizate se 
petrec, adeseori „dereglări" cu 
grave consecințe pentru copii. Ca 
în familia Valeriei Diaconița, din 
Drumul Taberei, str. Bujoreni 17, 
Blocul O.D. 7. Părinții au divor
țat. Tata — Gheorghe Diaconița, 
s-a recăsătorit. Dar mama adop
tivă nil suportă în casă fetița. 
Vrea să 6 îndepărtezi, s-o ducă 
„la țară". Se petrec în casă scene 
penibile. Tatălui îi lipsește fer
mitatea necesară pentru a face or
dine în propria-i familie. Timo
rată, trăind îhtr-0 atmosferă in
suportabilă, micuța elevă dintr-a 
Vil-a, cu medii de 9 și 10, și-a 
căutat refugiul în tentativa 
aceasta. Medicii Spitalului clinic ' 
de copii al raionului 30 Decem
brie, au salvat-o. Părinții își vor 
declina, în continuare, răspun
derea ?

Morarul
si nănasul» *

Și avea morarul de la moara 
sătească din Sălișteă (Pitești) pe 
nume Gh. Stănescu, zis Tite și 
zis Cășcău, un văr bun. Și ve
nind vărul la moară, cu un sac 
de porumb, a dat țăranii la o 
parte de lîngă coș, a repezit o 
femeie de la gura de mălai și, 
suduind pe toți, a umplut sacul 
cu 20 de kg peste cît adusese 
(plusul fiind din porumbul oa
menilor). Apoi a spus „la reve
dere vericule" și a plecat fără să 
plătească un sfanț. Iar morarul, 
rîzînd, a zis : „Una-i să fii vărul 
morarului 1“ La care oamenii, că
trăniți, s-au împotrivit : „Ei lasă, 
că vom căuta noi acuși pe... na
șul morarului 1“ Și îl caută. De 
vor avea sprijin la sfatul popular 
raional, îl găsesc.

Pînă cînd?
Bucureșteni! Sîntem în mă

sură să vă aducem la cunoștință 
teribila veste despre dispariția, 
de pe piață, a siropului și sifonu
lui la pahar. O dispoziție drastică 
dată de însuși T.Â.P.L. a dus la 
sigilarea aparatelor de sifon de 
la „Centrele de răcoritoare". Mo
tivul ? Trebuie să se vîndă uria
șele stive de sticle cu suc prost, 
de 75 de bani... culoarea (s-a 
mai scris despre astă în presă!) 
care au blocat magaziile și uni
tățile respective. Prin urmare, de 
azi înainte la „Centrele de răco
ritoare" ne vor trece căldurile.

Panoramic
Nu știm dacă Studioul „Ale

xandru Sahia" și-a propus să în
fățișeze publicului 
tar privind modul 
tuează practic un 
vehtiv și periodic, 
unei întreprinderi.

un documen- 
cum se efec- 
control, pre- 
în gestiunea 

_______ c___ Poate lipsea... 
cazul concret. Acum există. Cel 
puțin unul. Și în propria gos
podărie. Organele de urmărire 
penală definitivează în prezent 
cercetările în legătură cu sustra
gerile de filme și benzi de mag
netofon comise de fostul maga
ziner al studioului, Dumitru 
Șerban. Profitând de lipsa de vi
gilență a celor ce trebuiau să-l 
controleze, el a sustras și vîndut 
asemenea materiale (în doi ani I) 
în valoare de peste 130000 lei. 
Morala ? Să filmezi, desigur, în 
exterior, dar îndreaptă reflecto
rul, din cînd în cînd, și spre pro
priile tale... platouri.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIJA 
Ștefan DINiCA 
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«anelor si organizațiilor de 
partid, sindicatelor, institu
țiilor de stat și economice, 
fată de soluționarea cerin
țelor referitoare la munca 
și vlăța femeilor, in cadrul 
general al rezolvării obiec
tivelor economice si sociale 
ale tuturor oamenilor 
muncii.

în urma studiilor si in
vestigațiilor întreprinse, 
conducerea partidului a e- 
lăborat o hotărîre pe baza 
căreia în viitor întreaga 
răspundere pentru mobili
zarea femeilor de la orașe 
si sate la înfăptuirea poli
ticii partidului si guvernu
lui de dezvoltare a econo
miei, științei si culturii, 
pentru atragerea lor la con
ducerea si rezolvarea pro
blemelor vieții de stat șl 
obștești, la activitățile cul
tural-educative, revine ne
mijlocit organelor și orga
nizațiilor de partid. de 
masă, de stat si economice.

Sarcini de seamă incum
bă. în lumina acestei hotă
rîri. sindicatelor : ele tre
buie să vegheze la asigura
rea. potrivit legislației în 
vigoare, a protecției ma
mei si copilului, să se o- 
cupe în mod sistematic. îm
preună cu conducerile ad
ministrative ale întreprin
derilor. de soluționarea 
problemelor participării fe
meilor în producție, de 
perfecționarea pregătirii 
lor profesionale si promo
varea lor în munci de răs
pundere. de ) organizarea 
activității culturale din clu
buri spre a răspunde 
preocupărilor specifice 
femeilor. Totodată, va 
bui să ajute comisiile 
femei existente în între
prinderi si instituții pen
tru a deveni în mod prac
tic organisme nrin care 
sindicatele să desfășoare o 
susținută activitate n.oliț.i- 
co-educativă în rîndurile 
femeilor.

Avînd în vedere nonde- 
rea tot mai mare si aportul 
deosebit al femeilor în 
toate ramurile agriculturii 
și' în viața satului. Uni
unea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Pro
ducție. uniunile regionale, 
raionale au îndatorirea să 
ajute îndeaproape consi
liile de conducere ale coo
perativelor pentru a se o- 
cupa mai stăruitor de în
drumarea si atragerea fe- 

• meilor spre cele mai- califi
cate sectoare de producție, 
de pregătirea lor agrozoo
tehnică. de asigurarea unor 
condiții tot mai bune de 
muncă si de viată țărănoi
lor cooperatoare, de ocro
tirea sănătății mamei si co
pilului. Este inadmisibil 
faptul că. în mai puțin de 
1 la sută din numărul to
tal al cooperativelor, fe
meile dețin funcția de pre
ședinte. că din peste 150 000 
echipe numai 21 000 sînt 
conduse de femei si că în 
unele regiuni, ca Iași. Cri- 
sana. Dobrogea. Galati. Ma
ramureș. Banat, 
numărul femeilor 
vate în munci de condu
cere în C.A.P.. în loc 
crească, scade.

Uniunea Tineretului 
munist va trebui să-și 
bunătățească activitatea e- 
ducativă în rîndurile tine
relor fete — și nu mai 
puțin în rîndul băieților 
— pentru a sădi în con
știința lor dragoste și res
pect față de familie, pen
tru a le forma trăsături 
spirituale pe măsura înal
telor criterii etice ale so
cietății noastre. în rîndu
rile organizațiilor de U.T.C. 
tinerele fete trebuie să gă
sească acel climat educativ 
în care să li se dezvolte 
calitățile morale de viitoa
re soții, mame, cetățene.

Printre preocupările mi
nisterelor, instituțiilor eco
nomice centrale trebuie să 
ocvne iin loc moi impor
tant grijă permanentă pen-

tru asigurarea în toate în- . _
treprinderile a protecției se facă propuneri de mă- 
muncii femeilor, pentru a- 
plicarea strictă a măsuri
lor privind realizarea în 
toate locurile de muncă a 
condițiilor de igienă și să
nătate necesare. Ministe
rele, organizațiile economi
ce centrale și locale, sfa
turile populare au, de ase
menea, obligația să înscrie 
pe agenda lor, la capitolul 
„urgente”, înlăturarea nea
junsurilor ce se mai fac 
remarcate în producerea de 
bunuri de uz casnic, de 
utilaje gospodărești, de 
preparate culinare, menite 
să ușureze treburile gospo
dăriei.

Problema sănătății fe
meilor, a mamelor, a co
piilor trebuie să se afle 
în centrul activității Mi
nisterului Sănătății și Pre
vederilor Sociale. In afară 
de atenția mai accentuată 
ce se cuvine acordată mă
surilor de medicină pre
ventivă, se cere desfășu
rată și o activitate de edu
cație sanitară mai stărui
toare și mai eficientă. Lip
surile ce se mai constată 
pe alocuri în asistența sa
nitară acordată gravidelor 
și lehuzelor impun Minis
terului Sănătății și Preve
derilor Sociale, organelor 
sanitare, sfaturilor popu
lare luarea de măsuri ur
gente pentru a îmbunătă
ți asistența 
igiena și 
maternități 
teri.

în scopul 
concrete a problemelor re
feritoare la viața și mun
ca femeilor, la preocupă
rile lor specifice, Centrul 
de Sociologie al Academiei, 
Direcția centrală de sta
tistică, Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, în 
colaborare cu Consiliul Na
țional al Femeilor, vor în
treprinde studii, analize, 
anchete, referitoare la si
tuația femeii

Spitalul din Suceava

în viața socială
4

noastră, pe baza cărora să 
suri menite Să ducă la 
creșterea contribuției fe
meii în viața economică și 
socială, la îmbunătățirea 
condițiilor ei de 
de viață.

In elaborarea 
studii și acte 
care se referă 
țiile de viață’și de muncă 
ale femeilor de la orașe și 
sate, ministerele, institu
țiile centrale, conducerile 
organizațiilor de masă vor 
consulta Consiliul Națio
nal al Femeilor.

Potrivit hotărîrii condu-' 
cerii partidului, în viitor 
întreaga activitate a co
mitetelor și comisiilor de 
femei se va desfășura sub 
conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid și 
exclusiv pe baze obștești. 
In felul acesta va spori 
răspunderea organelor și 
organizațiilor de partid 
pentru întreaga activitate 
politico-educativă ce se 
desfășoară în rîndurile 
femeilor. Organizațiile de 
partid vor asigura, tot
odată, coordonarea efortu
rilor depuse de diferite 
organisme de stat sau 
economice 'în această di
recție și vor urmări felul 
cum se aplică în viață mă
surile luate.

O pondere însemnată în 
viitoarea activitate o vor 
avea comisiile de femei din 
întreprinderi, cartiere, din 
cooperativele agricole de 
producție, care trebuie 
să-și1 formeze colective 
largi pe diferite probleme, 
constituite atunci cînd se 
inițiază studii sau analize, 
și în care să fie. atrase 
femei cu o bună pregătire 
profesională, cu experien
ță obștească — muncitoa
re, țărănci, inginere, me
dici, învățătoare etc. Ac
tivitatea acestor comisii se 
va desfășura pe baza unor 
planuri concrete, care să 
cuprindă numai acele ac
țiuni care răspund efectiv 
preocupărilor diferitelor 
categorii de femei, evitîn- 
du-se organizarea de ma
nifestări cu caracter de ge
neralitate, fără interes pen
tru masele de femei. Apli
carea în practică a măsu
rilor luate vă asigura, fără 
îndoială, o simplificare a 
formelor de muncă, înlătu
rarea excesului de ședințe, 
a activităților neatrâctive. 
va face ca activitatea în 
rîndul femeilor să fie mai 
diversă, mai interesantă, 
mai eficientă, iar cele că
rora această activitate li 
se adresează să participe 
la ea cu plăcere.

Plenara Consiliului Na
țional al Femeilor a apro
bat în unanimitate măsu
rile adoptate de conduce
rea partidului, exprimîn- 
du-și convingerea că prin 
aplicarea lor se va îmbu
nătăți întreaga muncă în 
rîndul maselor de femei.

Femeile din țara noastră 
— forță activă în lupta 
pentru făurirea noii so
cietăți — sînt ferm hotărîte 
să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a traduce 
în viață politica înțeleaptă 
a partidului, mărețele sale 
planuri de înălțare a socia
lismului pe pămîntul 
triei noastre.
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Librăria „Cartea prin poștă" 
a cooperației de consum din 
București, str. Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12, raionul V. 1. 
Lenin, expediază la cerere, 
prin poștă, discuri de muzică 
populară, ușoară, ' simfonică, 
discuri cu înregistrări de piese 
de teatru, basme etc. Plata se 
face la sosirea coletului prin 
poștă. La cerere, librăria tri
mite gratuit cataloage cu lista 
discurilor imprimate de „Elec- 
trecord", precum și prospectul 
cuprinzînd condițiile de expe
diere a discurilor.

Ministerul Sănătății Preve
derilor Sociale aduce la cunoș
tința absolvenfilor institutelor de 
medicină și farmacie, seria 1967, 
că repartizarea la posturi se va 
face în dimineața zilei de 29 
septembrie, orele 8,00. Comisiile 
de repartizare vor funcționa la 
rectoratele 
invitați să 
venții. De 
cunoștința 
lui clinic, 
și farmacie, seria 1967, din toate 
institutele de medicină și farma
cie din țară că repartizarea 
se va face la 3 octombrie, la 
cultalea de medicină generală 
București, Bd. Dr. Petru Groza 
8. Absolvenții sînt invitați să 
prezinte aici la orele 8 dimineața.

respective, unde sînt 
se prezinte tofi absol- 
asemenea, se aduce la 
absolvenfilor internatu- 
precliniq, stomatologie

Criteriul de apreciere în rezol
varea fiecărei sesizări trebuie să 
fie, peste tot, unic : eficiența. Am 
citit răspunsurile primite în ulti
ma vreme de redacție la semna
lele critice trimise spre soluțio
nare diferitelor instituții, 
constată? în timp ce majoritatea 
instituțiilor analizează, cercetea
ză și rezolvă cu grijă scrisorile, 
pe alocuri însă se mai întîmplă 
și altfel: se tărăgănează rezolva
rea lor sau soluționarea se face 
formal, efectul sesizărilor rămî- 
nînd nul.

Avem în față două scrisori de 
răspuns la una și aceeași sesi
zare. Direcția miliției regiunii Ol
tenia ne spune că, într-adevăr, 
așa cum se arată în sesizarea 
ce i-a fost trimisă, Gheorghe Ar- 
mășoiu, secretarul Sfatului popu
lar comunal Drăgotești, raionul 
Strehaia, a sustras unele bunuri 
din avutul obștesc. Sfatul popu
lar raional Strehaia susține însă 

““ că omul, e nevinovat. Ciudat 1 
Deși cercetările s-au făcut în co- 
mim (de către miliție și sfatul 
rcîionăl) și, prin urmare, rezulta
tul trebuia să fie, fără echivoc, 
același, totuși, după cum am vă
zut, răspunsurile către redacție 

„ se bat cap în cap. înainte de a 
adresa celor două instituții invi
tația de a se pune de acord în 
această chestiune, se impune to
tuși o întrebare : nu cumva a- 
aeastă flagrantă nepotrivire vine 
să confirme temeinicia părerii lo
cuitorilor comunei respective — 
părere formulată în scrisoare — 
că salariatul învinuit este susți
nut de cineva de la sfatul popu
lar raional? Adresăm această în
trebare Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional Strehaia, 
al cărui președinte, Bărbuț Flo- 
rea, și-a așternut semnătura pe 
scrisoarea de răspuns către re
dacție. Ar fi interesant de știut 
pe ce anume s-a bizuit președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular raional cînd a 
semnat această scrisoare care 
răstoarnă concluziile unei anche
te întreprinse de forurile compe
tente. Este oare acest răspuns

Ploiești i-a 
o scrisoare 
redeschic - 
din comuna 
închisă ne-

de natură să apere prestigiul 
sfatului popular respectiv, de 
vreme ce situația e prea bine 
cunoscută de cetățenii comunei ? 
Dimpotrivă, el știrbește autorita
tea instituției.

Comitotului executiv al Sfatu
lui popular regional 
fost înaintată recent 
în care se propunea 
rea casei de naștere 
Valea Călugărească,
justificat anul trecut. Din răspun
sul acestui sfat popular, semnat 
de vicepreședintele Chircu Pa- 
nait, reținem însă faptul că, deși 
natalitatea este în creștere, casa 
de naștere din Valea Călugă
rească continuă să rămînă fere
cată. Aceasta, în pofida cerințe
lor populației, a situației existen
te în comună și a instrucțiunilor 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale, potrivit cărora — 
cităm dintr-o adresă a ministe
rului — „în vederea asigurării 
spațiului de spitalizare a gravi
delor, în condițiile creșterii nata- 

' lității, se vor lua măsuri pentru 
dezvoltarea caselor de naștere 
și a micromaternităților”. în a- 
celași răspuns al sfatului popu
lar se mai spune, referitor la a- 
mintita casă de naștere, că fe
meile din Valea Călugărească 
pot fi internate pentru naștere la 
maternitățile din Urlați și Plo
iești. Cu alte cuvinte, de ce a- 
proape, cînd se poate la zeci de 
kilometri?

Formalism, neglijență în rezol
varea scrisorilor manifestă și u- 
nele instituții centrale. Iată un caz. 
La 28 decembrie anul trecut s-a 
trimis conducerii Ministerului In
dustriei Alimentare o sesizare în 
care erau dezvăluite unele lip
suri din activitatea întreprinde
rii de morărit „Jiul"-Craiova : 
în întreprindere se mențin unele 
deficiențe cronice, iar directorul 
săvîrșește 
conducerii 
te sesizări 
s-au făcut
corpul de control al ministerului 
și s-au ordonat unele măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor, dar 
aplicarea acestor măsuri este 
împiedicată de către directorul 
general al Direcției generale a 
industriei morăritului din M.I.A. 
Odată plecată din redacție, sesi
zarea a trecut din mînă în mînă 
și a poposit tocmai pe biroul to
varășului director general recla
mat în scrisoare. Acesta a întoc
mit în grabă și a semnat un răs
puns către redacție, în care pro
mitea, la 9 martie a. c., că rezul
tatul cercetărilor ne va fi comu
nicat „la finele lunii martie a. 
Dar promisiunea 
hîrtie.

Au trecut nouă 
miterea sesizării,
am aflat cu surprindere, că ea nu 
se știe unde... s-a pierdut (?).

Sperăm că, de data asta, con
ducerea ministerului va ajuta 
direcția generală respectivă să-si 
amintească indicațiile de partid 
și de stat cu privire la rezolvarea 
sesizărilor și scrisorilor oameni
lor muncii.

abuzuri; s-au trimis 
ministerului mai mul- 
despre toate acestea, 

cercetări de către

Dezvoltarea economiei noastre so
cialiste impune lărgirea și îm
bunătățirea rețelei de drumuri ru
tiere. Aceasta este, de altfel, cerută și 
de „mișcarea" dintr-o localitate în 
alta, în interes de serviciu sau perso
nal, a unui mare număr de oameni, 
precum și de dezvoltarea turismului. 
Deși s-au obținut realizări evidente în 
acest domeniu — rețeaua existentă 
de drumuri modernizate sau cu îm- 
brăcăminți asfaltice legînd aproape 
toate orașele și regiunile țării, trebuie 
spUs, totuși, că ritmul și calitatea lu
crărilor de modernizare a unor noi 
drumuri, întreținerea celor existente, 
nu pot fi considerate ca satisfăcătoare. 
Marile posibilități care există în acest 
domeniu nu sînt puse decît parțial 
în valoare. în această privință ne vom 
referi Ia starea drumurilor din regiu
nile Maramureș și Dobrogea.

„Spre deosebire de situația existentă 
în urmă cu 15—20 de ani, cînd nu 
existau decît unele drumuri pietruite, 
avem în prezent șosele asfaltate însu- 
mînd sute de km, ne-a spus tov. ing. 
Alexandru Crișan, șeful secției eco
nomice a Comitetului regional de 
partid Maramureș. în general însă 
drumurile nu corespund cerințelor 
puternicei dezvoltări a economiei re
giunii noastre. Multe șosele, în
deosebi cele neasfaltate, sînt neîn
grijite, reparațiile se fac cu întîrziere 
sau superficial. Din această cauză în
treprinderile industriale întâmpină 
greutăți mari în aprovizionarea cu ma
teriale, iar autovehiculele se uzează 
înainte de vreme. De pildă, pe dru
muri cum sînt cele care pornesc din 
Baia Mare spre Vișeu, Tg. Lăpuș etc. 
se circulă destul de greu". O părere 
asemănătoare are și tov. Gh. Dițu, șeful 
Filialei O.N.T. oraș Baia Mare : „în 
regiunea noastră sînt multe puncte 
de un mare interes turistic; dar 
greu pot fi vizitate din cauza lipsei 
de drumuri corespunzătoare. Este vor
ba de localități de o deosebită frumu
sețe de pe valea Izei și din zona 
Lăpușului, mult căutate de tu
riștii din țară și de peste hotare. 
Cred că dacă s-ar dovedi mai mult 
interes din partea sfatului popular 
regional pentru amenajarea drumuri
lor, aceste zone turistice ar fi și mai 
bine valorificate".

Intr-adevăr, șoseaua pietruită Baia 
Șprie r-i Șighet, presărată cu gropi și

denivelări, reprezintă pentru călători 
și autovehicule un adevărat calvar. 
Această șosea este trecută în planul 
de întreținere în fiecare an. Anual 
s-au transportat aici mii de m.c. de 
piatră, lucrare care costă sute de mii 
de lei. în prezent, pe circa 20 de km 
sînt grămezi de piatră așezate pe de 
o parte și de alta a drumului, care 
așteaptă să fie împrăștiate de 8 luni 
de zile.

Referindu-se la aceste drumuri,
ing. Corneliu Graur, vicepreședinte al

tov.

cinilor de bază. Deci drumurile sînt 
considerate aici a cincea roată la că
ruță, deși „căruțele" întreprinderilor 
din regiune se desfac din încheieturi, 
hurducate prin gropile de pe șosele.

Regiunea Dobrogea e mai bogată 
în drumuri modernizate, asfaltul fiind 
întins pe 735 de km. In afară de dru
murile către și de pe litoral, toate 
centrele raionale și numeroase co
mune sînt legate de Constanța prin 
șosele asfaltate. Dar și aici sînt multe 
drumuri prost întreținute, îndeosebi

șeaua Ostrov-Constanța (circa 134 km) 
se află în lucru de cîțiva ani. S-au 
investit pentru aceasta zeci de mi
lioane de lei. Dar, chiar pe porțiunile 
de curînd terminate, șoseaua are gropi 
și denivelări. Deci, 
km de drum a 
600 000 lei, sînt 
dieri și întrețineri 
alte cheltuieli. Tot din cauză că 
s-a lucrat cu atenția cuvenită, șoseaua 
Negrești-Huta Certeze din regiunea 
Maramureș, construită de numai un

după ce fiecare 
costat aproape 
necesare reme- 

care vor necesita 
nu

DRUMURI
SI HOPURI

9

raid-anchetă in regiunile Dobrogea și Maramureș

Sfatului popular regional Maramureș, 
ne-a „pus în temă“, în cîteva cuvinte : 
„Avem multe drumuri prost întreți
nute. Dar acestea sînt posibilitățile 
noastre. Ne lipsesc utilajele, materia
lele. Va trebui să activizăm secțiunea 
de drumuri pentru a depune mai 
mult interes". Dar ce măsuri concrete 
și imediate se preconizează pentru 
îmbunătățirea activității în acest sec
tor n-am putut afla. Trebuie arătat 
că în regiunea Maramureș nu există 
o întreprindere specializată în cons
trucția de drumuri. Lucrările sînt 
executate, printre picături, de diferite 
întreprinderi de construcții din regiu
ne. Pentru anul viitor se prevede în
ceperea lucrărilor la șoseaua Dealul 
Ștefăniței-Săcel. Dar nici una din în
treprinderile constructoare nu contrac
tează lucrarea pentru că nu au lucră
tori specializați sau abia fac față sar-

cele pietruite. Alte drumuri, deși au 
o mare însemnătate economică (de 
exemplu cel care trece prin localită
țile Negrești, Plopeni și Chimogeni) 
nu sînt măcar pietruite. Calculele fă
cute arată că la transportul produse
lor agricole pe acest drum pînă la 
Negru Vodă nu se folosește decît 
70 la sută din capacitatea autocamioa
nelor, iar uzura lor este cu 25 la sută 
mai mare decît dacă ar circula pe 
șosele bune. în Dobrogea — materie 
primă pentru întreținerea drumurilor 
— calcarul — se găsește mai în tot 
locul. Trebuie numai inițiativă și spirit 
gospodăresc din partea sfaturilor 
populare și mai multă preocupare din 
partea Secțiunii regionale de drumuri.

Se ridică și unele probleme privind 
calitatea și prețul de cost al lucrări
lor de modernizare a drumurilor. Șo-

an, trebuie să fie reparată. Și încă un 
exemplu de lipsă de grijă pentru buna 
gospodărire a fondurilor alocate de 
stat pentru construcția de șosele. Pe 
șoseaua Constanța-Băneasa, în satul 
Pietreni, s-au construit 2 km de șosea. 
După cîtva timp, specialiștii Secțiunii 
de drumuri naționale din Constanța 
au ajuns la concluzia că drumul tre
buie deviat. Cheltuielile pentru noua 
lucrare se ridică la peste 2 milioane 
lei. întrebat de ce s-a luat această 
măsură după ce drumul a fost termi
nat, ing. Gheorghe Țigănilă, din Di
recția generală a drumurilor din Mi
nisterul Transporturilor ,Auto, Navale 
și Aeriene, ne răspunde zîmbind, ca și 
cînd ar fi fost vorba de schimbarea 
unei pungi de mălai cu una de za
hăr : „Alți bani, altă distracție". Se 
pune în mod firesc întrebarea : fondu-

rile tutelare nu controlează oare pe 
cei care iau cu ușurință hotărîri care 
duc la irosirea banilor statului ?

O altă problemă. Pentru în
treținerea drumurilor au fost anga
jați picheri și cantonieri. în regiunea 
Dobrogea se cheltuiesc anual pentru 
plata salariilor cantonierilor aproape 
2 250 000 lei. Mulți dintre aceștia fac 
însă orice în afară de controlul și 
întreținerea drumurilor pentru care 
sînt plătiți.

în cursul discuțiilor purtate la cele 
două sfaturi regionale s-au făcut pro
puneri privind îmbunătățirea acti
vității în construcțiile de drumuri. Toți 
interlocutorii au arătat că multe de
ficiențe sînt generate de actualul sis
tem de organizare a' construcției și în
treținerii drumurilor. Propunerile sînt 
diferite și le vom arăta pe rînd : „Sec
țiunea noastră — ne-a spus ing. loan 
Fare, șeful Secției drumuri naționale 
din Baia Mare, aparține de Direcția 
regională de drumuri și poduri din 
Cluj. De aceea, pe lîngă faptul că 
fondurile nu sînt repartizate judicios 
pe regiuni, noi nu putem controla și 
îndruma direct activitatea pe \ șan
tiere. Cred că ar fi mai bine 
dacă în unele regiuni s-ar adopta 
metoda folosită de Ministerul Mine
lor : să se înființeze un .trust central 
pentru construcții de drumuri națio
nale cu grupuri de șantiere în regiu
nile țării. în acest fel s-ar reduce nu
mărul personalului neproductiv, 
exista o coordonare mai eficientă 
activității 
repartiza 
investiții, 
muncă".

Avînd 
toare, ing. Dumitru Vlădăreanu, șef 
adjunct al Secției de drumuri regiunea 
Dobrogea, a făcut altă propunere: 
„să se unifice cele două secții — de 
drumuri naționale și regionale — for- 
mînd o singură secție". Indiferent 
dacă asemenea propuneri vor fi 
sau nu însușite, este necesar ca mi
nisterul de resort și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regionale 
să ia măsuri energice pentru îmbună
tățirea activității în 
sebit de important 
noastră națională.

a rămas
c. .
pe

luni de la 
Zilele trecute

tri-

Al. STROE

Parc arheologic

ar 
a 

de construcții, s-ar putea 
mai bine atît fondurile de 
cît și mijloacele și forța de

în vedere țeluri asemănă-

acest sector deo- 9 
pentru ' economia a

Mihai VASiLE

CLUJ (corespondentul „Scin- 
teii"). Orașul Turda — vechea 
așezare romană Potaissa — 
depozitar a numeroase relicve 
arheologice se va îmbogăți în 
curînd cu un lapidarium'. Ma
terialul necesar organizării a- 
cestuia a și fost adunat. Mu
zeul în, aer liber va fi ame
najat în apropierea unei clă
diri vechi datînd de la sfîrși- 
tul sec. al XV-lea, ce se păs
trează în întregime. El va cu
prinde numeroase piese ar
heologice, majoritatea din e- 
poca romană, care ilustrează 
continuitatea poporului român 
pe aceste meleaguri. Vizita
torii parcului arheologic tur- 
dean vor avea posibilitate să 
vadă pietre votive, stele fune
rare, capiteluri, medalioane 
etc. Tot aici, înconjurate de co
lonade, vor fi expuse busturi- 
le în bronz ale lui Traian și 
Decebal.
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Am pornit de la o cifră. 
Uzina constructoare de ma
șini din Reșița a înregistrat 
în lunile iulie și august un 
plus de 10 milioane lei la 
producția marfă vîndută și 
încasată. Fiind încadrată în 
grupul întreprinderilor in
dustriale, care experimen
tează de la 1 iulie un an
samblu de măsuri menite 
să stimuleze creșterea efici
enței activității economice, 
ne-am gîndit imediat la 
o relație între cele două si
tuații consemnate.

După cum ne-a spus con
tabilul șef adjunct al uzinei, 
tovi Ion Zorzon, există o le
gătură nemijlocită între ce
le 10 milioane și măsurile 
care se experimentează în 
uzină. „Se impune să remarc 
interesul, spiritul de răspun
dere cu care cadrele tehni
ce și economice ale uzinei 
au primit vestea că și la noi 
se vor aplica prevederile ac
țiunii de experimentare

Dar, în același timp, 
aceste noi prevederi au în
tărit și obligațiile uzinei, ale 
colectivului ei față de bene-

ficiari. Tocmai în acest sens 
s-au orientat eforturile din 
partea uzinei și a conduce
rii ei".

Cum s-a procedat, de pil
dă, în domeniul bunei gos
podăriri a fondului de sala
rii ? Unele explicații le-am 
aflat de la ing. Vasile Beke, 
șef adjunct al serviciului de

re, au trecut direct în pro
ducție un tehnician și 
inginer. De asemenea, 
vor reda activității direct 
productive aproape 100 de 
oameni de la controlul teh
nic de calitate, fără însă a 
se admite vreo concesie ca
lității.

— Pentru a putea folosi

Acțîunea de experimentare

la U. C. M .-Reșița

organizare a producției. Mai 
întîi, s-a trecut la o justă 
structurare a schemei de or
ganizare a întreprinderii, în 
scopul folosirii eficiente a 
cadrelor. După o analiză 
serioasă a gradului de ocu
pare a forței de muncă, ser
viciul de comenzi speciale, 
„umflat" în schema veche, 
a fost încadrat la adminis
trativ și dispeceri. Ca urma

mai bine inginerii, potrivit 
cu nevoile reale ale uzinei 
și nu cu o schemă rigidă, 
ne spunea șeful adjunct 
al serviciului de organizare 
a producției, în unele pos
turi de șefi de atelier sau 
secții au fost promovați 
maiștrii și tehnicienii cu 
deosebite, dar mai ales do
vedite, aptitudini și calități. 
Inginerii de aici au fost tre-

cuți în munci pur tehnice, 
de concepție și nu adminis
trative.

— Sînt măsuri bune, dem
ne de remarcat...

— Așa am socotit și noi. 
Numai că în aplicarea lor 
am întîmpinat dificultăți se
rioase din partea organului 
tutelar — Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini — și a altor foruri. Se 
spunea că măsurile sînt 
prea... radicale.

Deci, în domeniul perfec
ționării structurii organiza
torice a uzinei, inițiativele 
au început să dea roade. în 
unele privințe însă, ele nu 
se ridică la nivelul dorit. 
Cauzele sînt multiple. Hotă- 
rîrea amintită urmărește, 
prin prevederile ei, stimula
rea utilizării resurselor inter
ne, în scopul soluționării 
problemelor majore ale pro
ducției și muncii, prin fruc
tificarea inițiativei de ansam
blu a uzinei, dar și a fiecă
rui muncitor, tehnician, ingi
ner, economist — în parte. 
Aceasta presupune cunoaș
terea aprofundată a Hotărî- 
rii de către toți. Or, la

Intr-una din halele de la Industria linei Timișoara, dotate cu noi ringuri Foto : M. Andrcescu

structoare de mașini — ne-a 
spus la Comitetul orășenesc 
Reșița al P.C.R., ing. 
Chirilă Vrăjitor, șeful secției 
economice — care are încă 
un volum mare de operații 
ce se pretează la mica me
canizare, consider că avan
tajele acțiunii nu sînt fructi
ficate decît în foarte mică 

consecința, 
Vasile Le- 
serviciului 
fabricației 
am cerut 

r__ __ , pe baza
prevederilor acțiunii, decît 
un credit de mică mecani
zare în valoare de circa 
250 000 lei. în viitor, însă, 
cînd vom pune și documen
tația tehnică la punct...". 
Cînd „în viitor", fiindcă la 
31 decembrie a. c. acțiunea 
se încheie ?

Din nou o amînare, deci, 
care reflectă încetineala cu 
care conducerea uzinei 
fructifică avantajele, dreptu
rile și competențele care 
i-au’ fost conferite. Planuri 
au fost întocmite, dar mă
surile și termenele din ele 
sînt ineficiente atâta timp 
cît nu sînt puse în prac
tică. Pledează în favoa
rea aprecierii de mai sus și 
faptul că din măsurile pen
tru organizarea științifică a 
producției și a muncii, sca
dente pînă la 1 septembrie, 
mai mult de jumătate au 
fost „pasate" lunii viitoare, 

în discuția — pe unele 
din aceste probleme. — 
cu <-------
uzinei, ing. 
s-a relevat 
ză principală a unor nea
junsuri fluctuația mare a 
forței de muncă, începînd 
de la ingineri și pînă la 
muncitori, atestată și de cele 
mai recente date consemna
te de scriptele întreprinde
rii. Evident, această fluc
tuație nu influențează nefa
vorabil numai ritmicitatea 
producției, dar și modul 
concret de organizare a 
muncii, punînd în cumpănă 
respectarea programării pro
cesului tehnologic. Inconve
nientele se pot lichida to
tuși. Cum ? Prin stimularea 
muncii deosebite și înlătu
rarea neglijenței, a provizo
ratelor care dau naștere la

măsură". Și iată 
înfățișată de ing. 
chințeanu, șeful 
de pregătire a 
din uzină : „Nu 
pînă în prezent,

! JJJCRARI

în atenția 
proiectanților

Lucrările la concursul în 
proiectare cu tema „Casa co
pilului cu 200 locuri', organi
zat de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale se pri
mesc pină la 25 noiembrie 
1967. Datele program șl con
dițiile de participare la con
curs se pot obține de la Direc
ția construcții, str. Alecu Con- 
stantinescu nr. 9, teleion 
15 04 00, precum și de la orice 
instituție de proiectare din 
țară.

LUCRĂRILE CELEI DE-A VI-A CONFERINȚE 
NAȚIONALE DE ȘTIINȚĂ A SOLULUI

La Eforie Nord, au început sîmbătă lucrările celei de-a Vl-a Con
ferințe naționale de știință a solului. Conferința, care va dura pînă la 28 
septembrie, întrunește numeroși specialiști din domeniul îmbunătăți
rilor funciare, din institute departamentale, din învățămînt și de la 
Academie. Tema conferinței este folosirea rațională a fondului fun
ciar din sud-estul țării.

Concluziile referatelor și comunicărilor științifice privind solurile 
din această parte a țării și valorificarea lor, cît și ale dezbaterilor vor 
fi concretizate în elaborarea unor măsuri menite să ducă la sporirea 
fertilității solurilor. Participanții la conferință vor lua parte șl la 
excursii de studiu în diferite zone cu soluri caracteristice din podișul 
Babadagului, din sudul Dobrogei și al Bărăganului, pentru cunoaște
rea „unor sisteme de irigații, desecări, amenajări antierozionale.

Lucrările conferinței urmăresc, de asemenea, selecționarea celor 
mai valoroase lucrări de cercetare în știința solului realizate de specia
liștii români, spre a fi prezentate la cel de-al IX-lea Congres interna
țional de știința solului ce va avea loc anul viitor în Australia.

A fost omologam, o nouă ma
șină de plantât răsaduri — 
MPR-5 — proiectată șl construi
tă de specialiștii întreprinderii 
pentru proiectarea și construi
rea prototipurilor de mașini a- 
gricole. Mașina este de tip „pur
tat pe tractor", are o lățime de 
lucru de 1,5—3,2 m șl plantea
ză 0,8 ha pe schimb. La probe
le făcute în acest an, răsadurile 
de roșii și varză plantate cu a- 
ceastă mașină s-au prins în pro
porție de 93—98 la sută.

(Agerpres)

U.C.M.-Reșița această 
meinică aprofundare 
prevederilor s-a oprit la 
nivelul maiștrilor. La sec
ția de motoare Die
sel,. maistrul principal Petru 
Curuță ne-a spus că încă 
nu a discutat cu muncitorii 
din secție, dar că o va face 
chiar în... următoarea șe
dință. Nici Ștefan Stritter, 
șef de tură la secția meca
nică grea, sau Aurel Brîn- 
coveanu, lăcătuș categoria a 
7-a, la aceeași secție, nu 
au putut să ne relateze ni
mic referitor la buna cu
noaștere a acestor prevederi. 
Atunci, cum să fie ele apli
cate cît mai riguros ? Situa
ția vine în flagrant de
lict cu conținutul acțiunii 
de experimentare, menit să 
asiguro creșterea spiritului 
de inițiativă al conducători
lor de întreprindere, al co
lectivelor de muncitori, teh
nicieni, cadre de ingineri și 
economiști.

Mai departe. Desigur, mă
surile care trebuie aplicate, 
potrivit prevederilor Hotărî- 
rii, nu pot fi comparate cu 
o „baghetă magică’. Adică, 
nu se poate ca în mod 
automat ele să extirpeze u- 
nele neajunsuri din activita
tea uzinei. Dar nici tolerarea 
acestor neajunsuri nu arc 
vreo justificare. Bunăoară, 
multe întreprinderi — fără 
a fi cuprinse în acțiunea de _____
experimentare^- au lichidat - indisciplină-r„:în ‘pipi 
practica- orelor suplimentare, Ne-am interesat, în

• precum și pierderile din re- sens, cum au fost recompen-
buturi. La U.C.M.-Reșița a- 
cest reviriment nu a avut 
loc, menținîndu-se în conti
nuare rieritmicitate în înde
plinirea planului de produc
ție. Practic, așa se proce
dează : relaxare în 
lună și după aceea, 
sfîrșitul trimestrului, 
forța", cu lanțul ei de impli
cații. Datele sînt certe : pes
te 80 000 ore suplimentare 
în iulie și august și rebuturi 
de aproape 4 milioane lei. 
Atunci, cum se mai pot rea
liza, sau cu ce efort se ob
țin economiile la 1 000 lei 
producție marfă vîndută și 
încasată, generatoare de 
beneficii pentru uzină ?

Am analizat, pe scurt, și 
modul în care se aplică mă
surile referitoare la îmbu
nătățirea condițiilor de fi
nanțare și creditare a uzi
nei. Ce aspecte se desprind? 
Raportarea „pe global" a 
normativului de mijloace cir
culante și nu pe posturi 
componente — conferindu-se 
o maleabilitate deosebită 
programării și realizării pro
ducției — nu e folosită în 
toată plenitudinea sa. Celă
lalt aspect se referă la 
utilizarea creditelor pentru 
mica mecanizare. „îndeo
sebi la această uzină con-

URGENTE

ÎN AGRI-

CULTURĂ

directorul general al
Iosif Opriș, 

ca o cau-

toate regiunile țării au început însămînțările 
de toamnă. Mai mult de 100 000 de hectare au fost 
însămînțate cu grîu, iar peste 210 000 hectare cu orz 
și alte plante furajere.

Ploile care au căzut în ultima vreme în întreaga 
țară au creat posibilități bune pentru executarea 
lucrărilor de pregătire a terenului și de semănat în 
perioada optimă și în condiții corespunzătoare ce
rințelor agrotehnicii. La aceasta se adaugă pregăti
rile intense făcute de unitățile agricole pentru a 
pune baze temeinice producției de grîu a anului 
viitor. Parcul de tractoare și mașini agricole a fost 
din vreme revizuit și reparat, iar sămînța necesară 
a fost asigurată din soiurile cele mai productive, 
care au dat producții mari în fiecare regiune. Tot
odată, față de campania din toamna anului trecut, 
unitățile agricole folosesc cu 6 400 mai multe trac
toare și un număr sporit de semănători, grape, ma
șini de împrăștiat îngrășăminte chimice și alte uti
laje. Cu mijloacele tehnice existente, însămînță- 
rile din toamna acestui an se pot executa în cel 
mult zece zile lucrătoare pe întreaga suprafață de 
peste 3 270 000 hectare, în cadrul perioadei optime 
20 septembrie—20 octombrie.

Pentru folosirea condițiilor favorabile existente 
CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII RE
COMANDĂ SĂ SE TREACĂ CU TOATE FOR-

(Urmare din pag. I)

tării nu stimulează interesul institute
lor pentru această formă de activi
tate.

Unii cercetători au rețineri față de 
încheierea contractelor directe cu în
treprinderile productive din cauza lip
sei de experiență. Dar sînt multe e- 
xemple care arată că atunci cînd se 
rezolvă operativ și la nivelul cerut o 
problemă de cercetare pe bază de 
contract direct, aplicarea rezultatelor 
se efectuează imediat, uneori chiar în 
paralel cu cercetarea. Aș putea da ca 
exemplu elaborarea de către specia
liștii noștri a unui aliaj antiscînteie 
necesar confecționării sculelor cu care 
se lucrează în medii ce prezintă pe
ricol de explozie sau producerea de 
lagăre sinterizate din pulberi metalice 
pentru laminoarele de la Hunedoara 
— cercetări care au fost aplicate în 
producție chiar înainte ca cercetătorii 
să-și fi terminat de scris memoriile de 
încheiere ale cercetării.

Fără îndoială, ne dăm seama de 
complexitatea problemei, contractul 
implicînd soluționarea a numeroase 
aspecte legate de organizarea, finan
țarea, conducerea și stimularea acti
vității în institute de cercetări cu pro
fil diferit, conlucrînd în domenii și 
cu. întreprinderi atît de diferite între 
ele. Sînt necesare însă analize apro
fundate pentru fiecare caz în parte, 
precum și o elasticitate suficientă în 
soluțiile adoptate.

Aplicarea sistemului contractual la 
cercetarea științifică prezintă și unele 
particularități a căror nesocotire poate 
să conducă la serioase prejudicii. Ast
fel, întreprinderile productive sînt de 
regulă interesate în rezolvarea unor 
probleme imediate și scapă din preo
cupări problemele de perspectivă, 
fundamentale. De aceea este necesar 
șă existe posibilitatea ca cercetarea

Conlucrarea contractuală
a științei
unor astfel de teme să se contracteze 
cu direcțiile generale din ministere, cu 
Comitetul de Stat al Planificării, cu 
Consiliul Național al Cercetării Știin
țifice sau cu alte organe centrale. în
cheierea contractelor creează — de re
gulă — condițiile necesare pentru ca 
într-adevăr specialiștii din producție 
să beneficieze de sprijinul cercetători
lor. Teoretic această posibilitate există 
și acum, dar mecanismul pentru trans
punerea ei în realitate este rigid și 
greoi, intră de multe ori în contra
dicție cu mersul firesc al activității 
economice.

Una din principalele lipsuri ale ac
tualei organizări și finanțări a cerce
tării științifice de la noi din țară con
stă tocmai în faptul că ele stimulează 
într-o măsură prea mică rezolvarea 
unor probleme de mare eficiență eco
nomică și aproape deloc aplicarea 
imediată a rezultatelor cercetării în 
producție, veniturile specialiștilor din 
institute și uzine (sub formă de salariu 
și prime) nedopinzînd practic de ope
rativitatea rezolvării cercetărilor, de a- 
plicarea în producție și de mărimea e- 
fectului economic obținut. De aceea, 
unii cercetători preferă să abordeze 
probleme generale, nelegate de ter
mene sau obiective imediate, care ofe
ră posibilitatea unei desfășurări mai 
lente a lucrărilor și nu implică prac
tic nici un fel de răspundere; așa

prima 
spre 

„forța,

sați muncitorii, cadrele teii-, 
nice și economice care pun 
umărul la bunul mers al ac
tivității uzinei, cum sînt 
folosite drepturile acordate 
conducerii întreprinderii în 
domeniul cointeresării ma
teriale. Ni s-a spus că „așa 
și așa", că se așteaptă ca 
premiile să depășească 
10 000 lei, pentru ca oa
menii să „le simtă" greu
tatea. O asemenea măsură 
este discutabilă.

Fapt este că la uzina re- 
șițeană nu se valorifică încă 
la un nivel superior iniția
tiva atribuită Conducerii 
sale. Trebuie spus, din fap
tele consemnate, că reali
zările „coexistă" cu lipsurile. ' 
Nu prin tărăgănare și timi
ditate, prin menținerea ve
chilor tipare, prin păstrarea 
în penumbră a activității 
financiare se vor putea 
înlătura neajunsurile care 
mai persistă, parte din ele 
amintite. Așa cum uzi
na reșițeană stăruie să îm
bunătățească rezultatele în 
promovarea 
tehnic, la 
procedeze și în 
progresului economic și fi
nanciar.
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cu producția
au fost unele teme ce au figurat în 
trecut ani de-a rîndul în planul insti
tutului nostru (obținerea profilelor de 
oțel prin extruziune, producerea oxi
dului de magneziu din leșiile rezidua
le de la fabricarea sodei etc.). Consi
der de aceea necesar să se prevadă în 
contracte mijloace eficiente de stimu
lare materială a celor ce contribuie la 
aplicarea rezultatelor cercetării, deoa
rece în prezent unii specialiști din 
producție sînt fie indiferenți, fie îm
potriva acestor aplicări, care implică 
anumite riscuri și răspundere. Dacă 
s-ar fi prevăzut în contractele directe 
stimulări pentru aplicarea în produc
ție a rezultatelor cercetărilor, s-ar fi 
obținut economii de sute de ori mai 
mari prin trecerea la fabricarea indus
trială a unor aliaje de aluminiu 
și a bronzului de siliciu cu man- 
gan, preoum și prin folosirea căp
tușelilor monolitice la oalele pentru 
turnarea oțelului și a blocurilor din 
dolomită pentru cuptoarele electrice, 
lucrări pentru care cercetarea științifi
că a fost încheiată de mai mulți ani. 
Durata mare a unor cercetări , este 
cauzată uneori și de lipsa de operati
vitate a legăturii actuale dintre cerce
tător și beneficiar, între care sînt in
terpuse multe organq de avizare, pț§- 
cum și de sistemul greoi de efectuăre 
a acestei Importante operațiuni, 'Adop
tarea sistemului contractual simplifică

mult operațiile de avizare, acestea fă- 
cîndu-se de regulă direct de benefi
ciar, de exemplu în sfatul tehnic al 
întreprinderii sau de consiliul științific 
al institutelor. La avizarea forurilor 
tutelare ar rămîne în acest caz un nu
măr mai mic de probleme, fiecare de 
importanță deosebită, ceea ce ar per
mite și degrevarea acestor organe de 
avizările de mai mică importanță.

Din analiza măsurilor luate în dife
rite țări pentru intensificarea legă
turilor dintre știință și producție re
zultă că prezintă interes pentru țara 
noastră trecerea unor institute de cer
cetări din domeniul științelor tehnice 
la activitate pe baza principiului gos
podăririi socialiste, astfel îneît finan
țarea lor să se realizeze exclusiv din 
contractele încheiate cu diferite uni
tăți economice — din cadrul aceluiași 
sau al altor ministere —■ pentru rezol
varea unor teme de cercetare cu ca
racter aplicativ și de dezvoltare, inte- 
resînd exclusiv aceste unități. în aces
te cazuri plata contractelor va fi su
portată de întreprinderi din fondurile 
de producție sau de tehnică nouă.

Pentru temele de interes general 
privind mai mulți beneficiari sau pre
zentând un mai mare grad de risc, 
este însă necesar ca institutele să în
cheie contracte cu direcțiile forului 
tutelar sau cu alți beneficiari. Propun 
ca în aceste contracte să se prevadă
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progresului 

fel trebuie să 
domeniul

Dan POPESCU

obligațiile fiecărei părți atît în ceea ce 
privește crearea condițiilor și desfășu
rarea cercetării — termene, conținut 
etc. — cît și în ceea ce privește apli
carea rezultatelor obținute în produc- . 
ție. Se.vor prevedea, de asemenea, res
ponsabilități și sancțiuni pentru neres- 
pectarea obligațiilor asumate, precum 
și stimulentele materiale, care vor tre
bui să fie în funcție de calitatea și im
portanța lucrărilor efectuate, de redu
cerea duratei și costurilor de cerceta
re și de contribuția adusă la depistarea, 
studierea și aplicarea rapidă în pro
ducție a unor probleme cu efect eco
nomic important. Consider indicat să 
se studieze posibilitatea ca personalul 
de cercetare și din producție, să bene
ficieze de un anumit procent din eco
nomiile efective realizate prin aplica
rea rezultatelor cercetărilor. Din ace
leași economii poate fi stimulat de a- 
semenea personalul din forul tutelar 
care și-a adus contribuția la inițierea, 
contractarea și aplicarea rapidă în 
producție a cercetărilor cu important 
efect economic.

Măsurile propuse pentru mai buna 
organizare, finanțare și stimulare a 
cercetării științifice prezintă avantajul 
că întăresc răspunderea și cointeresa
rea cercetătorilor și beneficiarilor prin 
precizarea în contract a sarcinilor ce 
le revin fiecăruia, stimulează obținerea 
în termene scurte a unor lucrări de 
bună calitate și la nivel competitiv, fa
vorizează aplicarea neîntârziată a re
zultatelor în producție, oferă posibili
tăți suplimentare pentru dezvoltarea 
bazei materiale a institutelor de cerce
tări cu ajutorul unor cote din econo
miile realizate ca urmare a aplicării 
cercetării, asigură o mai bună selec
ționare și promovare a cadrelor și o 
mai rațională folosire a timpului și a- 
paraturii de cercetare.

Toamna și-a lăsat vizi
bil amprenta și peste cîm- 
piile Dobrogei. Acest a- 
notimp, care solicită noa- 

“ te. cel mai’mult iscusința 
gospodărească a lucrători
lor de pe ogoare, în care 
sînt de făcut foarte multe 
lucrări : recoltat, arat, se
mănat ș.a.m.d. 
pe multi dintre 
cooperativelor 
bine pregătiți.

La cooperativa 
de producție 
încă înainte de începerea 
campaniei de recoltare a 
porumbului, consiliul de 
conducere a luat măsuri 
de repartizare a brațelor 
de muncă și a mijloace
lor de transport pe brigăzi 
și echipe. Ca urmare, pes
te 50 la sută din cele 
745 ha cu porumb au fost 
recoltate. Rezultate bune 
au obținut și cooperative
le din Jurilovca, Cogealac, 
Sinoe și altele. în alte 
locuri însă, această iscu
sință gospodărească lip
sește și, ca urmare, rit
mul în care se execută u- 
nele lucrări Iasă de do
rit. în ansamblu pe re
giune strîngerea culturilor 
de toamnă este mult în
târziată. Pînă în prezent, 
porumbul a fost cules 
de pe mai puțin de 17 Ia 
sută din suprafață, floa- 
rea-soarelui de pe 32 la 
sută, iar strugurii de pe 
25 la sută din terenurile 
cultivate. Care sînt cau
zele ?

La consiliul agricol re
gional ni se arată că la 
rămînerea în urmă a lu
crărilor au contribuit, în 
mare măsură, ploile că
zute în ultimul timp. Con
fruntând această afirma
ție cu terenul, am consta
tat că ea nu exprimă cu 
fidelitate realitatea. Ceea 
ce determină ritmul nesa
tisfăcător în care se lu
crează la strînsul recoltei 
este, în primul rînd, or
ganizarea defectuoasă a 
muncii în campanie. La 
cooperativa agricolă Al- 
mălău, raionul Adamclisi, 
lucrul începe târziu, iar 
la orele 16 cooperatorii 
se întorc în sat; la coo
perativa agricolă Adam
clisi culesul porumbului 
a început abia zilele tre
cute, cu toate că plantele 

; mai de mult la
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| au ajuns

i-a găsit 
membrii 
agricole

agricolă 
Petroșani,

maturitate ; în tâmp ce 
cooperativele agricole 
Straja, Movila Verde și 
Darabani din raionul Ne
gru Vodă au strîns recol
ta de pe mari suprafețe 
cultivate cu porumb, alte 
unități din raion — Plo- 
peni, Viișoara, Dumbră
veni, Topraisar etc. — 
sînt încă în stadiul „zi
lelor de început". Datori
tă unor asemenea motive, 
în raionul Negru Vodă 
culesul s-a făcut doar pe 
11 la sută din suprafață, 
în raionul Istria sînt uni
tăți printre care Lunca, 
Istria, Camena, care au 
recoltat între 3 și 8 la sută 
din suprafețe.

Am vrut să stăm de 
vorbă — măcar telefonic 
— cu conducători ai con
siliilor agricole și ai uniu
nilor cooperatiste raiona
le (Hîrșova, Adamclisi, 
Medgidia), dar . peste tot 
ni s-a răspuns : „Sînt ple
cați pe teren. Organizea
ză Ziua recoltei". Acestei 
zile, firește, trebuie să i 
se acorde o mare atenție, 
în prezent însă, înainte 
de .toate — și chiar în în
tâmpinarea acestei zile — 
trebuie avută în vedere 
strîngerea în tiinpul cel 
mai scurt a recoltei.

Un slab control se con
stată și din partea orga
nelor raionale de partid. 
La comitetele raionale de 
partid 
altele 
tuația 
trolul
superficial, fără o îndru
mare operativă, menită să 
înlăture deficiențele ce se 
ivesc într-o cooperativă 
agricolă sau alta.

în regiunea Dobrogea 
sînt condiții pentru grăbi
rea lucrărilor. Organele 
agricole regionale și raio
nale, au datoria să îndru
me cu mai multă stăruin
ță consiliile de con
ducere ale cooperativelor 
agricole în vederea termi
nării lucrărilor în timpul 
optim. Să nu se uite nici 
o clipă că munca asiduă 
desfășurată de-a lungul 
unui an poate fi irosită 
acum, toamna, dacă po
rumbul nu ajunge la timp 
în hambare.

Hîrșova, Istria și 
nu se cunoaște si- 
recoltării, iar cou
pe teren se face
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DE MARE INTERES

LA ÎNCEPUT DE DRUM
Inițierea unor noi colecții cu un 

profil specific în cadrul diferitelor 
edituri literare vine să imprime un 
caracter mai organizat, mai sis
tematic acestei activități. Semnifi
cativă pentru aceste preocupări 
îndreptate spre o multilaterală in
tensificare a activității editoriale 
este și noua colecție „Minerva" 
(concepută de Editura pentru li
teratură), în cadrul căreia se vor 
publica lucrări fundamentale ale 
culturii românești, din diferite do
menii : critică și istorie literară, 
filozofie, estetică, arheologie, is
torie etc. Cele trei titluri apărute 
pînă în prezent confirmă negreșit 
prin amploarea semnificației, a 
valorii lor, nu numai strict literare, 
dar și culturale aceste intenții. 
Merită astfel a fi subliniată ca ju
dicioasă, opțiunea pentru editarea 
în cvasitotalitate a operei critice 
a lui Titu Maiorescu și Dobro
geanu Gherea, personalități pro
eminente al căror rol important în 
fundamentarea criticii noastre li
terare și, în general, în dezvolta
rea culturii românești sînt în
deobște cunoscute.

Superioară volumului selectiv 
publicat anterior, noua ediție (în 
două volume) a „Criticelor" lui 
Titu Maiorescu reunește studiile și 
articolele pe care autorul le-a pu
blicat în cele trei volume în timpul 
vieții, închegînd o operă care, 
„dacă n-ar fi existat — cum ob
serva Tudor Vianu — ar fi lipsit 
un factor prețios din dezvoltarea 
modernă a literaturii și culturii 
noastre". în stabilirea textului 
— așa cum se precizează într-o 
notă explicativă — îngrijitoarea 
ediției — Domnica Filimon-Stoices- 
cu s-a ghidat îndeosebi după e- 
diția unitară Maiorescu din 1908, 
pe care o și reproduce adăugind 
studiul din 1909 „în chestia poeziei 
populare" și o anexă conținînd 
„cîteva aforisme ale criticului". în
soțită de o amplă prefață semnată 
de Paul Georgescu, ediția este 
prevăzută de asemenea cu un in
dice alfabetic, un tabel cronologic 
privind viața și opera scriitorului, 
precum și

Nu mai 
concepută 
ediție „C. 
îngrijită și 
nat exeget 
al operei criticului : George Ivaș- 
au. în prefața la volum, autorul re
levă locul și însemnătatea operei 
lui Gherea în istoria criticii noas
tre literare, urmărind și sesizînd 
ideile și trăsăturile care definesc 
concepția sa critică, felul în care 
a aplicat-o în analiza crea
ției. în afara unei documen
tate bibliografii privind artico
lele și volumele autorului, ca și alte 
referințe asupra operei sale, edi
ția mai este însoțită de un amplu 
tabel cronologic, conținînd infor
mații asupra principalelor etape 
ale vieții și activității criticului, 
examinate și studiate în perspec
tiva climatului politic, ideologic și 
social al epocii.

Acestor lucrări de reală utilitate 
și interes pentru cititori li se adau-

o bogată bibliografie, 
puțin < temeinic este 

șl realizată șl cealaltă 
Dobrogeanu Gherea", 

prefațată de un pasio- 
și statornic propagator

ȘTIRI CULTURALE
Simbătă seara la sala „Stu

dio" a Teatrului Național 
„I. L. Gairagiale" a fost pre
zentată în premieră comedia 
satirică „Seringa" de Tudor 
Arghezi.

★

Bdletuil Operei Mari din 
Paris a prezentat simbătă sea
ra un spectacol în sala Teatru
lui Național din Cluj care a 
cuprins „Suită în alb", „Don 
Qruijote", „Simfonia concertan
tă" și „Studii".

gă, sub îngrijirea lui Andrei Rusu, 
„Românii supt Mihai Vodă Vitea
zul", operă reprezentativă nu nu
mai pentru creația lui Bălcescu, 
pentru gîndirea sa istorică a cărei 
sinteză, de fapt, este, ci pentru în
săși cultura română. însemnătatea 
ei — arăta Nicolae Iorga — „de
parte de a scădea cu vremea, se 
înalță din ce în ce mai mult". în ce 
constă valoarea acestei lucrări, în 
ce împrejurări a fost produsă, ce 
cauze au generat-o sînt probleme 
ce fac obiectul succintei, dar sub
stanțialei postfețe datorată lui G. C. 
Nicolescu. Spre deosebire de ediția 
publicată tot recent în colecția 
„Lyceum' (și în acest sens am 
sugera evitarea pe viitor a unor 
asemenea paralelisme, o mai ju
dicioasă coordonare a activității 
editurilor) lucrarea publicată în 
„Minerva" prezintă un caracter 
mai riguros, atît în ce privește a- 
paratul critic auxiliar, cît și faptul 
că ea include de data aceasta no
tele autorului, edificatoare 
înalta ținută științifică a 
pentru vasta documentație ; 
se sprijină, ca și pentru 
cultură istorică a autorului.

Se poate spune, așadar, 
cele trei lucrări tipărite pînă în 
prezent, colecția „Minerva" debu
tează promițător. Și, în ceea ce 
privește viitoarele apariții, ele se 
anunță de pe acum interesante. Se 
intenționează astfel editarea pînă 
la sfîrșitul anului în cadrul colec
ției a „Esteticii' lui Tudor Vianu 
— lucrare de aleasă elevație in
telectuală și erudiție. Aceșteia 
i-ar urma (și în acest sens se 
cuvine a menționa ca nesatisfăcă
tor, fie și pentru început, ritmul 
prevăzut de aproximativ patru tit
luri pe an) alte scrieri cu deosebit 
ecou în cultura românească ; o an
tologie de texte privind „Ideologia 
pașoptistă" așa cum s-a conturat 
în concepțiile unor personalități 
proeminente ale epocii, „Limba 
română" de Sextil Pușcariu, „Spi
ritul critic în cultura românească" 
de G. Ibrăileanu. E îmbucurător 
faptul că editura a inclus în planul 
său de apariție pe anul în curs 
tipărirea (se pare chiar în cadrul 
acestei colecții) a primului volum 
(din seria de 3) din fundamentala 
exegeză călinesciană consacrată 
„Operei lui Mihai Eminescu", e- 
diție revăzută de însuși autorul 
ei. Intențiile colectivului redacțio
nal vizează de asemenea publi
carea unor lucrări reprezentative 
pentru opera unor iluștri cărturari, 
scriitori, filozofi și critici literari 
precum Eliade Rădulescu, Hașdeu, 
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Ovid 
Densușianu, Eugen Lovinescu, Lu
cian Blaga, Mihai Ralea etc.

Dată fiind însemnătatea colec
ției, a scopului pe care și-l pro
pune, fiecare lucrare apărută 
trebuind de fapt să poarte am
prenta și semnificația unui act de 
cultură, e de la sine înțeles că 
numai o concepție editorială te
meinică, bine precizată în această 
direcție, poate asigura buna des
fășurare, eficiența acestei activi
tăți. Ea implică spirit selectiv, 
multă finețe și exigență, orientare 
competentă după criterii valorice, 
științifice către lucrările originale, 
a căror rezonanță nu se limitează 
numai la un domeniu sau altul de 
specialitate, ci se rășfrînge, prin 
bogăția de sensuri, asupra întregii 
noastre culturi, contribuind la pro
pășirea ei. In funcție de aceste 
trăsături și într-o ordine riguros 
stabilită în scopul de a șe evita 
de la început improvizația și pro
vizoratul în elaborarea planului 
anual și de perspectivă și a se 
imprima un caracter sistematic a- 
cestei acțiuni editoriale trebuie 
selectate și tipărite lucrările funda
mentale ale tezaurului nostru cul
tural. Evident că nu masivitatea 
impunătoare ca număr de pagini

a unor volume poate servi drept 
argument în această operație de 
selectare, ci numai valoarea lor. 
Există astfel în cultura noastră o 
serie de lucrări reduse ca dimen
siuni, unele dintre ele de propor
ția eseului — și am putea mențio
na în acest sens lucrări ca „Spiri
tul critic în cultura românească" 
de Ibrăileanu, „Principii de esteti
că' de G. Călinescu, „Filozofie și 
poezie' de Tudor Vianu, „Teze și 
antiteze" de Camil Petrescu etc. — 
a căror însemnătate nu este de fel 
secundară, ci dimpotrivă.

Credem că perspectiva acestui 
proces editorial trebuie concepută 
avîndu-se în vedere continuitatea 
culturii, dezvoltarea ei în timp prin 
îmbogățirea cu noi valori repre
zentative. Se poate avea în vedere 
astfel — și rezultatele unor discu
ții s-ar putea dovedi rodnice, bo
gate în sugestii — contractarea cu 
autorii cei mai prestigioși ca vo
cație și pregătire științifică a unor 
astfel de lucrări, produs al gîndirii 
actuale asupra unor probleme car
dinale ale culturii românești. O a- 
semenea preocupare — și îndato
rire totodată — face cu atît mai 
necesară alcătuirea unui plqn de 
perspeativă bine fundamentat, de
oarece aceste lucrări cer o 
muncă de cercetare temeinică 
care să poată oferi garanția 
trăiniciei lor, a ideilor pe care 
le conțin. Un atare plan im
plică nu promisiuni vagi ci certi
tudini în acest sens, o cît mai 
strînsă corelare a planului tematic 
al colecției cu activitatea institu
telor de cercetări ale Academiei, 
ale catedrelor de specialitate de la 
universități s-ar dovedi deosebit 
de fructuoasă. E de la sine înțeles 
că nu orice eseu sau culegere de 
articole pot fi apte a intra într-un 
asemenea circuit, ci numai acele 
lucrări ce se relevă ca noi și 
ginale sinteze, deschizătoare 
orizonturi în cultura noastră, 
care să aflăm, cum cu o atît 
răspicată justețe observa Mihail 
Sadoveanu „acea putere fără 
moarte, care mișcă umanitatea îna
inte, în progresul ei necontenit". E 
un deziderat major al tuturor iu
bitorilor de cultură, la a cărui îm
plinire, pr:ntr-o muncă asiduă, pa
sionată, desfășurată în apes.t sens, 
colectivul redacțional al noii co
lecții poate, de asemenea, să-și a- 
ducă partea sa de contribuție. Cu 
conștiința și satisfacția că, în fe
lul acesta, va participa la înfăptui
rea unei importante opere de cul
tură.

9 FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD — 
cinemascop : PATRIA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21. 
GRĂDINA FESTIVAL — 20,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 19,30, STADIONUL DINAMO — 19,45.
0 ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: REPUBLICA 
(completare Albina românească — Apis Melifica 
Carpatina) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
0 CASTELANII: VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, CIRCUL DE STAT — 18 ; 20,30 (la 
ambele completarea Mărășești... 50), GRĂDINA 
DOINA — 19,30 (completare 450 <le ani de la tîr- 
nosirea bisericii Mînăstirii Argeș). GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRADINA EXPOZI
ȚIA — 19,30 (la ambele completarea Tovarășa).
e MEANDRE : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 
20,45.
o RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL 
(completare Arhitectura universului) — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI — 
cinemascop : FESTIVAL (completare Cancerul me
talelor) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLAMU
RA (completare Costumul de ceremonie românesc) 
— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20 (la ambele completarea Arhi
tectura universului).
0 SUS MÎINILE DOMNILOR POLIȚIȘTI 1 : CAPI
TOL — 9,15 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45 ; la gră
dină — 20, AURORA — 8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ;
17.30 ; 20 ; la grădină — 19,15, MELODIA — 9,30 :
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;....................
Tovarășa).
0 SINGUR
18 ; 20,30, 
(la ambele 
LEȘTI (completare Cancerul metalelor) — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
O CUM SA FURI UN MILION

21 (la toate completarea

PE LUME :
GRĂDINA 

completarea

0 sărbătoare 
a teatrului
romanesc 
de amatori

LUMINA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, MIORIȚA — 14 ; 
17 ; 20 (la ambele completarea Arhitectura univer
sului), BUCEGI — 10 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, la grădină 
— 19,30, TOMIS — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30 ; 
Ia grădină — 19, GRĂDINA VITAN — 19,45 (la am
bele completarea Albina românească — Apis Me- 
lifica Carpatina).
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10. 0 UNORA LE PLACE JAZUL : DOINA (comple
tare Nota zece la sport) — 11,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. 
® SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : UNION (com
pletare Io, Ștefan voievod ctitor) — 10,30 ; 15,30 ; 
18; 20,30, VOLGA (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

cinema

FLOREASCA — 11 ; 15,30 ; 
PROGRESUL-PARC — 19 
Nota zece la sport), GIU-

cinemascop :

• MONDO CANE : TIMPURI NOI (completare O- 
rizont științific nr. 8/1967) — 9 — 20 în continuare. 
©PRINTRE VULTURI — cinemascop : ÎNFRĂȚI- 
__ Î17------------------ '_ 3 (completare 23 AugustREA INTRE POPOARE
1967) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS (completare 
Redați-ne viața) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• FRENCH-CANCAN : DACIA (completare Stră
nutul) — 7,30 — 21 în continuare.
• CANALIILE : BUZEȘTI (completare Copilărie 
furată) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
e LUPOAICA : PACEA (completare Vizita condu
cătorilor de partid și. de stat în regiunea Bucu
rești) -- 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.e SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : 
GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, ARTA — 10 ; 13,30 ; 
17 ; 20,30.O PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : UNIREA (completare Mîlnile pictorului) — 
11 ; 16 ...... ................................

a CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — ci
nemascop : FLACĂRA (completare Orizont științi
fic nr. 8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITORUL (com
pletare Cine sînt ei ?) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 STRĂBĂTÎND PARISUL : CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o CELE DOUĂ ORFELINE : VITAN (completare 
Cum zboară păsările) — 15,30 ; 18.
o COMISARUL X — cinemascop : POPULAR 
(completare Metamorfoze) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30.
O FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : 
MUNCA (completare Orizont științific nr. 8/1967) 
— 10 ; 16 ; 18 ; 20.
9 ȚAR ȘI GENERAL : MOȘILOR (completare Tu
tunul) — 16 ; 18 ; la grădină — 19,30.
9 UNDE ESTE AL TREILEA REGE?: RAHOVA 
(completare Cancerul metalelor) — 10,30; 15,30 ; 
18 ; la grădină — 20.
® CĂLĂTORIE FANTASTICĂ —
LIRA — 15,30.
0 JANDARMUL LA NEW YORK — cinema
scop : COTROCENI (completare Hanoi de Ia răsărit 
la asfințit) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: COLENTINA 
(completare Fuga Duskăi) — 16 ; 18,15 ; la grădină
— 20,30.
O UCIGAȘII DE FEMEI : LIRA — 18 ; la grădină
— 20,30.
9 VIAȚA LA CASTEL : CRÎNGAȘI (completare 
Dacă o iubești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și NU 
SÎNT DEMN DE TINE : FERENTARI — 11 — 19,30 
în continuare.
s UN HECTAR DE CER — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Fantezie cu șuruburi) — 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
O WARLOCK : DRUMUL SĂRII -
17,30 ; 20.
ULISE ȘI... COINCIDENȚELE — 19,30.

cinemascop :

ii; îs;
18,15 ; la grădină — 20.
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Rigorile

(Urmare din pag. I)

9,00 — Cum va fi vremea.
9,02 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar. 

Aventurile echipajului Val-Vîrtej : „O 
cursă extraordinară".

11,10 — Emisiune pentru sate.
12.30 — Concert simfonic. în program : Rapsodia

Română nr. 2 în Re major, op. 11 de Geor
ge Enescu. Simfonia a IlI-a (Eroica) de 
Ludwig van Beethoven. Interpretează or
chestra Filarmonicii din Los Angeles. Diri
jor : Zubin Mehta.

16.30 — Rugby : Grivița Roșie — București — Be-
zters (Franța).

— Aspecte de la ultima etapă a Turului ciclist 
al României.

18,15 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul
20,00 — Varietăți. în pauză : Desene animate.
22,45 — Telejurnalul 
23,00 — Telesport.

de seară.

de noapte.

o Teatrul Național „I. L, Caraglale" (sala Come
dia) : PATIMA ROȘIE — 19,30, (sala Studio) : IN- 
TILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
9 Teatrul Giulești (în sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
® Teatrul „Ion Creangă" (la Sala Palatului) : 
NAUFRAGIAȚII — 17.
® Teatrul evreiesc de stat : MATINEU LITERAR 
DEDICAT DRAMATURGULUI H. SLOVES — 11 
UMOR DE VARĂ — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" ; GULIVER ÎN ȚARA PĂ 
PUȘILOR

Tradiționale motive 

oltenești. (Tinere 
creatoare din Tis-

Discuțiile în jurul filme
lor românești devin tot mai 
animate atît în rîndurile ci
neaștilor și criticilor, cît și 
ale spectatorilor, vădind 
preocuparea unanimă pen
tru dezvoltarea și diversifi
carea creației noastre ci
nematografice. Una din ul
timele producții ale studiou
lui „București", primită cu 
interes și dezbătută în pa
ginile presei, este „Zodia 
fecioarei".

După cum se știe, acest 
film aduce pe ecran poves
tea cu epilog tragic a unei 
iubiri. Cei doi eroi adoles
cenți ai filmului află, în 
ziua nunții lor, că s-ar pu
tea să fie frați. Cumplita 
revelație îi determină pe 
logodnici să se încredințeze 
apelor purificatoare ale 
mării, pe drumul fără în
toarcere spre legendarul 
palat de cleștar din acțîncuri. 
Alegînd drept loc al\ acțiu
nii un sat dobrogean din zi
lele noastre, scenariul creat 
de Mihnea Gheorghiu are 
în vedere, după cum no
tează autorul său, o întîm- 
plare adevărată. Dar nici 
scenariul, nici realizatorul 
filmului regizorul Mane
le Marcus — nu insistă a- 
supra detaliilor cazului par
ticular, a căror suprasoli
citare constituie suportul 
multor filme străine cu su
biect tragic contemporan, 
Dimpotrivă, creatorii urmă
resc să dezvăluie sensuri 
etice și filozofice mai pro
funde, pentru a afirma 
ideea cu semnificații ma
jore, generalizatoare, a răs
punderii omului față de fie
care act al existenței sale.

Cîteva secvențe-cheie e- 
nunță resorturile dramei, 
dezvăluind natura raportu
rilor dintre personajele ma
ture ale filmului — bine 
motivate psihologic —, min
ciuna pe care se întemeia
ză existenta celor două fa
milii implicate în acțiune. 
Tatăl fetei și mama băiatu
lui s-au iubit și ei cîndva. 
S-au iubit ? Confruntarea 
dintre ei, revelatoare, și un 
scurt episod retrospectiv e- 
vocă legătura lor vinovată, 
eșuată într-un compromis, 
într-o încercare de a trișa 
față de ei înșiși, față de 
viață. Este 
personală", 
dacă și-au 
este vorba 
qirea „lor" 
falsă și amăgitoare credin-

ță au trăit pînă în momen
tul de crudă trezire la rea
litate înfățișat în film, însă 
mărginirea egoistă, resem
narea în minciună și neîm- 
plinirea constituie o pavăză 
șubredă, pentru că viața îi 
va sancționa mai devre
me sau mai tîrziu, conse
cințele iresponsabilității re- 
percutîndu-se tragic asupra 
celor din jur. Acesta mi se 
pare a fi sensul simbolic al 
dramei din „Zodia fecioa
rei".

Structura filmului, parti
cularitățile construcției dra
matice slujesc, pînă la un 
punct, intențiile de genera
lizare. „Zodia fecioarei" re
editează motive și respectă 
rigori de construcție pro
prii tragediei antice, nume
le eroilor subliniază aceas
tă analogie, teatralismul 
voit al unor scene, (ca joc, 
compoziție, atmosferă) con
ține sugestii ale spectaco
lului clasic. Personajele -- 
părinți și copii —, ca și po
vestirea însăși, se detașea
ză astfel de cadrul concret, 
contemporan al acțiunii, 
dobîndind aura simbolică 
dorită de cineaști. Se con
turează, așadar, un al doi
lea plan al narațiunii, firul 
ei principal se interferează 
cu apelurile la texte clasi
ce și la mitologie, conven
ția filmului presupunînd 
împlinirea unei sinteze ar
tistice cu rezonanțe mai 
ample. Rolul de catalizator 
revine „Sărbătorii recoltei" 
și festivalului folcloric pe 
care-l prilejuiește. Deci o 
a treia componentă a po
vestirii cinematografice. 
menită — în scenariu — să 
evidențieze în același timp 
permanențe de cultură, să 
dezvăluie, în tezaurul de o- 
biceiuri populare de pe me
leagurile dobrogene, rădă
cini ale spectacolului tragic 
cu o vitalitate de mai mul
te ori milenară.

Dar sinteza întîrzie să se 
înfăptuiască. Cred că sce
nariul însuși include prea 
multe teme adiacente, că 
problematica umană — in
teresant și elevat dezbătută 
— este corelată cu un ana- 
rat de referințe și imnli""- 
ții care fiind convertite în 
imagini, ajung fragmentar 
la spectator. Aceasta este, 
oricum, impresia pe care 
ți-o creează filmul : multe 
direcții, intenții artistice 
care se stânjenesc uneori 
reciproc, împiedicînd des

etice

Cu prilejul împlinirii a 125 de 
ani de existență a teatrului ro
mânesc de amatori din Lugoj, 
a avut loc festivitatea de inaugu
rare a manifestărilor cultural-ar- 
tistice, închinate sărbătorii teatru
lui popular din Lugoj.

Dimineața, în sala consiliului 
sindicatelor din localitate a avut 
loc o sesiune de comunicări 
științifice consacrată acestui eve
niment la care au participat 
numeroși oameni de știință, artă 
și cultură.

In holul Teatrului popular a 
avut loc apoi vernisajul expoziției 
documentare „125 de ani de tea
tru amator românesc în Lugoj".

Seara, colectivul Teatrului 
popular din Lugoj a prezentat un 
spectacol festiv cu piesa „Focu
rile" de M. Isanos și Eusebiu 
Camilar.

de împăciuire, sînt 
ședințele comisiei de 
zori la cooperativa de 
sum ; sînt președintele co
mitetului sindical, sînt în 
comitetul cu probleme 
sportive pe comună, sînt 
comandant de pionieri pe 
școală, sînt dirijorul coru
lui în cadrul căminului. 
Apoi : concursuri, olimpia
de, spartachiade, ștafete ar
tistice, concursuri artistice 
în cadrul căminelor ; bri
găzi de agitație. Soția mea, 
Elena Caraman, este direc
toarea școlii. Dar, în afară 
că este deputată, vicepre
ședintă a Comitetului exe
cutiv și secretară a organi
zației de femei, este și pre
ședintă a comitetului de tu
telă pe comună; în cadrul 
căminului se ocupă de tea
tru și de conferințe; are 
ședințele școlii, ale sfatului 
și celelalte și are instruc
taje, ședințe la raion.

Este normal ca un cadru 
didactic — mai cu seamă 
un element bun — să par
ticipe la viața obștească și 
este o cinste pentru ei să 
primească sarcini obștești, 
să fie ales deputat, să facă 
parte dintr-o comisie 
împăciuire etc. Dar a 
pune zeci de sarcini pe 
merii aceluiași om înseam
nă o încălcare flagrantă a 
indicațiilor repetate date pe

pre- 
cen- 
con-

de
se
u-

CORVOADA EXTRADIDACTICÂ
linie de partid ca fiecărui 
cadru didactic să i se în
credințeze doar o singură 
sarcină cu caracter obștesc, 
indicație izvorîtă din ce
rința firească ca educato
rul să-și consacre în prin
cipal forțele muncii cu e- 
levuL

„Există în învățămînt o 
încărcătură 
scriptologică — recunosc to
varășii inspectori regionali 
Ion Dudă și Nicolae Cletn
— și există o supraîncăr
care, o suprasolicitare cu 
sarcini extrașcolare, admi
nistrative. Suprasolicitarea 
cade îndeosebi asupra ce
lor mai talentați, ce
lor mai buni, mai munci
tori. Unora li se dau sar
cini mai mult decît pot 
duce, iar altora deloc. Se 
dau sarcini cadrelor didac
tice pentru că sînt ușor de 
găsit, sînt la îndemînă. Au 
apărut în sate ingineri, 
medici, o categorie întrea
gă de oameni cu pregătire
— care alcătuiesc rezerve
le intelectuale ale satului, 
care ar putea fi folosite, 
activizate, stimulate — 
greul apașă înșă pe cadrele

birocratică,

pedagogice. Dintr-o como
ditate. credem. La con
cursuri artistice, ștafete 
culturale, festivaluri care 
trebuie făcute repede — la 
repezeală îi împing pe sce
nă pe învățători, pe pro
fesori și s-a rezolvat pro
blema. Se poate raporta 
că merge activitatea cultu
rală".

Se pornește de la preju
decata că pedagogul — în
vățător, profesor — este li
ber în vacanțe și liber în 
general — observă tovară
șul inspector Ion Dudă. Dar 
vacanțele sînt ale școlii, 
ale pedagogului — respi
rația lui strict necesară. 
Recensăminte și vacan
te sînt parcă două su
rori învățate împreună, ne
despărțite — deși aceste re
censăminte și le-ar putea 
face sectoarele respective 
prin tehnicienii, prin sala- 
riații, și specialiștii lor. 
Profesorul este chemat la 
sfat să facă o situație pen
tru oficiul de stare civilă. 
Profesorul, om cu o califi
care superioară, este folosit 
în acțiuni inferioare pregă
tirii sale, răpindu-i-se tim-

pul pentru însăși perfec
ționarea sa continuă. Une
ori șe întîmplă lucruri de 
neconcepuț. Dacă un cadru 
didactic chemat de sfat nu 
se prezintă din cine știe ce 
motive, președintele sfatu
lui îi taie ziua de muncă ca 
și cînd în Ziua lui de mun
că pedagogul ar avea inclu
siv și o normă de centra
list la telefoane. Există 
o formulă devenită cla
sică : „... și cadrele di
dactice". Diferite sectoare, 
ministere, departamente 
sau sfaturile populare tra
sează o sarcină, inițiază o 
acțiune mai largă și în dis
poziția dată înșiră toate in
stituțiile și întreprinderile 
care să ducă la îndeplini
re aceste acțiuni. „Vor da 
concursul cutare, cutare, 
cutare... și cadrele didac
tice". Acest... „și cadrele 
didactice" pus la urmă — 
ajunge pe teren în frunte.

De unde vine această 
stare de luoruri în învă- 
țămînt ?

In anii din urmă, cînd a 
fost nevoie într-adevăr de 
un uriaș volum de acțiuni 
și munci sociale, admțpis-.

trative, culturale — mai a- 
les în mediul rural — pe
dagogul a răspuns tuturor 
acelor chemări și sarcini cu 
marele simț al datoriei, 
care îl caracterizează, îm- 
părțindu-se între zeci de 
sarcini, depunînd eforturi 
să nu rămînă descoperite 
nici obligațiile misiunii lui 
de pedagog. Astăzi însă fie
care sector își are oamenii 
lui, cadrele lui formate, 
calificate, pregătite. Pen
tru ce să se prelungească 
asemenea obișnuințe ! ?

Sacii aceia plini cu caiete 
caligrafiate mărunt și în
florit sînt saci plini cu 
timp, saci plini cu energii 
ce pot fi folosite mai înțe
lept ; saci plini cu cărțile 
pe care pedagogul simte 
nevoia să le citească ; saci 
plini cu gîndire, cu eforturi 
pentru desăvîrșire și mă
iestrie pedagogică.

In problema urmărită — 
timpul pedagogului — nu 
este vorba de o criză de 
timp, ci de pierderea unor 
însemnate energii intelec
tuale. Se impune, într-ade- 
văr, un discernămînt rigu
ros între ceea ce este efi-

cient și ceea ce este para
zitar în tot ghemul de scrip
te și sarcini.

Munca pedagogului este 
o muncă de creație — și’ 
ca orice muncă de creație 
nu cunoaște ore, ci se în
tinde peste tot timpul, 
absoarbe tot timpul, ne- 
diferențiind orele de la 
catedră de celelalte ore — 
orele de la catedră — patru 
pe zi sau 20 pe săptămînă, 
nefiind decît fructul sau 
explozia calitativă, miracu
loasă asupra elevilor a 
celorlalte multe ore de pre
gătire, de informare, de 
desăvîrșire a măiestriei, de 
lărgire a orizontului, de 
strălucire spirituală care 
trebuie transmisă elevilor, 
Pedagogul, ca fiecare om, 
trebuie ferit de funcționa- 
rism. Pedagogul simte ne
voia unor supraacumulări 
din cultură și din știință, 
din toate domeniile, con
știent că numai aceste 
supraacumulări pot da in
candescența spirituală a 
disciplinei pe care o predă, 
iar această incandescentă 
este darul cel mai de preț 
transmis elevilor, tinerilor.

Dacă nu i se da pedago
gului timpul ca un nobil 
combustibil al spiritului 
său — se ivește acea boală 
grozavă, transmisibilă, dc- 

• zaștruoasă pentru orice do
meniu (transmisibilă și de 
la profesor la elevi !) — 
urechișmul i se spune?! — 
cunoașterea elevilor după 
ureche : informarea inte
lectuală și în specialitate, 
la repezeală, după ureche, 
din auzite ; totul după 

/ ureche, între două ședințe, 
între două recensăminte, 
între două trenuri, între 
două registre...

Pedagogiei — pregătirii 
generațiilor — îi revin sar
cini uriașe dictate de ma
rile progrese ale științei, 
ale tehnicii și ale culturii, 
întreg imensul munte de 
cunoștințe, de cuceriri ale 
spiritului omenesc este 
cernut, ales, desconges
tionat, restructurat, redus 
la o amforă de valori și 
adevăruri fundamentale, 
pentru a-1 putea face ac
cesibil generațiilor — fără 
să împovărăm aceste gene
rații, Acesta este, cred, 
momentul mare al pedago
giei — și aici trebuie în
dreptat tot timpul, adică 
tot efortul de cercetare și 
de gîndire al pedagogului.

în condițiile create școlii 
în țara noastră -- este o 
datorie izvorînd din indi
cațiile partidului să-i fie 
lăsate pedagogului aripile 
libere, avîntate 1

fășurarea și descifrarea 
ideii fundamentale. Regia 
ar fi trebuit, poate, să fie 
mai detașată față de sce
nariu, mai selectivă în loc 
să se disperseze, orizontal, 
pe toată deschiderea lui. 
Căci „Zodia fecioarei" plă
tește un tribut tocmai a- 
cestei dispersări.

Se instalează o notă de li
vresc destul de accentuată 
pe alocuri; rezolvări sau mo
mente de atmosferă, chiar 
izbutite în sine (ca exce
lenta apariție a bătrînii 
Hera, moașa satului) par 
sugestii transplantate din 
patrimoniul clasic — și nu 
asimilate în substanța ' fil
mului, în așa fel îricît să 
nu distoneze cu coordona
tele contemporane ale ac
țiunii. Este și o problemă 
de echilibrare a componen
telor filmului, o problemă 
de dozare. Elementele po
vestirii nu sînt dozate în 
așa fel incit să-i pună în 
deplină lumină sensurile ; 
din aceeași pricină, și ca
racterele celor doi îndră
gostiți apar cam prea vag 
conturate. Cum remarca în
tr-o cronică D. I, Suchia- 
nu, îndoiala privind legă
tura lor de singe impietea
ză — contrar intenției au
torilor — asupra concluzii
lor acestui film. Era de aș
teptat ca cei doi tineri să 
încerce a descoperi adevă- 

. rul — această căutare ar fi 
dat un plus de relief ideii 
tragice și ar fi putut repre
zenta, în același timp, un 
factor (dramatic) al echili
brului a cărui lipsă se 
simțe acut pe ecran. Tot ca 
dozare — festivalul folclo
ric șe substituie conflictv.- 

• lui proprlu-zis, copleșindu-l 
iii loc să-i lumineze semni
ficațiile. îp pofida asociații
lor de fond urmărite de ci
neaști, cortegiul carnava
lesc rămâne exterior acțiu
nii, nu leagă popeșțea, ci o 
„sparge", accentuînd parcă 
discrepanța dintre substan
ța mitologică și datele con
temporane ale filmului. 
Ește vorba nu numai des
pre 
pre 
pre 
fie 
Ion ___ ____
credem., în genere, cerințe
lor mari ale acestui film). 
In ultimă instanță, partitu
ra folclorică are în însăși 
orchestrația ei o doză de 
artificialitate, accentuată de 
tabloul cam rudimentar al 
„artei amatoare" în care 
este inclusă, ca și de unele 
inconsecvențe de ținută ale 
dialogului,

Rezultatul este că valen
țele scenariului rămîn doar 
parțial puse în valoare, că 
momentele izbutite de re
gie nu se sudează intim 
între ele, că în desfășura
rea. acțiunii se fac simțite 
fluctuații sensibile ale den
sității dramatice —- magne
tul interesului spectatori
lor,

Observațiile de mai șus 
nu contestă, cîtuși de pu
țin, nici dificultățile reali
zării, nici calitățile auten
tice, nivelul profesional al 
regiei, propriu și lucrărilor 
anterioare ale lui Mangle 
Marcus, știința creării de 
atmosferă, Și în performan
țele individuale ale actori
lor rodesc, în genere — pe 
lingă talentul interpreților 
— intuiția realizatorului în 
alcătuirea distribuției și a- 
tenția acordată jocului ac
toricesc. Dramatică, origi
nală, bogată în sugestii și 
nuanțe, partitura sonoră 
semnată de Tiberiu Olah 
este, neîndoielnic, o reușită 
a genului, potențînd ima
ginea cu reale virtuți pic
turale semnată de operato
rul Sandu Intorsureanu.

Dacă am insistat a- 
supra limitelor, am făcut-o 
avînd în vedere rigoarea pe 
care o incumbă creatorilor 
de film abordarea unor te
me cu conținut etic și filo
zofic pentru ca opera lor să 
aibă ecoul scontat în con
știința spectatorilor.

D. COSTIN j

dramaturgie, ci și des
titui și atmosfera, des- 
stridențe de scenogra- 

(dcși scenografia lui 
Oroveanu răspunde,
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Sîmbătă, 23 septembrie, tovarășul 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Partidului Popular Revo
luționar Mongol, condusă de O. 
Teleihan, membru al C.C., șeful 
secției construcții a C.C. al 
P.P.R.M., care, la invitația C.C. al

P.C.R., face o vizită în țara noas
tră, pentru schimb de experiență.

La primire au participat tovarășii 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Alexandru Bucur, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

In ziua de 22 septembrie 1967 a 
încetat din viață, după o grea și 
îndelungată suferință, academi
cianul Nicolae Profiri, eminent om 
de știință, specialist în domeniul 
construcțiilor.

Acad. Nicolae Profiri s-a născut 
la 19 septembrie 1886 în comuna 
Murgeni, regiunea Iași. După ab
solvirea liceului din Iași a urmat 
Școala Națională de Poduri și Șo
sele din București, iar apoi a fost 
trimis la Politehnica din Charlot
tenburg, ca bursier al Academiei 
Române, pentru studii și practică 
de inginerie edilitară.

întors în țară, a activat în Mi
nisterul Lucrărilor Publice, undea 
îndeplinit importante funcțiuni.

Eminent profesor, a condus timp 
îndelungat catedra de drumuri de 
la Institutul de construcții Bucu
rești, contribuind la formarea a nu
meroase generații de specialiști în 
acest domeniu.

în vasta activitate științifică, 
acad. N. Profiri a militat pentru 
introducerea metodelor moderne de 
construcții, în special în tehnica ru
tieră, fiind recunoscut ca specia
list de seamă în construcția dru
murilor. Autor a numeroase lucrări 
științifice, apreciate în țară și pes
te hotare, a elaborat metode ori
ginale de tratamente superficiale a 
drumurilor și de realizare a îm- 
brăcăminților rutiere.

Pentru activitate științifică re
marcabilă, profesorul Nicolae Pro
firi a devenit în anul 1948 membru 
titular al Academiei, iar în pe
rioada 1952—4957 a deținut funcția 
de vicepreședinte al Academiei.

însuflețit de o profundă dragoste 
de patrie, a muncit cu abnegație 
pentru îndeplinirea numeroaselor 
misiuni de răspundere ce i-au fost 
încredințate. După 23 August 1944 
a participat activ la acțiunile pen
tru democratizarea învățămîntului 
și dezvoltarea mișcării sindicale în 
rîndurile membrilor corpului di
dactic universitar. între anii 1946— 
1951 a deținut funcția de ministru

al comunicațiilor. Bucurîndu-se de 
o deosebită apreciere în rîndurile 
cadrelor tehnice inginerești, a fost 
ales în anul 1949 președinte al A- 
sociației științifice a tehnicienilor, 
iar în anul 1951 președinte al A- 
sociației științifice a inginerilor și 
tehnicienilor.

A fost membru al Partidului Co
munist Român.

Pentru meritele sale deosebite pe 
tărîm didactic, științific și obștesc 
i s-a acordat titlul de profesor e- 
merit și a fost decorat cu numeroa
se ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

încetarea din viață a academi
cianului Nicolae Profiri reprezintă 
o grea pierdere pentru științele teh
nice din țara noastră, pe care le-a 
slujit cu o totală dăruire de sine.

Prezidiul Academici 
Republicii Socialiste România

Ministerul învățămîntului

Consiliul Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor

din Republica Socialistă România

Pentru organizarea funeraliilor 
acad. prof. N. Profiri a fost consti
tuită o comisie formată din acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, prof. univ. Con
stantin Dinculescu, președintele 
Consiliului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor, acad. prof. Aurel 
Beleș, prof. univ. Vasile Nicolau, 
rectorul Institutului de construcții.

*
Corpul defunctului se află depus 

la Institutul de construcții din B-dul 
Republicii nr. 176. Accesul publi
cului este permis duminică 24 sep
tembrie între orele 17—20 și luni 
25 septembrie între orele 10—13.

Adunarea de doliu va avea loc 
luni 25 septembrie la orar 1S, iar 
înhumarea în aceeași zi la cimiti
rul Bellu, în jurul orei 17.

I

Delegația Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Helena Leflerova, vice
președinte al Adunării Naționale, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Marii Adunări Naționale, a părăsit 
sîmbătă Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membri 
ai Consiliului de Stat, miniștri, 
deputați și alte persoane oficiale. 
Au fost de față Cestmir Cisar, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

în cursul dimineții, Helena Lef
lerova a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției „Agerpres”, Gh. 
Agiu Referi ndu-se la rezulta
tele întrevederilor avute în timpul 
șederii în România, conducătorul 
delegației cehoslovace a spus : Vi
zita o considerăm ca foarte utilă 
și încununată de succes. Delegația 
noastră a avut posibilitatea să se 
întîlnească și să discute cu nume
roși reprezentanți ai organizațiilor 
de masă, ai organelor locale ale 
administrației de stat, precum și 
cu oameni ai muncii din industrie, 
agricultură, instituții de învăță- 
mînt și cultură. Peste tot noi am

întîlnit o prietenie ospitalieră, sin
ceră și cordială. Schimburile de 
păreri efectuate cu acest prilej vor 
fi, sînt convinsă, utile ambelor 8 
noastre țări și parlamente.

în timpul șederii am avut ocazia, 9 
deosebit de plăcută pentru noi, de S 
a fi primiți de președintele Consi- B 
liului de Stat al României, Chivu B 
Stoica, și de a avea convorbiri | 
prietenești cu președintele Marii 8 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec. 8

La fiecare pas făcut în timpul vi- I 
zitei în România — a continuat i 
șeful delegației parlamentare ceho
slovace — ne-am putut convinge de 
succesele pe care poporul român 
le obține în desăvîrșirea construc
ției socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Helena Leflerova a declarat în 
încheiere că actuala vizită în Ro
mânia confirmă importanța schim- I 
burilor de vizite între delegațiile 
parlamentare, „schimburi pe care 
atît dv. cît și noi le întreprindem 
cu toate parlamentele, fără deose
bire de sistemul social-politic al 
țărilor cărora aparțin, în interesul 9 
unei mai bune cunoașteri și înțe- 9 
legeri între popoare, în interesul b 
consolidării păcii în lume".

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româjiia

Stimate tovarășe Maurer,
în ziua celei de-a 65-a aniversări a dv., primiți feli

citările mele sincere și urări de sănătate, mulți ani de 
viață și noi succese în activitatea dv.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea 
că relațiile dintre țările noastre se vor consolida și 
dezvolta în interesul popoarelor român și sovietic, în 
interesul socialismului și consolidării păcii în întreaga 
lume.

ALEXEI KOSlGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Uniunii Sovietice

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe.
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a dumneavoas

tră, țin să. vă adresez urările mele cele mai bune și mai 
cordiale. Vă doresc multă sănătate, pentru ca, împre
ună cu întregul Comitet Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii So
cialiste România, să călăuziți poporul român pe calea 
victorioasă a construirii socialismului în România, con
tribuind astfel la întărirea lagărului socialist și la 
menținerea păcii în Europa și în lume. Sîntem con
vinși că prietenia adîneă și cooperarea frățească dintre 
cele două popoare ale noastre se vor consolida și se vor 
dezvolta din zi în zi tot mai mult.

FAM VAN DONG 
Primul ministru al guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

Cronic a z n e i

Cicliștii au parcurs ieri penultima etapă a „Turului României". Me
dia orară — peste 41 kilometri. La kilometrul 72 fuge bulgarul Malcev, 
care continuă să pedaleze de unul singur pînă la kilometru! 92 cînd, pe 
coborîșul Apoldului, derapează, cade și este ajuns de pluton. La Turnu 
Roșu, încearcă să evadeze Sofronie, Neagoe și olandezul Prinsen. Ten
tativa acestora este anihilată la kilometrul 172. Imediat insă demarea
ză olandezul Mineboo. El perseverează cu mult curaj și sosește deta
șat la Călimănești, aducînd a treia victorie consecutivă de etapă echi
pei sale.

Clasamentul etapei : 1.
4h 45’17” (medie orară 41,720 km) ; 2.
3. 
Și

— Gabriel Mineboo a străbătut 197 km în
- Borschel (R.D.G.) 4h 45’5G” ; 

— Strand (Suedia) ; 4. — Groen (Olanda) ; 5. Grigore (România I) 
plutonul în același timp cu Borschel.
înaintea ultimei etape, în fruntea clasamentului general individual 

află : 1. — Emil Rusu (România I) ; 2. — Ziegler (România II) la 
’ : 3. — Borschel (R.D.G.) la 1’41" ; 4. — Gh. Suciu (România II) la 
’ ; 5. — Gera (România I) la 3’33” : 6. N. Ciumeti (România II) la 
’ etc.
Traseul etapei de azi este următorul : Rm. Vîlcea (ora 12,30) — 

Pitești (14) — București. Sosirea are Ioc în jurul orei 17, pe stadionul 
Republicii.

se
1'30'
2’50'
3’48’

Acțiunea se -petrece 
în mijlocul talazurilor 
încremenite care stră
juiesc defileul Oltului. 
Marea furtunoasă este 
înlocuită de zbuciu
mul plutonului, agi
tat în permanentă de 
tentative de evadare, 
caracteristice fiecărui 
final de etapă. Chiar 
în clipa în care una 
dintre aceste încercări 
a fost anihilată la ie
șirea din Cîineni, du
pă o „vînătoare" de 
zece kilometri, vedem 
țîșnind în față un tri
cou portocaliu care se 
distanțează vertiginos. 
Este o veche cunoștin
ță— Gabriel Mineboo.

Reacția urmăritori
lor întîrzie — proba
bil din mai multe 
motive. în primul 
rînd, pînă la sosire 
mai sînt 27 de borne ; 
apoi, olandezul se află 
undeva, în jumătatea 
inferioară a clasamen
tului ; în sfîrșit, atît 
coechipierii lui Rusu, 
cit și cei ai lui Ziegler 
n-ar privi cu ochi răi 
eventuala victorie a 
oricui altcuiva în afa
ră de Borșchel. care, 
așa cum prevăzusem, 
continuă să reprezinte 
pericolul tir. 1 pentru 
fruntașii întrecerii.

Pînă să se limpe

zească diversele calcu
le, Mineboo a dispărut 
pe serpentine, acom
paniat în curînd de 
cîteva automobile și 
motociclete din cara
vană — semn că avan
sul său crește substan
țial, apropiindu-se de 
un minut ! Vom asista 
oare la cea dintîi ac
țiune solitară încunu
nată de succes ? Par
că nu ne încumetăm 
să credem. Dar nu
mărul 27 pare decis să 
infirme această tradi
ție. Iată-l trecînd 
ca o săgeată prin Gura 
Lotrului, de unde mai 
are, totuși, încă 15 km 
pînă la linia de sosire, 
în urmă, cicliștii ger
mani fac mari eforturi 
pentru a recupera 
handicapul, vizînd, de
sigur, în final, acele 
treizeci de secunde 
bonificație care l-ar 
aduce pe Borschel pe 
locul II, la mai puțin 
de un minut și jumă
tate de tricoul gal
ben...

întrecerea cîștigă 
în intensitate, cu cit 
ne apropiem de Căli
mănești. Acum — ma
șina tehnică a Olan
dei se află lîngă Mi
neboo ; aplecat pe fe
reastră — ca un cas
cador într-o scenă de

senzație — Van Bre- 
nen, dinamicul con
ducător al echipei O- 
landei, îl încurajează 
din răsputeri pe ele
vul său, dictîndu-i cu 
voce de stentor ritmul 
de pedalare. Și Mine
boo, încleștat pe bi
cicletă, forțează pînă 
la epuizare, cu ultime
le resurse de energie.

încă cinci kilome
tri, încă trei, încă doi... 
Din urmă — plutonul 
se apropie asemenea 
unui balaur cu solzi 
multicolori, sperînd 
să-l înghită, fie și în 
ultima clipă, pe în
drăznețul care i-a în
călcat rînduielile sta
tornicite de zece eta
pe ! Dar „olandezul 
zburător" a pătruns 
în Călimănești și se 
îndreaptă irezistibil 
spre centru, în ovații
le miilor de specta
tori... Un sprint pre
lungit, pe ultimele su
te de metri, și Mine
boo trece linia de sosi
re, cu brațele ridica
te păstrînd un avans 
de 40 de secunde asu
pra plutonului, pre
cum și satisfacția pri
mei victorii „de unul 
singur" în cea mai ra
pidă etapă a competi- 
tiel' Dan DEȘLIU

Sîmbătă seara a părăsit Capi
tala delegația din Republica Sin
gapore, condusă de Sim Kee Boon, 
secretar permanent la Ministerul 
Finanțelor din această țară, care, 
însotit de reprezentanți ai Camere
lor de Comerț din Singapore și de 
un grup de oameni de afaceri, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, în perioada 10—23 
septembrie a vizitat țara noastră o 
delegație a Centralei oamenilor 
muncii din Cuba — C.T.C. — con
dusă de Sergio Rodriguez, prim-se- 
cretar al C.T.C. din provincia Ca- 
maguey.

în cursul șederii în țara noastră

oaspeții au vizitat unități industria
le și agricole, stațiuni de pe lito
ralul Mării Negre și de la munte, 
obiective social-culturale. Cu acest 
prilej ei au avut întîlniri și convor
biri prietenești cu oameni ai mun
cii și activiști ai sindicatelor din 
întreprinderile vizitate și cu Birou
rile Executive ale Consiliilor re
gionale ale U.G.S.R. Bacău, Plo
iești.

Vineri dimineața delegația a fost
primită de Constantin Herescu, se-
cretar al Consiliului Central al
U.G.S.R.

Sîmbătă dimineața delegația a
părăsit Capitala, întorcîndu-se în
patrie.

*

Ministrul

egrama
afacerilor externe al 
Democrate Vietnam,

Nguyen Duy Trinh, a adresat mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, o telegramă în care 
exprimă mulțumiri pentru urările 
ce i-au fost adresate cu ocazia ce
lei de-a 22-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Viet
nam.

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
Theo Burauen, primarul orașului 
Koln — R. F. a Germaniei, preșe
dintele Consiliului de administra
ție al Societății de tîrguri și expo- 
ziții-Koln, și dr. Robert Krugmann, 
directorul acestei societăți, care vor 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Hris- 
tache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, reprezentant 
al Sfatului popular al Capitalei.

Au fost de față Franz Drut- 
schmann, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. F. a Germaniei 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

în cuplajul interbucureștean de ieri

Al doilea cuplaj al echipelor Capita
lei — programai ieri, spre a face loc 
unei odihne mai substanțiale pentru 
Rapid și Steaua care miercuri, după cum 
se știe, au de susfinut meciuri în „Cupa 
campionilor europeni” (la Plovdiv, cu 
Trakia) și, respectiv în „Cupa Cupelor” 
(la București, cu F.C. Austria) — s-a des
fășurat pe stadionul „23 August". Inte
resul suscitat de aceste meciuri l-au de- 
monsirat cu prisosință tribunele : peste 
60 000 de spectatori au ținut să fie 
martori ,,pe viu” la cele două dispute.

In deschidere, Rapid și Progresul și-au 
împărțit pînă la urmă punctele, rezulta
tul egal (1—1) fiind de altfel oglinda 
fidelă a situației de pe teren. Unei pri
me reprize de joc molcom, fără nerv, 
cu destule greșeli tehnice (unele exas
perante I), timp în care nu s-a înscris 
nici un gol (în ciuda cîtorva mari ocazii 
din careul lui Mîndru și al lui Răduca- 
nu...) — i-a urmat, după pauză, un 
joc viu, cu faze pericuioase. Insistenta 
cu care atacă jucătorii de la Progresul 
este însă vizibilă, greu de suportat de 
apărarea Rapidului.

în minutul 62 panica din tabăra giu- 
leșteană devine maximă ; de trei ori, în 
cîteva secunde, mingea este șutată, spre 
poarta goală, pe rînd de Mateianu, 
Georgescu și din nou Mateianu. De
geaba însă ; întîi bara, apoi picioarele 
rapidiștilor și, în sfîrșit,... ghinionul ce
lor de la Progresul fac ca mingea să 
iasă în afara terenului. Scurt timp după 
această fază, rapidișfii dau o replică ; 
tînărul Neagu șutează prin surprindere 
de la circa 20 m și-l obligă pe Mîn
dru să boxeze decis. Un minut mai fîr- 
ziu, în plină dominare, echipa din str. 
dr. Staicovici își vede poarfa „străpunsă". 
Autorul golului : Ion lonescu, care inter
vine cu capul la o minge înaltă și tri
mite peste Mîndru (ieșit inoportun din 
poarta) și chiar peste Măndoiu care, 
presimțind pericolul, s-a substituit pen
tru o clipă ultimului apărător.

Egalarea urma să fie consemnată în 
minutul 72, cînd Mateianu trece prin 
dribling de Dan, de Motroc, îl tentează 
și pe Răducanu, dar... nu nimerește 
poarta. Meciul devine deosebit de pa
sionant. Progresul nu pierde nădejdea 
și atacă în continuare. Rodul muncii II 
culege însă abia către încheierea parti
dei. Șutul puternic al lui Țarălungă, din 
apropierea porții rapidiste, face ca 
mingea să intre ca un bolid în plasă.

„Vedetele" cuplajului — Steaua și 
Dinamo — nu și-au onorat decîf în 
parte reputafia. Ca și colegele lor ce 
le-au precedat, cunoscutele echipe mili
tare au amînat parcă pentru a doua re
priză lupta propriu-zisă. La început s-au 
complăcut într-un studiu prelung, ca doi 
boxeri ce caută să-și ghicească în prea
labil gîndurile și punctele vulnerabile 
La fiecare pasă, la fiecare atac, jucă

torii întîrziau voit trimiterea mingii, 
oprind efectiv jocul. Desigur, maniera 
aceasta a determinat o insatisfacfie ge
nerală.

La reluare, întrecerea capătă aspectul 
normal. Ambele echipe aruncă în luptă 
ceva mai multă energie. Ritmul de joc 
este susfinut. Fotbaliștii de la Steaua 
domină totuși. Linia lor de atac — per
manent sprijinită de mijlocași — se 
menfine pe poziții înaintate, obligîndu-i 
pe dinamoviști să acorde atenție supli
mentară apărării. Fundașilor centrali 
Boc și Nunweiller III le este destul de 
greu să se descurce, mai ales că aju
toarele lor din părțile laterale, Popa și 
Ștefan, nu pot stăvili prea bine adver
sarii direcți — Voinea și, respectiv, So
rin Avram. Golul, ce începuse de fapt 
să „plutească" în fața porții lui Nicu- 
lescu, încă imediat după pauză, „cade" 
în minutul 55. După ce, printr-un schimb 
reușit de pase, atacanții steliști' dezor
ganizează apărarea dinamoviștilor, min
gea este pasată puțin înapoi. Negrea, 
venit și el aproape de „linia de foc", 
șutează foarte puternic de la 25 m. Por
tarul dinamovist încearcă să rețină, însă 
mingea își continuă drumul în plasă.

Și în continuare Steaua domină. Are 
chiar ocazii de a majora scorul. Soo 
trage în bară. In duel cu Ștefan, Sorin 
Avram este gata-gafa să-l oblige pe di
namovist să înscrie în proprie poartă. 
Constantin are și el o bună ocazie. Mai 
toată repriza secundă dinamoviștii au 
vădit o slabă condiție fizică, au părut 
vlăguîți și foarte dezorganizați în atac, 
nereușind decît să-și salveze obrazul cu 
o înfrîngere la scor minim.

I. DUMITRII)

Azi în Capitală
HM SOSIREA DIN ULTIMA E- 

TAPĂ A TURULUI CI
CLIST AL ROMÂNIEI. în ju
rul orei 17, pe stadionul „Repu
blicii", va avea loc sosirea ci
cliștilor participant! la „Turul 
României".

MECI INTERNATIONAL 
““ DE RUGBI. Cunoscuta echi
pă franceză Beziers susține de 
la ora 16,30, pe stadionul „Re
publicii". un meci amical cu 
formația Grivița roșie.

CAMPIONATUL REPUBLI- 
•••» CAN DE HANDBAL. Pe te
renurile Voința (ora 10), Progre
sul (ora 9) și Giulești (ora 15) se 
desfășoară partide din campio
natele republicane de handbal 
feminin și masculin. Din, pro
gram : Steaua — Dinamo Bacău 
(ne terenul Progresul). Rapid — 
Universitatea da Giulești).

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Maurer,
în numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Bulgar, al guvernului Republicii Populare Bulga
ria și al meu personal ,vă felicit în modul cel mai cor
dial cu oeazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de 
naștere.

Vă urez deplină sănătate, obținerea de noi succese 
în construirea socialismului în Republica Socialistă 
România, în întărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre, pentru menținerea păcii în Balcani și în 
întreaga lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Bulgaria

Tovărășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Maurer,
Primiți urările mele cele mai bune cu ocazia 

celei de,-a 65-a aniversări a dv.

JENO FOK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Ungare

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în numele guvernului Republicii Populare Democra
te Coreene și al meu personal, vă transmit cele mai 
calde felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a 
zilei . dv. de naștere.

Vă urez sănătate și noi succese în munca dv. fruc
tuoasă dedicată înfloririi și dezvoltării Republicii So
cialiste România.

KIM IR SEN
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al R.P.D. Coreene

Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Domnule prim ministru,
Vă rog să primiți din partea mea cele mai călduroase 

urări , cu ocazia zilei dv. de naștere. Vă doresc viață 
lungă, sănătate și mulți ani de activitate în serviciul 
țării și poporului dv., pentru cauza păcii și progresului 
în lume.

Cu cea mai înaltă considerație,

U THANT

Excelentei Sale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Am onoarea să vă transmit un mesaj de felicitare cu 
ocazia celei de-a 65-a aniversări a dumneavoastră. Vă 
urăm sănătate și mari succese în continuarea nobilei 
dv. misiuni.

NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
Vă rog să primiți felicitările mele cordiale cu 

ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
împreună cu urarea de sănătate și succese în munca 
dv. de răspundere în folosul poporului român și al 
dezvoltării continue a relațiilor prietenești, tradiționale 
dintre popoarele noastre.

JOZEF LENART 
Președintele guvernului 

R. S. Cehoslovace

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în ziua celei de-a 65-a aniversări a dumneavoastră, 
îmi este plăcut să vă transmit, stimate tovarășe pre
ședinte, felicitări cordiale. Vă doresc sănătate, mulți 
ani de viață și succese pe mai departe în activitatea 
dumneavoastră, pentru binele poporului român, al ca
uzei socialismului și păcii.

JOSEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, al poporului mongol și al meu personal, 
vă transmit cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei 
de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere. Din toată 
inima vă doresc, dragă tovarășe Maurer, sănătate, mulți 
ani de viață, precum și noi și importante succese în 
activitatea dv. rodnică, pentru binele României socialis
te, pentru consolidarea păcii și prieteniei între popoare.

J. ȚEDENBAL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

0 zi de 25 ore

Sîmbătă spre duminică, în Italia 
s-a consemnat cea mai lungă zi ca
lendaristică a anului. Ea a durat 
nici mai mult nici mai puțin de... 
25 de ore. Explicația acestui „fe
nomen" ? Nimic supranatural: de 
la 24 septembrie, în întreaga țară 
s-a revenit' la „ora solară” (coinci
de cu echinoxul de toamnă), părăsi
tă la 22 mai (solstițiul de vară) al 
anului curent în favoarea așa-nu- 
mitei „ore legale", instituită de au
torități dintr-o serie de conside
rente, între care economia de lumi
nă electrică ,și o zi mai lungă pen
tru turiști au avut ponderea prin
cipală. S-a încheiat astfel, pentru a 
doua oară consecutiv, perioada de 
aplicare a orei legale, care a mai 
existat în Italia și în timpul celor 
două războaie mondiale. Tre
cerea la ora solară comportă 
anumite perturbări în unele sec
toare de activitate și chiar în 
viața de zi. Transporturile publice 
au fost cele mai afectate. Sîmbătă 
noaptea, trenurile au trebuit ca 
înainte de ora 23,59 de minute să se 
oprească în stații de tranzit, pentru 
a aștepta timp de 60 de minute in
trarea în vigoare a orei solare. 
Probleme similare s-au pus și legă
turilor aeriene internaționale ita
liene. Tramvaiele și autobuzele au 
trebuit să repete, timp de o oră du
pă miezul nopții, traseele făcute în
tre orele 24 și unu din perioada orei 
legale. Totodată, aplicarea orei le
gale are ca efect o reducere a con
sumului de lumină electrică.

N. PU1CEA

țat joi că ieșirea din cabina spațială 
nu va pune nici o problemă viito
rilor cosmonauți care vor aluniza 
pe satelitul natural al Pămintului. 
Afirmația aceasta se bazează pe 
concluziile la care s-a ajuns după 
experiențele efectuate de „Surve
yors", cînd microreactoarele navei 
au fost puse în funcțiune la cîteva 
zile după aselenizare. Fotografiile 
transmise de „Surveyor-5" în timpul 
și după efectuarea acestei experiențe 
au arătat, potrivit N.A.S.A., că nu 
s-a format nici un crater și nici nu 
s-a ridicat o cantitate de praf atît 
de mare care să împiedice vizi
bilitatea.

Lansat la 8 septembrie și aseleni- 
zat la 10 septembrie, „SurvegorS" 
și-a întrerupt în prezent transmisiile, 
întrucît a intrat în perioada nopții 
lunare, care durează două săptă- 
mîni. Specialiștii de la N.A.S.A. speră 
ca după noaptea lunară vehicolul 
spațial să-și reia experiențele.

zice, înregistrări ale schimbărilor 
survenite in scoarța vămîntului si 
după prelucrarea a sute de alți fac
tori, seismologii japonezi au putut să 
avertizeze populația și serviciile pu
blice și chiar să indice intensitatea 
vrobabilă a cutremurelor.

Cum se va alumza ?

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun

Unul dintre cei mai neobișnuiți 
vulcani de pe glob este Izalco, si
tuat în America Centrală. Marinarii 
l-au denumit „Vulcanul-Far". El are 
o înălțime de 3 000 de metri. La 
intervale de 8—10 minute, din inte
riorul vulcanului se aude o detună
tură puternică și deasupra sa se 
încolăcesc nori de fum, care treptat 
se transformă într-o coloană înaltă 
de 300 metri.

Erupțiile vulcanului Izalco du
rează de mai bine de 200 de ani și 
servesc ca mijloc de orientare na
velor de pe ocean.

cutremure

Oamenii de știință japonezi au 
făcut cunoscut un succes senzațional 
în domeniul seismologiei, care, acum 
cîțiva ani, nu ai fi fost considerat 
posibil. Ei au reușit ca anul trecut, 
pentru prima dată, să prevadă cu 
destulă exactitate două cutremure 
de pămînt. '

După numeroase măsuri geode

In U.R.S.S. a început producția 
unui colorant extrem de rezistent, 
fabricat dintr-o sticlă lichidă spe
cială. El este folosit pentru acope
rirea fațadelor clădirilor și pereți
lor camerelor. După patru ore de la 
aplicare, colorantul nu mai este so
lubil în apă și deci nu mai poate 
fi șters de ploaie și zăpezi sau la 
spălare.



TENSIUNEA
POLITICĂ
DIN BOLIVIA

Punctul pînă la care a crescut în 
ultimele zile tensiunea socială și po
litică din Bolivia se reflectă în de
clarațiile pe care președintele țării, 
generalul Barrientos, le-a făcut în 
cursul zilei de vineri. Potrivit re
latărilor trimisului special al agenției 
France Presse, generalul a declarat 
că „țara trăiește într-un climat de 
subversiune" și a anunțat că autori
tățile „se pregătesc să recurgă la 
importante mijloace pentru înăbuși
rea agitației".

Referirile la „climatul de 
subversiune" au în vedere nume
roasele greve și demonstrații anti
guvernamentale care se desfășoară 
în capitala La Paz și în restul 
țării, în ciuda măsurilor represive 
adoptate. .Paralel cu greva gene
rală a cadrelor didactice, în princi
palele centre ale Boliviei au avut 
loc demonstrații de protest ale pro
fesorilor și studenților, moartea 
unui student, în cursul unei de
monstrații din orașul minier 
Oruro, contribuind la creșterea 
tensiunii. Greviștii care nu s-au 
prezentat la posturi au anunțat că 
vor pune capăt acțiunii lor numai 
cu condiția eliberării profesorilor 
arestați, demiterii ministrului edu
cației și excluderii din corpul di
dactic a unui grup de profesori 
ce au organizat un sindicat ostil 
grevei. Se anunță că greva gene
rală a muncitorilor din industria 
petrolului a căpătat un puternic 
caracter antiguvernamental. Liderii 
sindicali au declarat că muncitorii 
se opun exploatării zăcămintelor 
boliviene de către trusturile străine 
și dezaprobă poziția președintelui 
Barrientos și a consilierilor săi în 
această problemă.

LUCRĂRILE SESIUNII
ADUNĂRII GENERALE Ă 0. N. U.

NEW YORK 23. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Prima 
săptămînă a lucrărilor celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. s-a încheiat sîmbătă prin 
rezolvarea problemelor organizato
rice. întrunită în ședință plenară, 
adunarea a aprobat ordinea de zi, 
care, potrivit recomandărilor făcu
te de birou (Comitetul general), cu
prinde 94 de puncte grupate în 
jurul cîtorva teme principale cum 
sînt dezarmarea, stadiul aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, problemele dezvoltării e- 
conomice, probleme sociale și ale 
apărării dreptului omului etc. S-a 
hotărît să se acorde prioritate pro
blemei Orientului Apropiat. A fost 
aprobată totodată recomandarea ca 
sesiunea să ia sfîrșit lă 19 decem
brie a. c.

Adunarea a trecut apoi la exa
minarea recomandărilor privind 
repartizarea celor 94 de puncte 
care vor fi discutate fie în ședințe 
plenare, fie în ședințele celor șapte 
comitete. Recomandările au fost a- 
probate fără nici o obiecție. Urmă
toarea ședință a Adunării Generale 
a O.N.U. va avea loc luni.

Dineu oferit 
de președintele 
Adunării Generale

NEW YORK 23. Trimisul special 
Agerpres. R. Căplescu, transmite : 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a oferit un dineu

în saloanele misiunii permanente a 
României la O.N.U. în cinstea șe
filor delegațiilor și reprezentanților 
permanenți la O.N.U. ai unor țări 
socialiste. Au participat: din par
tea R. P. Bulgaria — Ivan Bașev, 
ministru al afacerilor externe, și 
Milko Tarabanov, reprezentant 
permanent, din partea R.S.S. Bielo
ruse — A. E. Gurinovici, ministrul 
afacerilor externe, și G.G. Gernu- 
șenko, reprezentant permanent, din 
partea R. S. Cehoslovace — Vac
lav David, ministrul afacerilor ex
terne, și Milan Klusak, reprezentant 
permanent, din partea Republi
cii Cuba — Ricardo Alarcon Que
sada, reprezentant permanent, șe
ful delegației cubane la actuala se
siune, din partea R.S.F. Iugoslavia
— A. Vratușa, reprezentant per
manent, din partea R. P. Mongole
— Dughersuren, ministrul afaceri
lor externe, și Djambalîn Banzar, 
reprezentant permanent, din partea 
R. P. Polone — I. Winiewicz, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Bondan Tomorovicz, re
prezentant permanent, din partea 
R.S.S. Ucrainene — A. Belokolos, 
ministrul afacerilor externe, și S.T. 
Sevcenko, reprezentant permanent, 
din partea R. P. Ungare — Ia- 
nos Peter, ministrul afacerilor ex
terne, și Karoly Csatorday, repre
zentant permanent, din partea 
U.R.S.S. — A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe, și Nikolai 
Fedorenko, reprezentant perma
nent. Au mai luat parte Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, șeful delegației ro
mâne la actuala sesiune, și Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentant per
manent la O.N.U.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

încheierea 
convorbirilor 
sovieto-vietnameze

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul cu privire la convorbi
rile care au avut loc cu prilejul vi
zitei în U.R.S.S. a delegației guver
namentale economice a R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Cele două părți, 
arată comunicatul, au discutat pro
blemele dezvoltării colaborării eco
nomice dintre U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam și acordării de către 
U.R.S.S. a unui nou ajutor R. D. 
Vietnam pentru întărirea capacită
ții ei de apărare și pentru respinge
rea agresiunii.

Sîmbătă, delegația guvernamen
tală economică a R. D. Vietnam a 
părăsit Moscova plecînd spre pa
trie.

„ARME NOI“ Spirala prețurilor

ÎN LUPTA DE

CONCURENȚĂ
Zilele acestea s-a produs 

cea mai mare operațiune de 
concentrare din ultimii ani în 
Fran(a prin fuzionarea com
paniei de telegrafie fără fir 
(C.S.F.) și a firmei Thompson- 
Houston. De fapt, ultima a 
absorbit-o pe prima. Motivele 
invocate : să se poată face 
față concurenței străine în a- 
cesf domeniu prin specializa
rea studiilor și fabricațiilor, 
reducerea prețului de cost 
etc. Căci domeniul fragil al 
electronicii e și cel mai vul
nerabil sector industrial,

Noul gigant devine astfel

peste întreg imperiul indus
triei electronice.

Operația de fuzionare 
a fost realizată sub direcția 
cunoscutei „Banque de Paris 
et de Pays Bas". Ea nu a 
rămas însă fără ecou în rîn- 
durile salariafilor celor două 
mari firme, printre care a în
ceput să-și facă loc îngrijo
rarea. Căci o concentrare nu 
vine nici o dată singură. Ea 
aduce de obicei măsuri de 
reorganizare, de raționali
zare, adică de concedieri.

Concomitent a fost anun
țată o altă operațiune de

Toamna japoneză se. arată 
anul acesta mai bogată decît 
în anii precedenți. Zilele căl
duroase din vară au favori
zat, în ciuda inundațiilor din 
prefectura Niigata, obținerea 
unei recolte record de 13,790 
milioane tone de orez, aproa
pe suficientă pentru acope
rirea consumului intern. Ar 
însemna ca orezul, alimen
tul de bază al japonezilor, 
să ajungă la consumator mai 
ieftin decît în anii anteriori. 
Toamna a venit însă însoțită 
de povara care se adaugă, 
pentru al treilea an consecu
tiv, la bugetul cumpărătoru
lui. Incepînd de la 1 noiem
brie, acesta va fi nevoit să

nare națională a consumato
rilor. Președintele partidului 
socialist japonez, Katsumala, 
care, împreună cu Horii, pre
ședintele SOHYO, a împărțit 
zilele trecute pe străzi ma
nifeste cerînd să nu fie di
minuat bugetul familiei japo
neze, a declarat în cursul 
adunării că., „hotărîrea »uver- 
nului de a ridica prețul ore
zului este o problemă de in
teres vital pentru populație". 
El a an- at că partidul socia
list japonez va cere convo
carea unei sesiuni extraordi
nare a Dietei pentru a discuta 
creșterea în spirală a prețuri
lor la orez, precum și la 
alte produse alimentare, cum

CORESPONDENȚA DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIU

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

pivotul electronicii franceze. 
„Fișa” sa conține următoarele 
repere : 70 de uzine, 70 000 
de salariați, o cifră de afaceri 
de cel puțin două miliarde 
și jumătate franci ; acest an
samblu se va înscrie printre 
primele zece firme de cali
bru greu din Franța.

La dimensiunile sale, noul 
născut va putea înfrunta ri
vali de falie asemănă
toare, ca „Philips", „Siemens”, 
„A.E.G.", „Telefunken". Ba 
chiar se consideră că va fi în 
stare să se măsoare cu coloșii 
americani din aceeași ramură: 
„R.C.A.” și „General Elec
tric".

Forța gigantului francez va 
fi considerabilă. El va trona 
peste producția de instalații 
radar, laser, telecomunicații,

mari proporții : o fuziune tn 
sectorul mecanicii grele. Ea 
privește trei firme : Babcock, 
Șantierele Atlanticului și Fi- 
ves-Lile. Regruparea va avea 
ca rezultat o cifră de afa
ceri de două miliarde franci, 
ceea ce va situa noul colos 
pe primul plan al concuren
ței europene în domeniul con
strucțiilor navale, cazonelor, 
motoarelor Diesel, turbinelor 
navale, etc.

Ambele fuziuni sînt doar 
episoade ale politicii mai largi 
de concentrare accelerată din 
industria franceză, sprijinită 
de stat. Prin acțiuni de acest 
gen Franța își pregătește 
arme puternice pentru lupta 
de concurență pe arena euro
peană și mondială.

plătească pe kilogramul' de 
orez, așa cum a hotărît zilele 
trecute cabinetul japonez, cu 
14,4 la sută mai mult decît 
în toamna trecută.

Noua majorare a prețului 
orezulu' s-a făcut, pentru al 
treilea an consecutiv, în con
dițiile ridicării costului altor 
produse de larg consum și 
servicii. Ziarul „Yomiuri" scrie 
că'consumatorii trebuie să su
porte tot mai mult, de la 
an la an, sporirea deficitului 
bugetar la capitolul de „con
trol al alimentelor’.

Aceasta se datorește apli
cării formulei după care au
toritățile, la achizițiile de 
orez pentru piață, fixează 
prețurile „la cererea produ
cătorilor*. După cum relevă 
ziarul citat, „producătorii 
vînd statului la un preț mai 
țnare decît cel cu care statul 
revinde orezul pe piață, de 
unde și deficitul bugetar, ce 
se așteaptă să se dubleze în 
acest an, cînd se recoltează 
cea mai mare cantitate de 
orez*.

Partidele de opoziție, con
siliul general al sindicatelor 
(SOHYO) și federația asocia
țiilor gospodinelor au de
clanșat o campanie împo
triva politicii de majorare a 
prețurilor la orez. în sprijinul 
acestei campanii, în parcul 
Hibia s-a desfășurat o adu-

sînt carnea de porc și cea de 
pasăre. Sesiunea va trebui să 
mai dezbată problema majo
rării, începînd de la 1 noiem
brie, a costului biletelor de 
tramvai cu 27,7 la sută 
și a celor de autobuz cu 
50 la sută.

Se consideră că, în cele 
din urmă, consumatorii ar 
accepta sporirea prețurilor, 
dacă ea ar fi determinată de 
creșterea necesară a chel
tuielilor de producție ale 
fermierilor. Cauzele sînt însă 
altele. Ziarele arată că prețul 
la care producătorii vînd ore
zul depășește cu mult aceste 
cheltuieli. Sînt favorizați în 
acest fel fermierii bogați în 
detrimentul veniturilor po
pulației. Opinia larg răspîn- 
dită aici este că această situ
ație ar putea fi evitată dacă 
s-ar acorda atenția cuvenită 
sporirii productivității agricul
turii japoneze, rămasă în 
urma nivelului general al 
economiei și stimulată prin 
subsidii guvernamentale plă
tite de contribuabili. Ziarul 
economic ,,Nihon Keizai" ce
re ca, în scopul evitării pe 
viitor a creșterii prețurilor la 
orez, atenția să fie îndrep
tată spre crearea condițiilor 
ca eficiența ogoarelor să fie 
ridicată la nivelul celorlalte 
sectoare ale economiei.

Atitudinea fată de N.A.T.O. in 
dezbaterea partidelor din Italia
0 cerere a deputaților comuniști prezentată parlamentului

ROMA 23. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Deputății comuniști au pre
zentat parlamentului o cerere pri
vind organizarea unor dezbateri 
de politică externă în Camera De
putaților. Pe ordinea de zi a discu
țiilor ar urma să fie înscrise ati
tudinea Italiei față de continuarea 
agresiunii americane în Vietnam 
și față de situația din Orientul 
Apropiat, precum și poziția pe care 
o va adopta Italia față de Alianța 
atlantică. în prezent, în Italia se 
desfășoară o amplă dezbatere în 
cadrul diferitelor partide politice 
privind atitudinea față de N.A.T.O.

Ședința Camerei Deputaților în 
centrul căreia se vor afla proble
mele de politică externă a fost sta
bilită pentru jumătatea lunii oc

tombrie, după întoarcerea în țară 
a președintelui republicii, Saragat, 
care se află într-o călătorie în 
Statele Unite și Australia.

★
Vineri a avut loc o reuniune a Di

recțiunii Partidului Comunist Ita
lian în care s-a hotărît organiza
rea, în luna decembrie, la Torino, 
a unei conferințe a muncitorilor 
comuniști în legătură cu condițiile 
de muncă și de trai ale clasei mun
citoare. în pregătirea conferinței 
vor fi dezbătute și date publici
tății I. documente privind sarcinile 
ce apasă asupra clasei muncitoare 
în actualul tip de dezvoltare eco
nomică și retribuirea muncii pe 
baze monopoliste în industria și 
economia italiană.

CONGO (Kinshasa)

Ambasadorul României 
a prezentat scrisorile 
de acreditare

KINSHASA 23 (Agerpres). — La 
22 septembrie, Alexandru Tujon, 
ambasadorul extraordinar șl pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Democrată 
Congo, a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Joseph 
Desire Mobutu.

Ambasadorul român a fost înso
țit de membrii ambasadei.

La ceremonie au asistat Justin 
Marie Bomboko, ministrul afaceri
lor externe, Rene Bavassa, directo
rul protocolului la președinția re
publicii, și alte personalități con
goleze.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Repu
blicii Democratice Congo și amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc o convorbire cor
dială.

agențiile de Confruntarea electorală

presătransmit:
® Cea de-a 5-a consfă

tuire a reprezentanților a- 
cademiiter de științe din 
țările socialiste s-a încheiat ia 
Praga. Din țara noastră a participat 
o delegație condusă de prof. Radu 
Voinea, membru corespondent, se
cretar general al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Participanții la lucrările consfătui
rii au fost primiți de Jozef Lenart, 
președintele guvernului R. S. Ceho
slovace.

La uzinele din Toulouse s-au încheiat 
probele de vibrații la prototipul 001 
al viitorului avion de pasageri su
personic „Concorde", construit în co
mun de Franfa și Anglia. Primul 
zbor al prototipului francez este 

prevăzut în februarie 1968

® Cel de-al 8-lea Congres 
al Asociației Geologice Car- 
pato-Balcanice s-a încheiat la 
Niș (Iugoslavia). Participanții, printre 
care delegația din România condusă de 
acad. prof. Alexandru Codarcea, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Geologie, au audiat aproximativ 240 
de rapoarte și comunicări științifice. 
Următorul congres al Asociației Geo
logice Garpato-Balcanice va avea loc 
la Budapesta în 1969.

® La Washington are loc 
o reuniune a miniștrilor de externe 
din țările membre ale Organizației sta
telor americane. La propunerea Vene- 
zuelei, participanții studiază posibi
litatea adoptării unor măsuri împo
triva Cubei, sub pretextul că ar încu
raja „acțiuni subversive" în A- 
merica Latină. încă de pe acum 
se poate aprecia că s-au manifestat 
unele diferențe de păreri. Ministrul 
de externe al Ecuadorului a prezen
tat reuniunii un proiect de rezoluție 
în care se apreciază că ar trebui dată 
prioritate reformelor economice, atît 
de necesare țărilor din America La
tină, deoarece situația economică îna-

cu-@ Declarația unui purtător de 
vînt al Ministerului de Externe al R. D. 
Vietnam, dată publicității la Hanoi, condamnă 
bombardarea repetată a portului Haifong și a împre
jurimilor sale. între 4 și 21 septembrie aviația ameri
cană a atacat de 11 ori cartiere dens populate și obiec
tive industriale din centrul orașului, precum și din 
suburbii. Declarația protestează împotriva paralizării 
activității acestui important port nord-vietnamez, care 
constituie o încălcare de către aviația americană a 
normelor fundamentale ale dreptului internațional.

© Astăzi alegeri cantonate în Fran- 
țg, Se vor prezenta în fața urnelor 15 miljoane de 
cetățeni pentru a alege 1 771 consilieri genșfali. Ale-. 
gerile se vor desfășura după sistemul scrutinului 
uninominal majoritar, în două tururi.

© Muncitorii de la bazele america
ne din Turcia au intrat în grevă Pe 
timp nelimitat, cerînd majorarea salariilor.; Greva a 
început vineri noaptea la baza aeriană Incirlik și a 
cuprins curînd alte 39 de instalații militare ame
ricane.

® Au fost suspendate pe șase luni 
35 de cadre didactice din sistemul de învătămînt 
superior al Greciei. Comunicatul, publicat vineri de 
guvernul grec, nu menționează motivele suspendării. 
Agenția U.P.I. remarcă că numeroși alți membri ai 
corpului didactic au fost suspendați sau concediați 
deoarece vederile lor politice nu sînt agreate de 
regimul militar.

® Un contract între societatea 
mixtă sovieto-belgiană „Scaldia-Vol- 
ga" și societatea pentru vînzarea în 
Belgia a automobilelor franceze „Re
nault” prevede că aceasta din urmă va efectua 
montarea unor automobile sovietice „Moskvici" în 
întreprinderile sale din Belgia. „Scaldia-Volga" a 
fost creată în anul 1964 pentru importul automobi
lelor sovietice „Moskvici", „Volga" și „Zaporojeț" 
și pentru vînzarea lor în Belgia, Olanda și Luxemburg.

în Republica africană Ciad școlile tehnice pregă
tesc viitoarele cadre de tehnicieni necesari agri
culturii. O asemenea școală funcționează acum 

și la Koukou — Angarana (în fotografie)

din Norvegia
Am vizitat Norvegia nu 

demult, într-un moment 
cînd norvegienii erau 
preocupați de alegerile 
care au loc la 24 și 25 
septembrie. Corpul elec
toral — circa 2,4 milioa
ne de oameni — sînt 
chemați să desemneze a- 
proape 11 mii de consi
lieri municipali. în alege
rile pentru organele de 
conducere a comunelor, 
prezintă candidați atît 
cele patru partide ce al
cătuiesc guvernul de 
coaliție — conservatorii, 
liberalii, creștih-popularii 
și centriștii — cît și cele 
trei partide de opoziție — 
social democrații, socia
liștii populari și comu
niștii.

Campania electorală se 
axează pe probleme in
terne de ordin economic 
și social cum sînt cele ale 
locuințelor, creșterii pre
țurilor, migrării masive 
a brațelor de muncă de 
la sate la orașe. Pentru 
prima oară partidele au 
renunțat în bună parte la 
mijloacele electorale tra
diționale, apelînd, în 
schimb, Ia serviciile ra- 
dioteleviziunii.

Incepînd de la 28 
august, telespectatorilor 
norvegieni li s-au expus 
punctele de vedere ale 
tuturor partidelor poli
tice.

Pe ce poziție se situea
ză diferitele cercuri poli
tice norvegiene în pro
blemele dezbătute ?

De-a lungul anilor, una 
din problemele ce a tre
buit să figureze în pro
gramele tuturor partide
lor, atît ale celor partici
pante la guvern, cît și ale 
celor aflate în opoziție, a 
fost aceea a construcției 
de locuințe. Presa norve
giană apreciază că în a- 
ceastă direcție au fost ob
ținute succese. Dezbate
rile ce au avut loc în 
campania electorală în a- 
ceastă problemă au fost 
axate asupra cifrei de a- 
partamente prevăzute a fi 
construite în perioada 
1965—1969. Partidele de 
opoziție susțin că cifra 
preconizată în programul 
guvernamental ar fi ne
satisfăcătoare, ea ne- 
putînd satisface necesi
tățile, în special din Oslo 
și din împrejurimi.

O altă problemă aflată 
în dezbatere a fost aceea 
a prețurilor. Este știut că 
această problemă a con
tribuit în alegerile gene
rale din 1965 la înfrînge-

rea social-democraților — 
— după o guvernare ne
întreruptă de 30 de ani. 
In prezent, aceștia mi
zează pe faptul că par
tidele de coaliție nu au 
reușit să redreseze situa
ția și speră într-o înde
părtare a alegătorilor de 
aceste partide. Statisticile 
arată că, începînd din 
1958, prețurile la bunurile 
de consum au crescut a- 
nual în medie cu 3,5 la 
sută. Opoziția susține că 
nu se depun suficiente e- 
forturi pentru folosirea e- 
ficientă a legii speciale, 
concepută ca o frînă în 
tendința de creștere a 
prețurilor. La actualele a- 
legeri, atît partidele de o- 
poziție, cît și unele 
cercuri ale partidelor de 
guvernămînt se pronunță 
pentru aplicarea strictă a 
acestei legi.

Vii dezbateri au avut loc 
în legătură cu probleme
le sociale din sectorul ru
ral, tot mai complicate, ca 
urmare a înghițirii gos
podăriilor mici și mijlo
cii de către marile firme. 
A asigura celor depose
dați condiții de muncă și 
de viață — iată o preocu
pare majoră în campania 
electorală. Pentru a se li
mita exodul spre centre
le urbane, coaliția gu
vernamentală, în spe
cial centriștii, care repre
zintă interesele unor pă
turi agrare, se pronunță 
pentru acordarea de sub
venții populației rurale, în 
timp ce partidele de opo
ziție sînt în favoarea unei 
mai juste repartizări a for
țelor de producție. Comu
niștii propun stabilirea u- 
nui impozit de 30 la sută 
pe veniturile marilor cor
porații, din care să se 
constituie un fond pentru 
acordarea de credite ief
tine, în vederea unei dez
voltări industriale în toa
te regiunile țării.

In actuala campanie e- 
lectorală nu sînt dezbătu
te probleme principale de 
politică externă, cum ar 
fi, războiul din Vietnam, 
eventualitatea aderării 
Norvegiei la Piața comu
nă și apartenența țării la 
N.A.T.O. Pozițiile partide
lor în toate aceste pro
bleme sînt, însă, cunoscu
te și tocmai de aceea re
zultatul apropiatelor ale
geri va constitui un indi
ciu prețios în vederea 
confruntării electorale ge
nerale din 1969, care se 
anunță deosebit de strîn- 
să.

C. ROMULUS

Plenara C.C. 
al Partidului 
Comunist din Canada

OTTAWA 23 (Agerpres). — La 
Ottawa a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Comunist din Canada, 
într-o declarație dată publicității 
se arată că plenara a dezbătut as
pecte ale situației interne și inter
naționale și a elaborat un plan de 
acțiune pentru pace, democrație șl 
socialism.

Participanții la plenară au subli
niat necesitatea intensificării ac
țiunilor de masă împotriva războiu
lui agresiv dus de imperialiștii 
americani în Vietnam.

Poziția P. C. din Austria privind 
situația economică a țării

VIENA 23 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Volkstim- 
me“, la Viena a avut loc o 
ședință a C.C. al P.C. din Austria, 
în cadrul căreia Franz Muhri, pre
ședintele partidului, a prezentat un 
referat cu privire la problemele 
actuale ale economiei austriece. El 
a declarat că greutățile economice 
prin care trece țara în momentul 
de față ar putea fi preîntîmpinate 
prin adoptarea unor măsuri privind 
apărarea investițiilor de perspec
tivă necesare dezvoltării industriei, 
elaborarea unui program federal de 
investiții, pe termen lung, care să 
depășească în mod esențial pro
gramul de Investiții din perioada 
1954—1963, majorarea fondurilor

destinate cercetărilor științifice. 
Totodată, Partidul Comunist din 
Austria propune reducerea cu o 
treime a bugetului militar, ceea ce 
ar duce la eliberarea unei sume 
de un miliard de șilingi. Partidul 
Comunist din Austria consideră că 
punctul de vedere potrivit căruia 
oamenii muncii ar trebui să facă 
acum sacrificii este nu numai anti
social, ci lipsit de eficacitate din 
punct de vedere economic. Avînd 
în vedere regresul conjunctural, 
conchide ziarul, este necesară toc
mai creșterea puterii de cumpărare 
a maselor printr-o politică socială 
care să ducă la creșterea salariilor 
reale.

poiată a acestor țări este prin
cipala oauză a așa-ziselor „sub
versiuni". Ministrul afacerilor ex
terne al Cubei, Raul Roa, a decla
rat într-un interviu că reuniunea 
O.S.A. urmărește crearea condițiilor 
necesare unei agresiuni militare îm
potriva Cubei. El a subliniat hotă
rîrea Cubei de a rezista tuturor aces
tor uneltiri.

© 0 nouă declarație a 
procurorului Garrison <care 
conduce o anchetă proprie, susținînd 
că Oswald, asasinul presupus al pre
ședintelui Kennedy, a făcut parte din- 
tr-un complot organizat la New Or
leans) : Un număr de agenți ai po
liției din Dallas, membri ai organi
zației extremiste de dreapta „Minute
men", au luat parte la conspirația ur
zită împotriva președintelui Kennedy. 
Procurorul a precizat că, fără să ia 
parte la asasinatul propriu-zis, poli
țiștii au înlesnit agenților să ia legă
tura cu adevărații vinovați. Aceștia 
sînt oameni de afaceri din Texas.

Un film despre 
„DRÂffl Df 1Ă MAYERLING"

„Drama de la Mayerling", care 
a impresionat lumea pe vremea 
străbunilor noștri, va căpăta pro
babil în scurt timp o versiune 
cinematografică. Sosit de curînd 
la Viena, regizorul Terence 
Young, autor în același timp al 
scenariului, a destăinuit într-un 
interviu de presă cîteva din in
tențiile sale. în primul rînd, dis
tribuirea rolurilor principale : 
Omar Sharif va interpreta rolul 
prințului moștenitor Rudolf, 
Catherine Deneuve — pe cel al 
Măriei Vetsera, iar James Ma
son îl va întruchipa pe împăra
tul Franz Josef. Se vor adăuga, 
probabil, distribuției Ava Gard
ner și Peter Finch. Regizorul 
Young își propune să înceapă

filmările la mijlocul lunii no
iembrie la Viena — loc ideal 
pentru o poveste romantică de 
dragoste. Vestitele clădiri vie- 
neze Hofburg, Schonbrunn, 
Școala de călărie spaniolă vor 
oferi cadrul pentru reconstitui
rea atmosferei vremii. Pavilio
nul de vînătoare de la Ma
yerling, unde s-a consumat dra
ma — transformat după aceea, 
potrivit dorinței împăratului, în
tr-o mînăstire a ordinului Car- 
melitelor — nu mai poate fi fo
losit pentru evocarea eveni
mentelor. Secvențele care se pe
trec în interiorul castelului de 
la Mayerling vor fi turnate în 
decoruri construite pe platou.

După cum se știe, împrejură

rile care au determinat — la 30 
ianuarie 1889 — moartea prințu
lui moștenitor Rudolf și a baro- 
nesei Maria Vetsera au fost în
văluite de curtea imperială în 
mare secret, dînd naștere unor 
ipoteze foarte diferite și contra
dictorii. Versiunea cu cea mai 
largă circulație motivează actul 
disperat al celor doi tineri prin 
decizia împăratului Franz Josef 
de a pune capăt aventurii unicu
lui său fiu și moștenitor al tro
nului. Călugărițele care îi în- 
tîmpină acum pe vizitatorii fos
tului castel de la Mayerling ex
plică însă altfel drama : nu 
neînțelegerea părintească pentru 
legătura cu Maria Vetsera l-ar fi 
împins pe prinț la hotărîrea si
nuciderii, ci deosebirile de ve
deri politice dintre Rudolf, care 
împărtășea idei liberale, și îm
păratul Franz Josef. Existența 
unor interpretări felurite con
stituie un motiv în plus pentru 
ca tălmăcirea cinematografică a 
„Dramei^ de la Mayerling" să fie 
așteptată cu multă curiozitate.

Petre STANCESCU
Viena
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