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Importante măsuri pentru
îmbunătățirea condițiilor de locuit

ale populației
Organizarea mai judicioasă
a administrării locuințelor

de locuințe personale

Hunedoara-Deva i

inteia
DIN PARTEA

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Marea Adunare Națională a- 

nunță, cu durere, încetarea din 
viață a academicianului Ștefan 
S. Nicolau — vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, emi-

nent om de știință, activist d« 
seamă pe tărîm de stat și ob
ștesc, militant activ pentru cau
za socialismului și păcii.

Necrologul în pag. □ lll-a.
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Dealul Florilor a fost din tot
deauna un loc de agrement pen
tru locuitorii orașului Dej. De 
aici, admiri în voie Cîmpia 
Transilvaniei și curgerea domoa- 
lă a Someșului, pînă departe, 
spre apus, distingi locuri istori
ce ca Cetatea Ciceului,
Bobîlna, biserica lui Ștefan 
Mare din Vad, te poți odihni 
umbra pădurii, iar seara te 
torci acasă cu brațele pline 
flori de cîmp.

Orașul Dej a cunoscut în ulti
mii ani o dezvoltare rapidă. 
Dincolo de Someș s-au construit 
un combinat de celuloză și hîr- 
tie, o fabrică de mobilă, triajul 
și-a lărgit păienjenișul de linii. 
Fabrica de conserve, cea de pro
duse refractare, salina Ocna 
Dej, întreprinderile de interes 
local și-au extins considerabil 
activitatea. Toate acestea au a-

Statul ne creează condiții 
avantajoase pentru 

construirea sau cumpărarea

O seamă de prevederi cuprinse 
in Hotărîrea cu privire la dezvolta
rea construcției de locuințe, îmbu
nătățirea administrării și întreține
rii fondului locativ și noul regim al 
chiriilor vin in intîmpinarea dorin
ței unui mare număr de cetățeni de 
a-și construi sau cumpăra locuințe.

Hotărîrea plenarei stabilește că 
în vederea sprijinirii cetățenilor 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală statul acordă a- 
cestora credite pe termen lung. La 
stabilirea avansului ce trebuie de
pus, se prevăd o serie de avantaje 
pentru cei cu salarii mai mici, tâît 
in r privește mărimea avansului 
în valorii construcției cît și
dwLe* de rambursare a creditului. 
De pildă, pentru cei care au un sa
lariu pînă la 1 500 lei, avansul mi
nim este de 20 la sută din prețul 
de deviz, iar durata rambursării 
creditului merge pînă la 25 de ani. 
De asemenea statul atribuie tere
nuri pentru construcție.

Mă număr printre cetățenii 
orașului Brașov care și-au con
struit sau cumpărat în ultima 
vreme locuințe cu ajutorul credite
lor acordate de stat. Pentru aparta
mentul format din două camere și 
dependințele necesare, aflat intr-un 
imobil de pe bd. Victoria, am plă
tit un avans doar de 21 000 de lei; 
restul îl voi achita in rate lunare. 
Condițiile de confort din aparta
mentul cumpărat sînt mult supe
rioare celor în care am locuit îna
inte. Dar nu numai atît. Fiind pro
prietarul apartamentului unde lo
cuiesc, mă simt mai legat de el, îl 
îngrijesc și îl păstrez, ca să trăiască 
in el chiar nepoții sau strănepoții 
mei. Apreciind avantajele pe care 

A. >feră cumpărarea ori construirea 
unei locuințe, și alți muncitori, 
ingineri și tehnicieni din uzina noa
stră și-au cumpărat, in ultimele 
luni, apartamente. In rîndul lor se 
numără, numai din secția axe și 
pinioane, unde lucrez, muncitorii 
Petre Agapei, Severin Reit, Dumi
tru Por și alții și, după cite știu, 
numai de la noi, de la „Tractorul", 
și-au cumpărat pînă acum locuințe 
peste 160 de persoane. Acest lucru 
nu este de mirare. Ciștigul nostru 
a crescut în ultimii ani, statul ne 
oferă credite în condiții avantajoa
se. Locuința este scutită de impo
zit timp de 10 ani, iar rata lunară 
ce o plătesc pentru achitarea apar
tamentului este aproape egală cu 
chiria pe care aș datora-o statului în 
cazul cînd n-aș fi cumpărat apar
tamentul. Iată de ce socotesc că

măsurile privind construcția și 
cumpărarea de locuințe de către 
salariați — care răspund unor ce
rințe formulate de tot mai mulți 
oameni ai muncii — sînt foarte 
binevenite. Ele vor contribui neîn
doios nu numai la îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, dar și la mai 
buna gospodărire a fondului loca
tiv.

Sînt sigur că numărul celor care 
vor solicita construirea sau cum
părarea de locuințe va crește mult. 
Pentru a se putea răspunde acestor 
solicitări se impune însă luarea u- 
nor măsuri complexe în vederea 
dezvoltării activității de proiectare 
și, mai ales, de construcții. Acest 
lucru este valabil și pentru orașul 
Brașov, unde în prezent organele 
locale nu pot face față mulțumitor 
cererilor cetățenilor.

Vasile POPESCU
reglor, secția axe și pinioane 
uzina „Tractorur'-Brașov

Oglindind preocuparea perma
nentă a partidului și statului pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale populației, hotărîrea re
centei plenare a C.C. al P.C.R. 

creează condițiile necesare rezolvării 
problemelor complexe, de mare 
importanță economică și socială, 
ale dezvoltării construcției de lo
cuințe, îmbunătățirii administrării 
și întreținerii fondului locativ.

Ca și populația celorlalte orașe 
ale țării, ieșenii s-au bucurat din 
plin de grija partidului pentru 
crearea unor condiții civilizate de 
trai. Cartiere întregi, care înainte 
erau formate din case insalubre, 
gata să se prăbușească, s-au schim
bat acum din^temelii. Numai în 
cartierele Socola-Nicolina, Copou, 
Păcurari, Piața Unirii, T. Vladimi- 
rescu s-au construit circa 10 000 
de apartamente. în cartierul Tătă- 
rași, aflat acum în plină recon
strucție, a fost dat în folosință pri
mul microraion cu peste 3 000 de 
apartamente.

Ca urmare a creșterii fondului 
locativ proprietate de stat, ' între
prinderea noastră — I.G.L.L. Iași 
— are în prezent în administrare 
și întreținere locuințe pentru circa-

O socoteală gospodărească
Unul dintre capito

lele Hot.ărîrii publica
te în ziarele de ieri se 
referă la noul regim 
al chiriilor. Locuința 
are un rol însemnat în 
viața fiecăruia dintre 
noi. Și se știe cît de 
mari eforturi a făcut 
și face statul nostru 
pentru construcția de 
locuințe, în care oa
menii muncii să aibă 
condiții civilizate de 
trai. în perioada 
1951—1966 s-au con
struit peste 360 000 de 
apartamente, pentru 
care statu'l a cheltuit 
23 miliarde de lei.

Pentru administra
rea și păstrarea locu
ințelor se cheltuiesc 
anual sute de mili
oane de lei. De unde 
se iau acești bani ? 
Partea cea mai mare, 
după cum se vede din 
Hotărîre, provine din 
bugetul statului. Chi
riile mici, pe care le 
plătim acum, nu aco
peră decît o parte din 
cheltuieli. Oricine poa
te să-și dea seama că 
aceasta nu este treabă 
gospodărească.

Așa cum se arată 
în Hotărîre și cum 
de altfel știm cu toții, 
tariful actual de 1,20— 
1,50 lei ipe mp suprafa
ță locuibilă a fost sta
bilit în 1953, cînd sala
riul mediu era de 447 
lei. Ori, în prezent, sa
lariul mediu este de 
1 244 lei, adică aproape 
de trei ori mai mare. 
Dacă atunci cînd s-au 
stabilit chiriile, pentru 
un apartament de două 
camere chiria repre
zenta circa 11 la sută 
din salariul mediu, as
tăzi, la aceeași locu
ință, ea reprezintă nu
mai 4,7 la sută din 
salariul mediu. Tre
buie ținut seama și de 
faptul că după actua
lul sistem al chiriilor 
nu se calculează la 
plata chiriei dependin
țele, deși acestea de
termină confortul lo
cuinței. Iată deci un 
șir de calcule care a- 
rată limpede că era 
necesar să se stabi
lească un nou regim 
al chiriilor corespun
zător schimbărilor 
care au avut loc. De

asemenea, aplicarea 
măsurilor privind noul 
regim al chiriilor vine 
odată cu o altă hotă
rîre care prevede o 
nouă majorare a sala
riilor.

Mai trebuie subli
niată și măsura de a 
se acorda indemniza
ții, pe perioada pînă 
la majorarea salarii
lor, celor cu salarii 
pînă la 1000 de lei 
și de la 1 001 la 1 500 
de lei, ceea ce dove
dește grija partidului 
și statului față de a- 
ceste categorii de oa
meni ai muncii.

Personal consider 
că măsura privind 
reașezarea chiriei este 
îndreptățită și 
sară. Alături de 
lalte prevederi 
Hotărîrii, ea va
tribili la dezvoltarea 
construcției de locuin
țe, la îmbunătățirea 
administrării și între
ținerii fondului loca
tiv.

nece- 
cele- 

ale 
con-

Ion IFTIMIE 
conducător auto —
Bacâu

La Combinatul de în
grășăminte azotoase 
din Tg. Mureș

22 000 de familii. Din propria noas
tră experiență ne dăm seama că 
modul în care sînt administrate și 
întreținute locuințele în prezent 
este costisitor și ineficient. Chiriile 
nu acoperă decît o parte din chel
tuielile de întreținere și reparații, 
nemaivorbind de amortizarea con
strucțiilor. Deficiențele .-'xistente în 
organizarea administrării, întreți
nerii și reparațiilor, lipsa de mate
riale și altele au făcut ca înseși 
fondurile existente să nu fie folo
site gospodărește. Măsurile prevă
zute în hotărîre vin să înlăture 
aceste neajunsuri.

Sînt de părere că una dintre mă
surile care vor contribui la mai 
buna conservare a fondului loca
tiv este vînzarea unor imobile, pen
tru ca locuințele respective să de
vină proprietate personală a cetă
țenilor. Fiind proprietarul aparta
mentului, locatarul nu vă mai lăsa 
să se deterioreze clădirea zicînd : 
„Nu e a mea, e a I.G.L.L.-ului, să 
vină s-o repare", cum am auzit de 
multe ori. Este pe deplin justificată 
măsura privind organizarea de în
treprinderi economice care să facă 
și administrare și lucrările de re
parații. Acum întîmpinăm mari 
greutăți la eîeătu'ărea lucrărilor'pe 
care le contractăm cu alte unități, în- 
trucît aproape întotdeauna acestea 
lăsau pe planul doi lucrările pen
tru I.G.L.L. sau le începeau spre 
sfîrșit de trimestru și de an, numai 
aa „să le prindă în plan" și să aibă 
astfel posibilitatea să încaseze pre
miile. Consider că înființarea de 
întreprinderi specializate care să 
aibă meseriași buni pentru între
ținere și reparații, cărora li se vor 
planifica și repartiza din timp și 
in cantități suficiente materialele 
necesare, va contribui la o bună 
conservare a spațiului locativ.

Consider ca foarte bună măsura 
de a se reține plata chiriilor direct 
din salariu. Pînă acum, deși chiria 
era destul de mică față de cheltu
ielile ce le suporta statul cu între
ținerea și amortizarea (în orașul 
Iași se încasează acum anual din 
chirii 9 878 0^0 de lei față de 15 
milioane lei cheltuieli efectuate 
cu întreținerea și administrarea, 
fără a mai socoti fondul de amor
tizare de 25 milioane de lei), unii 
locatari neglijau să se achite la 
timp de această obligație. In orașul 
nostru s-au înregistrat, în acest an, 
circa 1 000 de restanțieri la plata 
chiriei (pînă la trei luni și chiar 
mai mult). Din această cauză, a- 
paratul nostru administrativ s-a 
mărit foarte mult și este pus în 
situația să facă un mare volum de 
muncă pentru încasarea chiriilor.

Am convingerea că aplicarea 
complexului de măsuri prevăzute 
de hotărâre va contribui La dezvol
tarea construcției de locuințe și la 
mai buna administrare și întreți
nere a locuințelor în interesul 
creșterii nivelului de trai al po
porului nostru.

Inq. Gheorghe GHINEA
I.G.L.L lași

Au fost depășiți pa
rametrii proiectați

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș a atins 
înainte de termen și a depășit 
parametrii proiectați. Un calcul 
întocmit de specialiștii uzinei a- 
rată că anual, în urma perfec
ționărilor tehnologice făcute, 
combinatul va produce cu 25 000 
tone peste capacitatea proiec
tată. Paralel, au fost reduse 
cheltuielile de fabricație. La 
sfîrșitul primelor trei trimestre 
din acest an, de pildă, cheltuie
lile pe tona de azotat de amoniu 
au fost micșorate cu 200 de lei 
față de prevederi. In acest an, 
ca urmare a raționalizărilor și 
modernizărilor de tehnologii, 
combinatul va realiza economii 
de peste 15 milioane lei față de 
cheltuielile prevăzute inițial în 
proiecte.

Dej: Cartierul
de pe Dealul
Florilor

Cînd noul combinat petrochimic ce se construiește la Pitești va intra în 
producție, ceea ce se va întîmpla în 1969, se vor prelucra anual 3 milioane 
tone țiței și se vor produce, printre altele, 100 000 tone etilena, 57 000 tone 
propilenâ și 55 000 tone polietilenă. în fotografie: se înalță coloanele noii 

rafinării

BRANCUSI
5

4

expresie a mitologiei
naționale

moment 
istoria u- 
momentul 
răsfrînge

Ca orice 
cardinal din 
nei culturi, 
Brâncuși se 
asupra tuturor domeni
ilor vieții noastre spi
rituale, reprezentînd în 
același timp subiectul 
unor fertile meditații și 
etalonul artistic spre 
care năzuiește orice 
creator de valori au
tentice. De aceea, pe 
măsură ce ne depărtăm 
în timp, viața și crea
ția sa își estompează a- 
tributele obișnuite și 
încep să devină mituri 
naționale, categorii fun
damentale, idei absolu
te și desăvîrșite. „Ca
zul" Brâncuși nu-i sin
gular și se înscrie și 
din acest punct de ve
dere în acea familie de 
genii tipic românească, 
pentru care umilința și 
smerenia însemnau for
mele supreme de apro
piere de tainele artei 
și de exteriorizare a 
talentului. Criticul Dan 
Hăulică definește esen
ța acestei atitudini în 
cazul lui Brâncuși : „a- 
nonimatul geniului". I- 
maginea aceasta, apa
rent antinomică, carac
terizează nu numai e- 
sența personalității lui 
Brâncuși, ci a întregii 
familii spirituale a- 
mintită mai sus și care 
Ii include deopotrivă pe 
Eminescu și Enescu, 
dar și pe alți mari crea
tori ai țăirii noastre.

Lăsînd la o parte ori
ce tentație de literatu
rizare și orice specula
ție care ar depăși li
mitele adevărului, 
trebui să afirmăm

va
a-

ceastă realitate obiecti
vă a culturii românești 
— ce-și află desigur o 
sorginte populară — a- 
nume că talentul si ge
niul exclud emfaza și 
vanitatea. Că și Brân
cuși, asemenea lui E- 
nescu și Eminescu, a a- 
vut conștiința valorii 
lui, nu-i mai puțin a- 
devărat, dar pe măsu
ră ce opera și fapta îi 
erau recunoscute și a- 
preciate la adevărata 
lor dimensiune, el 
cufunda, ca și ei, 
mai adînc in acest 
nonimat suprem. Cu 
descoperea mai 
misterele artei, cu atît 
pășea mai departe, cu 
umilință și smerenie, 
contopindu-și ființa în 
fluidul unei creații de 
care nici contempora
nii nu l-au mai despăr
țit.

Iubim noi românii 
cu deosebire tipul ar
tistului nefericit, dam
nat, mai ales că istoria 
culturii noastre a cu
noscut asemenea cazuri, 
de la Bălcescu la Emi
nescu șl Luchlan ? Nu 
cred : mai degrabă 
căutăm în viața fie
cărui om de artă acea 
perfectă îngemănare 
dintre faiptă și operă, 
dintre idealul creației și 
cel al vieții, îl vrem pe 
artist asemenea operei 
lui și nu ni-1 închipuim 
altfel decît așa cum 
ni-1 răsfrînge flecare 
vers, fiecare acord, fie
care pînză.

Geniul șl marele ar
tist, noi îl vedem a- 
semenea creatorilor a- 
noniml, pentru care 
arta este o formă 
de viață, una din căile 
împlinirii sufletești și 
ale bucuriei interioare 
desăvîrșite. Cum spu
nea, în 1904, Nlcolae 
Iorga despre pictorul 
Grigorescu : „Unii pot 
găsi că el a făcut mul
te tablouri. Pentru dîn- 
sul, cred că această no
țiune nu există... Cînd 
te gîndești la el, pe ca- 
re-1 cunoști poate, dar 
pare că tot nu-1 cu
noști, că nu ți-a stat pe 
scaun, că nu ți-a strîns 
mina, că n-a vorbit în 
auzul tău, ti-1 închipui 
undeva departe, cu pă
rul cel mai alb și ochii 
cei mai tineri, bătrîn, 
frumos și bun, primind 
în loc de prieteni, cu 
o nesfîrșită iubire, fie
care zi care-i bate la 
fereastră cu noutatea 
ei desăvîrșită și mul
țumind 
dar de viată prin zil
nica-! 
natura 
ră de

Așa 
care, 
sa ce ne face 
țim ca pe un Crean
gă al secolului două
zeci, prin traiul său 
desprins de contingent

se 
tot
a-
cît 

mult

pentru acest
confundare cu 
în aceeași ope- 
artă".
a fost 
prin

Brâncuși 
„țărănia" 
să-l sim-

și de conveniențe a de
venit un adevărat sim
bol. Și această indiso
lubilă legătură între 
viată și operă a im
presionat pe toti marii 
critici și istorici ce 
s-au dedicat operei lui, 
după cum arăta în ur
mă cu cîteva zile în 
paginile acestui ziar 
Jacques Lassaigne. Dar 
semnificația apariției 
lui Brâncuși în cultura 
românească nu se cir
cumscrie numai la a- 
ceste date ale persona
lității sale, ci se inte
grează 
ția lui 
sul de 
plinire 
românești.

Constantin Brâncuși 
apare și se formează în 
România tocmai în plin

Valeriu RĂPEANU

prin toată crea- 
în însuși proce- 
evoluție si îm- 
al spiritualității

tras noi muncitori, ingineri, teh
nicieni, profesori, medici. Popu
lația a crescut de la vreo 15 000 
locuitori, la 27 000, cu perspecti
va de a ajunge la 40 000. Legat 
de aceasta, a luat amploare con
strucția de locuințe și de a>lte o- 
biective social-culturale. S-au 
înălțat blocurile de lingă parcul 
public, s-au implantat „plombe" 
ici-colo în vechiul oraș. In cen
tru a fost dat în folosință un 
cinematograf cu 500 de locuri ; 
se construiește un mare com
plex comercial. Sub planșeta 
proiectanților se află un hotel 
cu bar, un oficiu P.T.T.R. etc. 
Dar in vechiul oraș s-au micșo
rat posibilitățile de înălțare a u- 
nor construcții. Așa s-a ajuns ca 
Dealul Florilor să devină „tea
trul de operațiuni" al construc
torilor și noul cartier al orașu
lui. Acum, microraionul I este 
aproape gata. Este compus din 
28 de blocuri cu cite 4 nivele, în 
culori diferite, așezate cu fața 
spre soare. In mijlocul lor se 
află un complex comercial, 
nu departe o școală cu 16
de clasă. Peste tot, alei curate, 
străjuite de flori, multe flori, 
probabil pentru a justifica 
chiul nume. In curînd se va 
ce la construcția celui de-al 
ilea microraion, care va
prinde circa 50 de blocuri, cre- 
șă, grădiniță, liceu economic, 
dispensar, complex comercial. 
Cartierul este legat la rețelele 
de utilități ale orașului. Strada 
Ecaterina Teodoroiu, principala 
arteră de comunicație ce leagă 
cartierul cu orașul, se moderni
zează, devenind astfel și intra
rea principală in oraș dinspre 
Cluj.

iar 
săli

ve- 
tre- 
do- 
cu-

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a Il-a)

pragul Indiei
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL DUMITRU ȚINU

(Continuare în pag. a IV-a)

Am pășit cu emoție și o mare curiozitate pragul Indiei. 
Delhi, care intr-o tălmăcire aproximativă înseamnă prag, 
poartă, își justifică această denumire, orașul oferind într-o 
formă concentrată, simbolică, tot ce are mai caracteristic 
peninsula hindusă.

Firește, după numai o săptămînă nu ai încă simțul pro
porțiilor reale, mai ales aici, pe acest pămînt străvechi, unde 
timpul, materializat în creații ale omului, se măsoară în mi
lenii, iar distanțele — în mii de km. De cum îi pășești pragul, 
India se lasă privită, cercetată, conducîndu-te prin suges
tive indicatoare spre adîncul tainelor sale.

India năzuiește spre progres. Efortul spre înnoire al aces
tui popor talentat tinde să învingă îndărătnicia vechiului în
cremenit de secole, moștenirea epocii întunecate a domina
ției coloniale. Această moștenire nu este deloc o noțiune 
abstractă: o vezi la tot pasul în Delhi, ca și în orice alt 
oraș și sat indian; ea stă alături de vlăstarele noului, rod al 
eforturilor pentru dezvoltarea țării.

Din convorbirile pe care le-am avut cu membri ai guver
nului, cu economiști, ziariști, se desprinde sensul unor se
rioase preocupări față de problemele dezvoltării viitoare a 
Indiei. „In ce direcții sînt dirijate principalele eforturi în 
etapa actuală Am adresat această întrebare d-lui Shri De
sai, de la Comisia de planificare — organism guvernamental 
aflat sub conducerea directă a primului ministru. „Ar fi 
nerealist a se crede că în două decenii de independență se 
pot vindeca răni seculare — spune el. Totuși, India a cu
noscut progrese, ce și-au croit drum printr-un ocean de 
greutăți. Am preluat, spre exemplu, 35 000 mile cale ferată, 
dar nu aveam locomotive, vagoane. S-au ridicat, de-a
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Inadmisibile absente
9

Cu prilejul

la apelul catalogului
sărbătoririi

semicentenarului

După cum se știe, în țara 
noastră învățămîntul de 8 ani 
este general, obligatoriu și 
gratuit. Cu alte cuvinte, toți 
copiii de vîrstă școlară 
buie să urmeze cursurile 
selor I—VIII, partidul și sfa
tul asigurîndu-le integral con
dițiile necesare studiului : 
gratuitatea completă a învă- 
tămîntului, cadre didactice 
competente, manuale distri
buite gratuit, materiale di
dactice. Acest mare act de 
cultură al orînduirii noastre 
socialiste creează o temeini
că bază de. cultură generală 
întregului tineret al tării.

La începutul noului an 
școlar, aproape 3 milioane de 
copii și tineri — elevi ai șco
lii generale — și-au ocupat, 
la 15 septembrie, locul în 
bănci, lată însă că s-au ivit 
și unele excepții de la a- 
ceastă regulă. în primele zile 
de cursuri, circa 100 de elevi 
ai liceului „Vasile Cîrlova* 
din Băleni, raionul Tîrgoviște, 
nu au răspuns la obișnuitul 
apel 
fuația de încheiere 
nului școlar trecut consem
nează, de asemenea, că 100 
de elevi din clasele V—VIII 
nu au frecventat școala. Evi
dent, situafia de la Băleni ne 
relevă un caz extrem. Dar, 
e drept în număr mai mic, 
se semnalează și alte ca
zuri de copii neșcolarizafi în 
regiunile Ploiești, Dobrogea 
ș.a. Deși cifra acestor excep
ții nu depășește cîteva mii 
din cele 3 milioane de copii 
de vîrsta școlarități obliga-

fre- 
cla-

sl catalogului. Si- 
a a-

lorii, existenta lor nu poate 
fi trecută cu vederea. Se ri
dică firesc întrebarea : Dacă 
nu sînt la școală, acolo unde 
le este locul, unde sînt, ce 
fac acești copii, cine se ocupă 
de ei ?

— „Absenfii’ din mediul 
rural, relata prof. Sever Bal
tag, șeful secției de învăfă- 
mînt a Sfatului popular regio
nal Dobrogea, cu prilejul u- 
nei ședinfe de lucru la Mi
nisterul Invăfămîntului, pot fi 
găsiți alături de părinții lor 
la lucru, pe cimp sau mai 
ales în sectorul legumicol. A- 
nul trecut din această cauză 
nu s-a putut încheia situafia 
școlară la peste 1 000 de elevi 
din regiune. Ceea ce mi se 
pare mai grav este faptul că 
înseși unele unități agricole 
socialiste 
rea unei 
nedorite, 
de vîrstă 
legilor în 
creze ca

contribuie la crea- 
asemenea situafii 

permițînd copiilor 
școlară — contrar 
vigoare — să lu- 
angajafi sezonieri 

sau în contul zilelor de mun
că ale părinților.

în timpul raidului nostru 
pe unii dintre elevii „ab
senți* de la liceul din 
Băleni — printre care Marin 
Cristea, Ștefan Dușcu, Con
stantin Totu — i-am văzut lu- 
crînd la Stafiunea experimen
tală pomicolă Voipești, raio
nul Tîrgoviște. Despre alfii am 
aflat că sînt angajați la Stați
unea experimentală Gemenea, 
la culesul viilor la Valea Că
lugărească etc. Cum s-a fă
cut angajarea ? în baza sim
plei „declarații* verbale a

tinerilor în cauză că ar fi ab
solvit școala. Unii dintre e- 
levii neșcolarizafi din orașe 
pot fi Intîlnifi în tot felul de 
munci ocazionale, sau pur și 
simplu bătînd mingea fără ca 
părinfii să se ocupe de ei.

— După părerea mea, 
ne-a spus prof. Vasile Băr- 
dufă, directorul liceului din 
Băleni, există o greșită în
țelegere a responsabilității 
școlarizării elevilor. Forurile 
locale consideră că această 
îndatorire aparține în exclu
sivitate școlii, cadrelor didac
tice. La rîndul lor, unii pă
rinți se consideră absolviți 
de 
ne 
vul 
tot 
tru 
fie 
desea aceasta înseamnă ne
numărate drumuri la domi
ciliul copiilor neșcolarizafi, 
ore întregi de discuție „de 
lămurire* cu părinfii, tot fe
lul de acfiuni de populariza
re a școlii. Că rezultatele a- 
cestor eforturi nu sînt cele 
așteptate de vină sîntem și 
noi, care probabil n-am gă
sit întotdeauna calea cea 
mai bună spre înfelegerea 
părinfilor. Tovarășii din comi
tetul executiv al sfatului popu
lar local, din conducerea co
operativei agricole, ne ajută 
mai mult cu vorba, în ședinfe. 
Nu mai departe, acum cîte
va zile la o adunare de par
tid, la care a participat și 
conducerea cooperativei, 
hotărît constituirea unor

orice răspundere. în ce 
privește pe noi, colecti- 
didactic al școlii, facem 

ce ne stă în putinfă pen- 
ca cifrele de școlarizare să 
realizate integral. Dar a-

lective de localnici care să 
meargă împreună cu cadrele 
didactice pe la casele elevi
lor neșcolarizați. Dar hofărî- 
rea a rămas pe hîrtie.

într-adevăr, opinia publică 
opusă mentalității învechite a 
părinților în cauză are un 
cuvînt greu de spus în curma
rea anomaliei pe care o 
semnalăm. Este însă greu de 
convins un om să-și trimită 
copilul la școală cînd chiar 
cel care vine să-l lămurească 
este îrl culpă. Ce fel de 
exemplu poate oferi consăte
nilor săi tov. Dumitru Gheor
ghe, vicepreședintele C.A.P. 
Băleni, cînd chiar fiica sa, 
Elena, nu mai frecventează 
școala ?

Cîțiva dintre interlocutorii 
noștri, printre care profesorul 
emerit Stelian Păun, șeful 
Secfiei de învăfămînt a Sfatu
lui popular regional Bucu
rești, au fost de părere că 
„pe lîngă activitatea de pro
pagandă în favoarea școlii, ca 
activitate esențială, ar trebui 
aplicate și unele amenzi ace
lor părinți care nu-și trimit co
piii la școală iar conducerile 
unităților agricole, ale între
prinderilor economice care 
încalcă dispozițiile legale cu 
privire la angajarea tinerilor 
să fie trase la răspundere*.

Legea de organizare a în
vățământului general prevede 
și obligativitatea acestuia și 
nimeni nu are dreptul s-o în
calce.

Marii Revoluții

Sociuliste

din Octombrie

s-a
co-

Florica DINULESCU 
Gheorghe DAVID

form tis asigurări de persoane
La 
domiciliul

Administrația Asigurărilor de 
Stat a lărgit sfera de acțiune a 
asigurărilor de persoane introdu- 
cînd luna aceasta zece noi for
me de asigurări. Ce aduc ele în 
plus ? Care slnt avantajele oierite 
asiguratilor ? în rîndurile de față 
ne referim la două dintre acestea.

• Asigurarea mixtă de viața și 
suplimentară de accidente are la 
bază condițiile unei asigurări 
mixte de viață obișnuite, putîn- 
du-se încheia de către persoa
nele în vîrstă de la 16 la 60 de 
ani pe diierite perioade cuprinse 
între 5—20 de ani. Plata primelor 
se poate face — la alegerea asi
guratului — fie pe aceeași pe
rioadă, fie pe perioade mai scur
te ; suma asigurată se plătește la 
expirarea asigurării ori mai îna
inte, în situația cînd are loc unul 
din cazurile asigurate. De a- 
semenea, asigurați! participă la 
tragerile de amortizare lunare. 
Particularitatea acestei asigurări 
constă In faptul că sînt cuprinse 
în asigurare numeroase cazuri 
de accidente, precum și decesul 
din orice cauză; iar în cazul de
cesului sau al invalidității perma
nente survenite ca urmare a unui 
accident se plătește de 5 ori suma 
asigurată corespunzătoare. Dacă 
invaliditatea permanentă ca ur
mare a unui accident este mai 
mare de 50 la sută, asiguratul 
este scutit de plata primelor de 
asigurare, polița rămînînd în vi
goare pentru toate drepturile asi
gurării mixte de viață obișnuite. 
Prima de asigurare este convena
bilă și se stabilește în raport cu 
suma asigurată, vîrsta asiguratu
lui și durata asigurării. Această 
formă de asigurare este foarte 
utilă pentru cei ce doresc să îm
bine spiritul de prevedere cu cel 
de economie.

• Asigurarea familială mixtă 
de viață satisface dorințele celor 
care vor să-și asigure întreaga 
familie, în această asigurare fiind 
cuprinși toți membrii familiei, in
clusiv copiii de la vîrsta de 5 ani. 
Asigurarea se încheie cu persoa
ne (asiguratul principal) în vîrs- 
tă de cel puțin 16 ani împliniți, pe 
durate cuprinse între 5 și 20 de 
ani, primele plătindu-se anual 
anticipat sau la cererea asigura
tului, în rate semestriale, trimes
triale sau lunare, de asemenea, 
anticipat. Membrii familiei cu
prinși în asigurare se stabilesc 
de persoana care încheie asigu
rarea. Suma asigurată se plătește 
la expirarea asigurării, în caz de 
invaliditate permanentă a orică
ruia dintre asigurați, ca urmare 
a unui accident în caz de deces 
al oricăruia dintre asigurați, pre
cum și în caz de amortizări prin 
trageri lunare de amortizare. Pri
mele se stabilesc în funcție de 
vîrsta asiguratului, de durata a- 
sigurării și de suma asigurată. 
Spre exemplu, o persoană în vîrs- 
tă de 35 de ani care încheie o 
astfel de asigurare pe o durată 
de 20 de ani va plăti lunar, pen
tru fiecare 1 000 de lei sumă asi
gurată, 4,75 lei. Pentru membrii de 
familie cuprinși în asigurare, pri
ma este extrem de redusă : pen
tru un copil de 10 ani se va 
plăti pentru 1 000 lei sumă asi
gurată, 1 leu. Prin introducerea a- 
cestei forme de asigurare se 
creează oricărui cap de familie 
posibilitatea de a asigura întrea
ga familie în schimbul unor prime 
reduse, realizînd prin -aceasta o 
foarte utilă măsură de prevedere 
și economie planificată.

cumpără 
torilor

Pentru a veni 
cetățenilor care 
gidere, mașini 
rufe, televizoare 
de radio, întreprinderea co
merțului cu ridicata pentru 
produse metalo-chlmice și ma
teriale de construcții din Su
ceava practică transportul a- 
cestora la domiciliu. Cumpă
rătorii sînt astfel scutiți de 
grija de a-și procura mijloa
cele adecvate de transport, 
mărfurile fiindu-le expediate 
acasă.

în ajutorul 
cumpără fri- 

de spălat 
și aparate

Cu prilejul sărbătoririi semicen
tenarului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, duminică în diferite 
localități din țară au avut loc 
meroase manifestări.

★

La cinematograful „Central" 
Craiova a avut loc duminică 
mineața vernisajul expoziției „50 de 
ani de cinematografie sovietică". 
Actorul Nicolae Radu, directorul 
Teatrului Național din localitate, a 
reliefat cu acest prilej succesele 

, obținute dă cineaștii sovietici în 
cele cinci decenii de activitate. 
Seara, la același cinematograf a 
avut loc deschiderea Festivalului 
filmului sovietic, inaugurat cu pre
zentarea filmului „Inimă de 
mamă". Au luat parte membrii de
legației culturale din U.R.S.S. con
dusă de Vladimir Baskakov.

*
La Zetea, Corund, Vatoș, Silivaș, 

Remetea, Ditrău și în alte localități 
din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară au avut loc conferințe și 
simpozioane dedicate semicentena
rului. Au luat parte un mare nu
măr de oameni ai muncii. Cadre 
didactice universitare, juriști, oa
meni de artă și cultură din regiune 
au vorbit despre însemnătatea 
mondială a Revoluției din Octom
brie, influența și ecoul ei, despre so
lidaritatea popoarelor cu proleta
riatul rus, precum și despre succe
sele obținute de poporul sovietic 
în construcția socialismului și co
munismului.

La Tg. Mureș s-a deschis expo
ziția : afișul politic sovietic. Sînt 
expuse afișe și placarde, panouri 
cuprinzînd pagini din lupta po
porului sovietic în construirea so
cialismului și comunismului.

*
La Oradea a avut loc o seară 

literară, cu care prilej profesorul 
Daniel Ursu a vorbit despre: „Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie oglindită în literatura popoare
lor". în continuare, elevi ai școlii 
populare de artă din localitate au 
citit și recitat din creațiile lui Ma- 
iakovski, Pablo Neruda, Nazim Hik- 
met, Victor Tulbure, Aurel Rău, 
Horvath Imre.

jV.** ''-*1

Expoziția de scoarțe populare, deschisă la Muzeul sa
tului din Capitală, cuprinde peste 70 
tice reprezentînd arta populară din diferite regiuni 

ale fârii

de piese auten-

Foto : M. Cioo

PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ

CENUȘĂ Șl

DIA MANT
Azi la cinematograful 

„Central” va rula în premie
ră filmul polonez „Cenușă 
și diamant". Este a treia 
realizare (după „Ei iubeau 
viafa" și „Canalul”) a cu
noscutului regizor polonez 
Andrzej Vajda care i-a adus 
consacrarea internațională : 
Premiul Fipresci la Festiva
lul de la Venefia — 1959 ; 
Premiul de onoare a! revis
tei „Films and Filming" — 
1959, pentru cea mai bună 
regie ; Premiul Federației 
Canadiene a Asociațiilor

Cinematografice la Festiva
lul international de la 
Vancouver — I960 ; Premiul 
revistei belgiene „Enfr'act" 
pentru cea mai bună regie 
a unui tînăr realizator și cea 
mai bună interpretare mas
culină (Z. Cybulski). Filmul, 
consacrat generației tinere, 
ne înfățișează atmosfera de 
la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial. Interpret! : 
Z. Cybulski, E. Krzyzewska, 
W. Zastrzynski, A. Pawli- 
kowski ș.a.

I

(Agerpres)

Sala Palatului (seria de biletee Povestea tarului 8altan —
2117) — orele 19.30.
• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare Nicolae 
Kirculescu) — 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20, București (comple
tare Găteala capului) — 11,15 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, Fe
roviar - 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Excelsior — 12.45 ; 15,15 ; 
17,45 ; 20,15, Modern — 12,15 ; 15,15 ; 17,45 ; 20.15 (la toate 
completarea Expresul de noapte).
• lin idiot la Paris — cinemascop : Republica (completare 
Perfecțiunea e rotundă) — 11,15 ; 13,45 : 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Cine călărește un tigru ? : Luceafărul (completare Nicolae
Kirculescu) — 11 ; 13 , 16.15 ; 18,15 ; 20,30, Grivița (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; “ ‘
pletare Permanențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
$ Cenușă și diamant : Central (comple
tare Pictorițele din Uzdlnsk) — 12 ; " ■ 
18 ; 20,45.
O Bigamul : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
c. — ■
pitol (completare Permanențe) — 12 ;
18 ; 20,45, Aurora — 12 ; ÎS ; 18 ; '
• Spartacus — cinemascop (ambele se- J___________
rll) • Festival — 12,30 ; 16,30 ; 20.
A Povestea țarului saltan : Victoria (com
pletare Congresul lingviștilor) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
$ Marele restaurant — cinemascop : Lumina (completare 
costumul de ceremonie românesc) — 11,30 ; 13,45 ; 16;
18,30 ; 20,45.
• French-cancan : Doina (completare Examenul) — 13,45 ; 
16 ; 18.30 ; 20,45.
• Sus milnlle, domnilor polițiști 1 î Union (completare Arhi
tectura universului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Munca (completare 
Albina românească — Apls Mellflca Carpatina) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Parisul vesel — Joje — Filoxera — Congresul lingviștilor s 
Timpuri noi — 9—21 ta continuare.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Glulești (com
pletare Romanțe) — 15,30 ; 18 ; 20,30, ~ '
metalelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

20,45, Arta (com-

0 Cum să furi un milion — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (completare Tînjeaua din Hotenii Maramureșului) — 
13 ; 16 ; 19, Cosmos (completare Fantezie cu... șuruburi) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Recompensa — cinemascop : Dacia (completare Maxim 
Gasparin) — 7,45—21 în continuare, Popular (completare Se 
răresc norii) — 15,30 : 18 ; 20,30.
$ Șeful sectorului suflete — cinemascop : Buzești (comple
tare Apartamentul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Fantomas contra Scotland Yard ' /
(completare Congresul lingviștilor) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis 
(completare Expresul de noapte) — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; •
20,15, Floreasca 
20,45.

cinemascop : Bucegi

15 ;

ț* Jj I5d 111 UI . VylUCUla Luta —■ J.U , , Xet.
e Pasărea Phonix — cinemascop : Ca- , ---------------- -----------------— -- . 15 .

20.45. \ cine

Lira (completare Cancerul

jesui ue iiutiyvc/ — J 18 *,
(completare Găteala capului) — 16 ; 18,30 :

• Testamentul incașului — cinemascop : 
Gloria — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Melodia — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 
(la ambele completarea Nicolae Kircu
lescu), Flacăra (completare 23 August 
1967) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie? — 
cinemascop : Unirea (completare Orizont 
științific nr. 8/1967) — 15.45 ; 18 ; 20,15
• Castelanii : vitan (completare Mără-

. - 15,30 ; 18 ; 20,30, Moșilor (completare 1001 de
desene) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Miorița — 15,30 ; 
19,30, Flamura — 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Warlok — cinemascop : Viitorul — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Secerișul roșu : CoJentina — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Femeia necunoscută : Rahova (completare Dacă aș fi știut ?) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Canaliile : Progresul (completare Noaptea la 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : 
(completare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Pacea (completare 
la sport) —>15,45 ; 18 ; 20,15.

a

drum)

Cotroceni

Nota zece

(Urmare din pag. I)

proces de căutare și 
definire a specificului 
nostru national. Cu
rentului inaugurat de 
revista Literaturi și 
artă română în anul 
1896, condus de poli
graful Nicolae Petraș- 
cu, care urmărea inspi
rația națională, dar și 
ridicarea ei la nivelul 
creației _ europene, îi 
urmează la începutul 
secolului semănătoris- 
mul, profesat si *eore- 
tizat în special de Ni
colae Iorga. Si pentru 
unii și pentru alții, 1- 
dealul suprem în mate
rie de artă plastică era 
Nicolae Grigorescu. în 
opera căruia vedem 
potentate toate atribu
tele sufletului nostru 
național ; în muzică se- 
mănătoristii apreciat) 
pe Muzicescu. Chiriac 
și Vidu ; în literatură, 
pe Sadoveanu, St. O. 
Iosif. Cerna. Coșbuc si 
alti scriitori de mai mi
că importantă, cei mai 
multi astăzi uitati. Fa
tă de programul si de 
percepția estetică a cu
rentului susținut în 
paginile revistei Lite
ratură și artă română, 
sămănătorismul repre
zenta în mod categoric 
un regres. De aceea. în 
timp ce exponenții si 
simpatizanții primului 
cerc au relevat geniali
tatea operei lui Enescu, 
văzînd în ea expresia 
declină a specificului 
nostru național, semâ-

nătoriștii nici cel puțin 
n-o amintesc. Dar E- 
nescu intrase adine în 
conștiința noastră na
țională ; o dată cu Poe
ma Română și cele 
două Rapsodii, el trece 
în categoria valorilor 
absolute ale tării noas
tre.

Ca și Eminescu, ca si 
Enescu. Nicolae Grigo
rescu sau Luchian, nici 
Brâncuși nu și-a ma
nifestat încă din prima 
clipă însușirile pentru 
care a rămas în istoria 
artei moderne. Aseme
nea înaintașilor sau 
contemporanilor săi. el 
a parcurs mai întîi fa
zele prin care trecuse
ră si predecesorii lui. 
Ce-i drept., chiar de a- 
tunci se relevau și cali
tățile esențiale ale ope
rei lui Brâncuși, ele
mentele distinctive ale 
artei sale se întreve- 
deau net, iar criticul 
Mihail Dragomirescu le 
subliniază în cronica 
publicată pe marginea 
expoziției „Tinerimea 
artistică" din 1907 : „cel 
mai mare talent sculp
tural ce am avut pînă 
acum", apreciind expo
natele sale pentru „vi
goarea caldă, sinceră și 
sigură de sine ce n-am 
mai întîlnit-o decît la 
bucăți clasice". Dar. pe 
cînd apariția lui Enes
cu la sfîrșitul secolului 
trecut a stîrnit numai 
aprecieri superlative, 
intrarea lui Brâncuși în 
noua și hotărîtoarea fa
ză a creației sale a
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stîrnit șl uimire. Cînd 
intelectualii noștri au 
cunoscut „Cumințenia 
pămîntului", unul din
tre ei, promotor al se- 
mănătorismului și ad
mirator fanatic al lui 
Nicolae Grigorescu (mă 
gindesc la Alexandru 
Vlahută). deși îl soco
tește pe Brâncuși un 
mare talent și are me
ritul de a fi unul din 
cei dinții care au rele
vat publicului nostru a- 
ceastă neobișnuită per
sonalitate, crede că 
prin această operă, ca 
și prin cea intitulată 
..Un fragment de capi
tel". artistul „s-a des
părțit de noi. de lumea 
și de vremea noastră, 
pentru totdeauna". Vla
hută găsește chiar u- 
nele explicații faptului: 
„a suferit prea mult în 
mijlocul nostru și, înăs
prit de nevoi, simțin- 
du-se din ce în ce mai 
străin între ai lui, a 
pornit în căutarea u- 
nei alte lumi". Sursa 
acestei atitudini nu-i 
deloc greu de aflat : 
semănătorismul nu se 
bizuia pe o revelație 
de esență asupra artei 
populare, ci pe una de 
natură strict decorativă 
și exterioară. El nu

vedea folclorul în pers
pectiva istorică, ci la 
suprafață ; nu realiza 
sinteze, ci copii după 
natură ; el avea in ve
dere o artă strict na
rativă și figurativă.

Am ales asadai- două 
atitudini definitorii 
pentru cea dinții etapă 
a receptării lui Brân
cuși în conștiința ro
mânească. Era desigur 
firesc ca momentul cel 
mai prielnic al recep
tării sale să fie după 
primul război mondial, 
cînd cultura noastră 
trece într-o fază struc
tural nouă. Curentele 
de avangardă îl ane
xează nu numai o dată. 
Dar înțelegerea și re
ceptarea lui nu s-a re
dus numai la aceste 
cercuri ; treptat. Brân
cuși începe să fie înțe
les pentru valorile 
permanente pe care le 
cuprinde creația sa. 
Una din dovezile im
portante în acest sens 
o constituie fără îndo
ială părerea lui Lucian 
Blaga care. încă din 
1924, considera că : 
„Mișcările moderne, de 
la Van Gogh, Matisse, 
pină la arta lui Picasso, 
Brâncuși și Arhipenko 
încearcă să taie drum

spre absolut". Este poa
te revelația cea mai 
prețioasă și înțelegerea 
cea mai adîncă a ope
rei lui Brâncuși, a lo
cului pe care ea îl o- 
cupă în evoluția artei 
românești. Pentru că, 
în fond, daca această 
sete de absolut se află 
pentru întiia oară pre
zentă în expresia ei 
plenară la Eminescu, 
cei care o continuă si 
vor da veștmîntul po
trivit sensibilității mo
derne vor fi Enescu și 
Brâncuși. Tot Lucian 
Blaga avea să afirme 
mai tîrziu : „Sculptorul 
Brâncuși a încercat să 
reducă la forme si li
nii ultime o pasăre și 
a creat o stranie divi
nitate a extazului. A- 
celași sculptor a cioplit 
și-a cizelat un Ou. pre
ocupat exclusiv de pro
blema figurilor funda
mentale si totuși de- 
pășindu-se el a întru
chipat Oul cosmic". 
Blaga deci a caracteri
zat acele elemente fun
damentale ale gîndirii 
lui Brâncuși. subliniind 
faptul că operele sale 
exprimă esențele. Fără 
îndoială că o peregri
nare istoric' ne-ar pri
lejui multe alte apre

cieri emise de scriito
rii și oamenii noștri de 
cultură cu privire la 
Brâncuși, dar mai pre
sus de ele, ceea ce aș 
vrea să subliniez sînt 
orizonturile pe care ge
nialul sculptor le-a 
deschis, împreună cu 
George Enescu. culturii 
românești.
Contemporaneitatea lor 

nu este pur tempo
rală, ci în primul 
rînd una ce se reali
zează pe planul suprem 
al valorilor absolute, 
pentru că amîndoi au 
pus în lumină sensuri
le cele mai adinei și în 
același timp cele mai 
reprezentative ale su
fletului național, ale 
felului nostru de a con
cepe lumea și de a ne-o 
reprezenta. Iar ceea ce 
mi se pare esențial este 
faptul că arta populară, 
o dată cu ei, se dove
dește aptă să fertilize
ze nu numai curentele 
romantice, dar și pe 
cele moderne. După ei, 
sub impulsul operelor, 
paralel cu ei, Lucian 
Blaga, Ion Barbu, Va
sile Volculescu, Tudor 
Arghezi, Paul Constan- 
t.inescu, în modalități 
și stiluri deosebite, vor 
descoperi straturile cele 
mai adînci ale folclo
rului. De aceea cred că 
a stabili specificul na
țional al artei populare 
în mai toate operele 
sale și specificul ope
rei lui Brâncuși prin 
cîteva detalii ale orna- 
menticii noastre este o

etapă necesară, însă nu 
suficientă. Pentru că, 
mai presus de aceste a- 
nalogii, de similitudi
nea acordurilor și a 
motivelor se află hotă- 
rîtoarea descoperire pe 
care cei doi artiști o 
fac și o desăvîrsesc, a- 
nume că sufletul popu
lar nu reprezintă un u- 
nivers static și închis, 
ci unul care conține 
toate datele înnoirii ar
tei.

Așa se șl explică in
teresul pe care astăzi 
întreaga cultură româ
nească 11 manifestă 
pentru creația lui 
Brâncuși. Admirăm 
deci nu numai perfec
țiunea capodoperelor și 
spiritul care le-a ză
mislit ; refacem nu nu
mai etapele unei crea
ții individuale, ci dru
mul unei culturi care a 
cunoscut un neîncetat 
proces de esențializare 
si de captare a ceea ce 
este permanent uman. 
Pentru că. viata și o- 
pera lui Brâncuși re
prezintă această superi
oară îngemănare între 
ce este particular mo
dului românesc de gîn- 
dire și ceea ce acest 
mod de gîndire a înscris 
în circuitul valorilor 
universale. De aceea 
Brâncuși nu este pen
tru noi numai un artist 
de geniu, cl o perma
nentă a culturii noastre, 
opera Iul răsfrîngîn- 
du-se asupra tuturor 
domeniilor activității 
sufletești.

încheierea 
lucrărilor 
colocviului 
Brâncuși
Lucrările colocviului „C. Brân

cuși", organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniunea 
artiștilor plastici, în colaborare cu 
Asociația internațională a criticilor 
de artă, au luat sfîrșit duminică. 
Comunicările prezentate și discuțiile 
la care au participat critici și isto
rici de artă, artiști plastici, profe
sori de specialitate români și străini, 
au adus contribuții valoroase la ex
plicarea și interpretarea operei ma
relui artist, la elucidarea unor as
pecte mai puțin cunoscute, la in
fluența creației sale asupra literatu
rii române și a artelor plastice pe 
plan mondial etc.

La reușita lucrărilor au contribuit, 
alături de specialiști români, o 
seamă de personalități cu renume de 
peste hotare, cum sînt Jacques 
Lassaigne, președintele Asociației 
internaționale a criticilor de artă, 
Carola Giedion-Welcker, scriitoare 
și critic de artă din Elveția, criticul 
de artă Giulio Carlo Argan din Ita
lia, profesorul și esteticianul polo
nez Julius Starzinski, Werner Hof- 
man, directorul muzeului „Secolul 
XX" din Viena, Nora Eliasberg. di
rectoarea muzeului „Pușkin" din 
Moscova, precum și o serie de eleve 
și elevi ai lui Brâncuși.

(Agerpres)

DIN
PROGRAMUL
EMISIUNILOR
RADIOFONICE
16-22 OCTOMBRIE 1967

PROGRAMUL I : Sfatul medicu
lui: Spondiloza (9,25). Cîntece popu
lare (10,30). Cronica economică 
(11,03). Biblioteci și bibliotecari 
(12,15). Succese ale muzicii ușoare 

(13,13). Din comoara folclorului nostru (16,40). Antena tine
retului (17,10). Cercul amatorilor de muzică corală. (Muzică 
la cererea ascultătorilor) (17,30). Orizont științific (18,05). 
Teatru radiofonic. Premiera — „Lupta cu umbra" de Valeril 
Tur (20,45). Moment poetic. Semicentenarul marelui Octom
brie. Dedicații Revoluției (22,45). PROGRAMUL II : Potpuriuri 
de muzică ușoară (8.00). Dicționar literar pentru școlari. 
Poezia lui Dimitrie Bolintineanu. Prezintă Victor Crăciun 
(9,30). Album folcloric (13,00). Recital de operetă Ion Dacian 
(15.00). Cronica literară de I. D. Bălan : Teodor Vîrgolici — 
„Gala Galaction** (17,40). Personaje din opere românești : 
Ștefan din opera „Fata cu garoafe" de Gheorghe Dumitrescu 
(18,39). Actualitatea teatrală (19,45). Caleidoscop muzical (20,40). 
Simfonia I în Mi bemol major de George Enescu (23,22).

luni

marți
PROGRAMUL I : Sfatul medicu

lui î Anexitele acute (9,25). Canțo
nete în 
scenele 
tehnice

. Pe
Lectoratele

ritmuri noi (10,45). 
cluburilor: 
în sprijinul producției 

(12,15). Succese ale muzicii ușoare (13,13). Meridiane (15,05). 
Estrada artistului amator. Aspecte de la cel de-al VIII-lea 
Concurs (15,20). Tribuna Radio (18,05). Odă limbii române 
(18,30). Varietăți muzicale (19,40). Moment poetic. Poezie con
temporană românească (22,45). PROGRAMUL II : Jocuri popu
lare executate la diferite instrumente (7,00). „îți mulțumim, 
partid cutezător" — program de cîntece (8,20). Suite de 
Sabin Drăgoi (9.00). Ochiul magic (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari) (9,30). Antologie de literatură univer
sală : Fragmente din romanul „Lucrurile** de scriitorul fran
cez G. Perec (10,30). Prelucrări din folclor (12,08). Recital de 
operă Nicolae Herlea (15,00). Actualitatea muzicală (16,30). 
Capriciu pentru orchestră și Variațiuni cinematografice de 
Dumitru Capoianu (17,10). Cîntărețl ai plaiurilor 
Ciclul „Simfonii de Joseph Haydn" (20,00).

noastre (18,20).

medl- 
și să-

Sfatul 
cameră

PROGRAMUL I î
cuiul : Plantele de__ _ T- —
nătatea (9,25). Cronica economică 
(11,03). De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru școlarii 

din clasele I—IV) (14,15). Actualitatea literară (15,05). Aut na 
tineretului. De la plan la realitate sau... invers (radioan- 
chetă) (18,40). Atențiune, părinți ! (21,05). Moment poetic.
Lirică latino-americahă (22.45). PROGRAMUL II : Melodii cu 
și fără cuvinte (8,00). Suita pentru vloâră șl pian „Impresii 
din copilărie" de George Enescu (9,00). Roza vînturilor (emi
siune pentru școlari) (9,30). Bibliotecă de literatură română. 
G. Topîrceanu : „Scrisori fără adresă" (10,30). Nestemate 
ale folclorului nostru (10.45). Concerte grossl de Corelli (16.30). 
Scriitori ai secolului XX : Pavel Dan (17,40). Actualitatea cine
matografică. Ediție pentru cinecluburi (18,25). Transmisiune 
din sala mică a Palatului a concertului orchestrei de cameră 
dirijată de Paul Popescu. Program Mozart (partea I) (20,00). 
Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei românești". 
Barbu Ștefănescu Delavrancea — „Luceafărul" (21,30).

miercuri

joi
PROGRAMUL I î Rad ion? 5

nul ascultătoarelor (9,30). 1 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară (11,15). Din însem
nările instructorului artistic (12,15).

Tot înainte (ediție pentru pionierii din clasele a lll-a și 
a IV-a) (14,15). Dialog pe teme coregrafice : Puncte de vedere 
asupra tendințelor baletului modern (15,05). Interpret! de 
frunte ai cîntecului popular : Maria Lătărețu, Alexandru 
Grozuță, Nicu Stănescu (16,50). Radioslmpozion (18,05). In
cursiune în cotidian (18.40). Antena tineretului (21,05). Mo
ment poetic. Fabule și epigrame de Juvenal (22.45). PROGRA
MUL II : Ilustrate muzicale (7,45). „Pămînt al patriei iubite" — 
program de cîntece (8.20). De la scriitori la ascultători : 
Radu Cîrneci și Platon Pardău (10,30). Semicentenarul Marelui 
Octombrie. O vizită la Uzina constructoare de strunguri 
grele din Harkov (radioreportaj) (11,15). Recitalul pianistului 
Theodor Paraschivescu (11,45). Con,ceft de prînz (14,08). Sfatul 
medicului : Vitamina Di (16,15). Luminile rampei. Din spec
tacolele Operei române (17,10). O vizită în discoteca noastră — 
muzică ușoară (18,00). Cîntece populare (19,30). Transmisiune 
din studioul de concerte a concertului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziuriii. Dirijor Iosif Conta. Soliști pianiștii Billard- 
Asaix (20,00). în pauză : — Prietenii mei, scriitorii : Camil 
Petrescu. Colaborează Virgil Carianopol și Ion Vellciu.

vineri
PROGRAMUL I : Sfatul medi

cului : Cura de slăbire (9,25). ,,în 
vîrtejul jocului" — muzică popu
lară (9,30). Din înregistrările pia
nistului Alfred Cortot (9,45). Uver- 

surîsului" de Lehar (10,00). Cronicatură la opereta „Țara 
economică (11,03). Dumbrava minunată (emisiune pentru șco
larii din clasele I—IV) (14,15). Cărți care vă așteaptă : Ton 
Pillat — „Poezii" ; Ion Pas — „Zilele vieții tale” ; Horia 
Pătrașcu — „Reconstituirea" (15,05). „Trandafir de la Moldove 
— cîntece și Joquri (15,20). în slujba patriei (17,10). Jurnal 
agrar (18,05). Antena tineretului : Drepturile celei de-a 7-a 
arte (radio-anchetă) (18.40). Melodii-magazin. Emisiune con
curs de muzică ușoară românească (21,25). Moment poetic. 
Fabule și epigrame de Martial ,(22,45). PROGRAMUL II : Din 
însemnările instructorului artistic (8,35). Radioracheta pio
nierilor (9,30). Teatru radiofonic : „Patima de sub ulmi" de 
Eugen O’Neill (10,15). Sonata în sol minor, pentru pian, de 
Dimitrie Cuclln (15,45). „Oameni și locuri evocînd pe Dinu 
Lipatti". Note de călătorie din Geneva. Emisiune de Grigore 
Bărgăuanu (16,15). Prime audiții de operă „Polița de căsă
torie" de Rossini (17,10). Cadran cultural. Imaginea lui Brân
cuși ; prezintă sculptorul C. Antonovici (18,25). Varietăți fol
clorice (18,40). Recitalul violoncelistului Radu Aldulescu (22,00).

sîmbătă
PROGRAMUL I : Tot înainte 

(emisiune pentru pionieri) (8,00). 
Melodiile anotimpurilor (10,45). 
Revista revistelor economice (11,03). 
Miorița. Tezaure de artă popu- 
din Banat (12,15). Revista literarăIară 1 Arhitectura satelor

radio (14,10) Șansoneta, Ieri șl azi (15,15). Memoria pămîntului 
românesc : Figuri legendare de domnitori în eposul româ
nesc. Prezintă Al. Popescu (17.10). în Jurul globului (18,05). 
Știință, tehnică, fantezie (18,40). Lectură dramatizată : „Zîm- 
betul care cucerește** de Wodehause (21,05). Seară de ro
manțe (22,15). Moment poetic. ,.Parodii” de Marin Sorescu 
(22,45). PROGRAMUL II ! „Cîntare României socialiste" — 
program de cîntece (8,20). înșir-te mărgărite : „Copilul din 
stele** de Oscar Wilde (9,20). Călătorie în istoria civilizației : 
Pe căile progresului tehnic (11,15). Valsuri nemuritoare (13,30). 
Poeme simfonice de Richard Strauss : „Don Juan" (orches
tra simfonică N.B.C., dirijată de Arturo Toscanini) (18,25). 
Scriitori la microfon : Tudor Măinescu (19,45). Transmisiune 
din sala Ateneului a concertului corului și orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de Stat „George Enescu” (20,00).

duminică
PROGRAMUL I : Teatru radio- . 

fonic pentru copii (8,00). Varietăți 
muzicale (9,55). Concert de muzică 
populară românească (10,30). Es
trada duminicală (13,10). Sport și

muzică (14,30). „Soliști, orchestre, melodii" — muzică ușoară 
(18,00). întîlnire cu melodia populară și interpretul preferat 
(19,00). Muzică populară (20,10). Teatru scurt — Podul de 
piatră s-a dărîmat'* de D. R Popescu (20.20). Moment poetic 
— „De dragoste" — Antologie clasică (22,30). PROGRAMUL 
II : Nestemate ale folclorului nostru (7,00). Pagini din operete 
(7,20). Caleidoscop muzical (8.00). Radio-atlas (10,03). Actuali
tatea cinematografică — Premierele săptămînii (10,45). Pagini 
celebre din opere (12.35). Concert de prlnz (13,18). „Cu tine-n 
gînd** — muzică ușoară (15,30). „La horă-n sat" — emisiune de 
cîntece și jocuri (16,30). Opereta „Voievodul țiganilor” de 
Johann Strauss — montaj muzical literar (18.00). Compozitori 
de muzică ușoară : Nicolae Kirculescu (19,05). Concert de 
melodii românești (20,30). Festivalul muzical internațional 
„Bergen 1967“ (23,20).

t a t r
0 Opera română : Aida — 19 0 Teatrul de stat de ope
retă : Țara surîsului — 19,30 0 Teatrul de Comedie : 
Opinia publică — 20 0 Teatrul Giuleștl (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Caragiale") : Martorii se 
suprimă — 19,30 0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Ca-n 
filme — 20 0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Parada revistei — 19,30.



SCÂNTEIA — /un/ M octombrie 1967 PAGINA 3

SPORT
FOT

REZULTATE TEHNICE
RAPID-DINAMO BACĂU 3—# 

(0—0). Au marcat: I. Ionescu (min. 
53), Jamaischi (min. 60), Dumitriu 
II (min. 87).

PROGRESUL-UNIVERSITATEA
CLUJ 2—2 (1—0). Au marcat : Țară- 
lungă (min. 10), Stoieescu (min. 58), 
pentru Progresul ; Ivansuc (min. 65), 
Cimpeanu (min. 81) pentru clujeni.

UNIVERSITATEA CRAIOVA- 
STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A 
marcat : Sfîrlogea (min. 89).

JIUL-STEAUA 1—1 (0—1). Au 
marcat : Voinea (min. 31) pentru 
Steaua ; Libardi (min. 59) pentru 
Jiul.

FARUL-DINAMO BUCUREȘTI 
4—0 (2—0). Au marcat : Kalo (min. 
8, 21 și 61) și Iancti (min. 65).

U.T.A.-F. C. ARGEȘUL 0—0.
PETROLUL-A.S.A. TG. MUREȘ 

1—1 (0—1). Au marcat : Dincuță 
(min. 46) pentru Petrolul; Dragomir 
— (min. 21) pentru A.S.A.

L---------
CLASAMENTUL

Steaua 9 5 2 2 17— 9 »
Univ. Cluj 9 4 3 2 12—10 11
Univ. Craiova 9 5 13 11—1» 11
F. C. Argeșul 8 4 2 2 10— 5 10
Dinamo Bacău 9 5 9 4 13—17 10
Farul 9 3 3 3 13—11 9
U.T.A. 9 4 14 8— 8 9
A.S.A. Tg. Mureș 9 3 3 3 12—13 9
Rapid 8 3 2 3 8— 8 8
Petrolpl 9 3 15 10—11 7
Dinamo Buc. 8 2 3 3 7— 9 7
Progresul 9 2 3 4 9—13 7
Jiul 8 2 2 4 8— 9 6
Steagul roșu 9 2 2 5 6—11 6

ETAPA VIITOARE
Steaua — F.C. Argeșul; Dinamo 

București — Jiul; Steagul roșu — 
Progresul; Universitatea Cluj — 
U.T.A.; Farul — Universitatea Cra
iova; A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
Bacău; Petrolul — Rapid.

Rapidistul Ion Ionescu (în stînga) a deschis scorul

ȘTEFAN S. NICOLAU
■■MBMMnnmaMiwHSSMSaminieHMMroeBaiiBMRKmMMwnausMMMBUMUUMJI

• VICTORIA NETĂ A FARULUI
• 7 GOLURI ÎN CUPLAJUL 

DIN CAPITALĂ
• ACELAȘI LIDER-ALT 

„ÎNCHEIETOR DE PLUTON"
Reintrat in normal, cam

pionatul a adus ieri pe sta
dioane toate cele 14 for
mații divizionare A. Ca și în 
etapa-restanță de joia tre
cută, tot spectatorii din 
Constanța au fost martorii 
celei mai neașteptate evo
luții a scorului. O singură 
deosebire insă ; acum, for
mația lor favorită, Farul, 
și-a surclasat pur și simplu 
adversarii — dinamoviștii 
bucureșteni. Oaspeții — ni 
se transmite — n-au contat 
în joc decît la începutul 
meciului, circa 10—15 mi

nte. în continuare, con- 
«tanțenii au „galopat" în 
voie pe tot terenul, peri
colul în fața porții bucu- 
reștene fiind permanent. 
Schimbările survenite în a- 
părarea dinamovistă (în 
poartă Datcu i-a luat locul 
lui Niculescu, iar Boc l-a 
înlocuit pe Nunveiller III 
în postul de fundaș cen
tral) — schimbări efectuate 
cînd scorul era 2—0 pentru 
Farul — n-au impietat cu 
nimic verva gazdelor, dar 
nici n-au contribuit la în
tărirea defensivei oaspeți
lor. Omul cel mai activ, 
finalizatorul principal al 
Farului — în care de altfel 
echipa constănțeană își

pune mari speranțe și în 
continuare și pe care ieri 
dinamoviștii n-au fost în 
stare să-1 neutralizeze — a 
fost extremul stînga Kalo. 
Acesta a marcat bucurește- 
nilor trei goluri (primele 
două din poziții aproape 
identice), „seria" fiind com
pletată apoi de Iancu. La 
4—0, scor pe care tabela de 
marcaj il consemna în mi
nutul 65 al partidei, Farul 
n-a mai insistat în atac, 
însă, cu gîpdul la ce a pățit 
în meciul de joi cu Steaua, 
nu a lăsat adversarului nici 
măcar speranța de a reduce 
scorul.

Un meci greu — greu 
mai ales prin prisma eclip
sei de formă ce și-o anun
țase apărarea în partida cu 
Farul — a avut ieri Steaua 
la Petroșeni în fața Jiului. 
Ca să fie mai siguri de 
reușită și nedorind să piar
dă poziția de lideri, steliștii 
au acordat prioritate con
traatacurilor chiar din pri
mele minute. Totuși n-au 
putut marca decît după 
vreo jumătate de oră. Fap
tul se datorește unei evi
dente pripeli a înaintașilor, 
însă și intervențiilor opor
tune ale portarului Zam
fir. La un contraatac, Con

stantin scapă cu mingea, 
pericolul devine iminent 
pentru Jiul (ceea ce îi de
termină pe apărători să 
atace... supranumeric), dar 
îl pierd din vedere pe Voi
nea, căruia Constantin îi 
pasează precis mingea și 
golul n-a putut fi evitat. 
Jiul își reamintește parcă 
de „dogoarea" periferiei 
clasamentului și se decide 
să atace mai viguros. Cu 
un șut imparabil din volă, 
Libardi egalează. Rezulta
tul înseamnă statu-quo 
pentru pozițiile în clasa
ment ale ambelor echipe : 
Steaua a rămas lideră, iar 
Jiul în „grupul de doi" al 
codașelor cu cel mai mic 
număr de puncte.

Rapidul promite să-și ia 
revanșa cu Trakia Plovdiv ! 
Ieri, în meciul cu Dinamo 
Bacău, mai ales în repriza 
secundă, au arătat că pot și 
sînt dornici de o asemenea 
ispravă. După o repriză re
lativ liniștită, echipa giu- 
leșteană a marcat 3 goluri 
din acțiuni frumoase (fără 
a primi nici unul). Și l-ar 
fi marcat și pe al patrulea, 
dacă Ion Ionescu nu s-ar fi 
ambiționat să ducă prin 
dribling mingea pînă in 
plasa porții lui Ghiță.

Universitatea Cluj se află 
tn plutonul fruntașelor, de 
fapt la un singur punct de 
Steaua. Evoluția ei în me
ciul de ieri cu Progresul 
n-a fost însă în măsură 
să edifice că fotbaliștii clu
jeni au astfel de veleități. 
La fluierul final erau feri
ciți — fuseseră conduși cu 
2—0 și au egalat. Este to
tuși o palidă consolare, căci 
jocul de ansamblu al echi
pei, nesiguranța vizibilă a 
apărării, (portarului Rin- 
gheanu îi cădea mingea din 
mîini parcă era unsă cu 
seu) nu dau prea multe 
speranțe suporterilor clu
jeni... în ce-1 privește, Pro
gresul a contat prea repede 
pe un rezultat favorabil. A 
muncit, e drept, pînă a ajuns 
să conducă cu 2—0, dar 
după egalare a muncit și 
mai mult pentru a nu pier
de meciul. Forma slabă a 
lui Mateianu se resimte nu 
numai în jocul înaintării, ci 
și în comportarea generală 
a echipei. Dar nu motivea
ză intrările „fortisime" ale 
lui Peteanu, Neacșu, Col- 
ceriu, V. Popescu, nici lip
sa de minimă politețe față 
de adversari a lui Țară- 
lungă.

Din Craiova ni se trans
mite că succesul echipei 
locale în meciul de ieri cu 
Steagul roșu trebuie pus 
mai degrabă pe seama golu
lui norocos înscris de Sfîr
logea la o greșeală a apă
rării brașovene, comisă cu 
numai un minut înainte de 
finalul jocului, iar din 
Ploiești aflăm că după ce 
au egalat destul de greu, 
ploieștenii ar fi putut ob
ține chiar victoria dar Gro- 
zea a ratat un penalti.

I. D.

Aspect din prima manșâ a probei de semifond cu antrenament mecanic Foto : S. Cristian

Dueluri Dinamo-Steaua
Polo pe apa.

Ieri dimineață, la piscina Dinamo 
din Capitală, un număr record de 
spectatori — impărțiți parcă egal în 
două tabere — și excelentul arbitraj 
al iugoslavului Mirko Knezevici au 
întregit ambianța festivă a tradițio
nalului derbi de polo, care a adus 
față în față, pentru a 34-a oară, 
eternele rivale Dinamo și Steaua. 
Totodată, spre deosebire de meciul- 
tur, ambele echipe au oferit o dis
pută extrem de dîrză, dar fără ire
gularități, spectaculoasă.

Steaua a deschis scorul prin Szabo, 
la o greșeală a apărării dinamoviste, 
iar Blajec a restabilit egalitatea, 
profitînd de o ezitare colectivă a ad
versarilor. Din repriza secundă însă 
nu s-a mai înscris decît un punct 
din acțiuni propriu-zise — de către di- 
namovistul Novac. Scorul a fost fi
xat prin aruncările de la 4 metri. 
Steaua a beneficiat de trei aruncări,

stelist, avînd în frunte pe proaspătul 
și talentatul campion republican, Ilie 
Năstase, s-a pregătit cu multă tragere 
de inimă sub îndrumarea antrenorilor 
Gh. Vlziru și C. Chivaru. Succesul 
echipei militare este pe deplin me
ritat și în condițiile în care adver
sarii — sportivii dinamoviști — au 
fost „văduviți" de absența lui Ion Ti
riac și de accidentarea Iuditei Dibar.

O situație însă oarecum paradoxa
lă: deși cele mai bune echipe sînt — 
la ora actuală — Steaua și Dinamo, 
din București, totuși capitala nu de
ține nici unul dintre titlurile repu
blicane de juniori. Oare In Bucu
rești nu se mai găsesc elemente ta
lentate, de perspectivă, care să poată 
fi pregătite cu toată competența ?

În cîteva rînduri
SPORTIVII ROMÂNI ou cîșiigat 

ieri probele de armâ liberâ calibru 
redus (3x40) și pistol viteză din ca
drul Balcaniadei de tir ce se des- 
lâșoarâ la Solia. Ion Florescu a to
talizat la armâ liberâ 1 145 de punc
te, iar Gavrilâ Maghiar la pistol vi- 
tezâ 584 puncte. In ambele probe, 
locul întîi în clasamentul pe echipe 
a revenit, de asamenea. României.

• Pe stadionul Aztec, din Ciudad 
de Mexico, in fața a 40 000 de spec
tatori. boxerul mexican Vicente Sal
divar și-a păstrat titlul mondial la 
categoria pană. învingînd prin ko 
tehnic în repriza a 12-a pe britani
cul Howard Winstone.

• Selecționata de fotbal a Austriei 
a cîștigat cu 1—0 (0—0) întîlnirea cu 
formația U.R.S.S., conttnd pentru 
campionatul european.

Ieri in divizia B
SERIA I. C.F.R. Pașcani—Chimia 

Suceava 2—0 ; Politehnica Bucu
rești—C.S.M.S. Iași 0—2 ; Ceahlăul 
Piatra Neamț—Flacăra Moreni 
2—0 ; Portul Constanța—Electroni
ca Obor 1—3 ; Siderurgistul—Victo
ria Roman 3—1 ; Poiana Cîmpina— 
Chimia Rm. Vîlcea 2—1 ; Metrom 
Brașov—Metalul București 2—0. 
După 9 etape, in clasament con
duce C.S.M.S. Iași.

SERIA a II-a. Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii—Gaz metan Mediaș 
2—0 ; C.F.R. Arad—C.F.R. Cluj 
4—0 ; A. S. Cugir—Olimpia Oradea 
2—1 ; Minerul Baia Mare—Vagonul 
Arad 1—2 ; C.S.M. Reșița—C.F.R. 
Timișoara 1—0 ; Crișul Oradea— 
C.S.M. Sibiu 3—2 ; Politehnica Ti
mișoara—Metalul Hunedoara 2—0. 
în clasament, după 9 etape, con
duce C.F.R. Timișoara.

FINAL IN 
SEZONUL CICLIST 
DE VELODROM

Duminică dimineață s-au încheiat 
pe velodromul Dinamo din Capitală 
întrecerile finale ale campionatelor 
republicane de pistă din acest an. 
Ultima victorie — în cursa cu antre
nament mecanic — a fost obținută de 
cuplul Dragoș Panaitescu (alergător) 
—Marin Niculescu (conducătorul mo
tocicletei) — ambii de la Olimpia 
București. Imbrăcînd tricourile de 
campioni ai țării, cei doi concurenți 
erau stăpiniți de sentimente diferite. 
La 23 de ani, Dragoș Panaitescu cu
cerea primul său titlu de campion 
republican ; Marin Niculescu — fostă 
glorie a ciclismului românesc, multi
plu campion al țării în aproape toate 
genurile de probe cicliste — retrăia, 
după 13 ani, bucuria unei victorii în- 
tr-o competiție a sportului care l-a 
consacrat nu numai în arena internă, 
ci și în cea internațională. Amîndoi 
meritau cu prisosință clipele de 
bucurie.

Clasamentul final al probei (des
fășurată în patru manșe) arată ast
fel : D. Panaitescu+ M. Niculescu 
(Olimpia) au parcurs într-o oră 
64,785 km — campioni republicani ; 
2. G. Negoescu+C. Voicu (Steaua) 
64,080 km ; 3. V. Burlacu+I. Gociman 
(Steaua) Ș2.840 km.

Așadar, punct final în sezonul ci
clist de pistă al anului 1967. Comen
tariile asupra desfășurării întreceri
lor încep însă abia acum. Și pri
mele constatări sînt de ordin critic, 
„împinsă" spre sfîrșitul perioadei 
competiționale în aer liber în spe
ranța că va putea mobiliza toate 
forțele ciclismului românesc, între
cerea finală la velodrom a dezamăgit. 
Ea n-a prezentat nici un interes pen
tru rutierii secțiilor de ciclism din 
provincie și nu s-a bucurat nici de 
participarea alergătorilor fruntași 
din Capitală. Aceștia din urmă nu 
și-au prevăzut pur și simplu în pla
nul de pregătire evoluția pe velo
drom și mi-aș permite să spun că 
omisiunea reprezintă o serioasă ca
rență, un impediment chiar în pro
gresul alergătorilor de șosea. Din a- 
ceastă cauză, performanțele realizate 
la aceste finale — cu excepția celei 
de la urmărire individuală, realizată 
tot de un fondist — au fost departe 
de nivelul actualelor exigențe inter
naționale.

Se încheie unul dintre cele mai 
sărace sezoane de pistă, la finele 
căruia penuria de alergători și per
formanțele slabe trebuie să dea de 
gîndit forului de specialitate. Poate 
măcar acum conducerea C.N.E.F.S. 
va lua în seamă dezideratul atît de 
vechi al cicliștilor și activiștilor spor
tului ou pedale de a le analiza — 
în sfîrșit — activitatea și de a con
tribui substanțial la redresarea aces
tui sport atît de frumos și atît de 
iubit de tineret.

Octavian AMZA

în ziua de 15 octombrie a încetat 
din viată, în plină activitate crea
toare, academicianul dr. Ștefan Ș. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, directorul In
stitutului de inframicrobiologie al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Ștefan S. Nicolau s-a născut la 
15 februarie 1896 în București. în 
1920 obține titlul de doctor în me
dicină al Universității din Cluj, iar 
în 1925 își trece doctoratul în științe 
naturale la Universitatea 
din Paris.

O perioadă îndelungată, 
Ștefan S. Nicolau a desfă
șurat activitate științifică 
în celebrul Institut Pasteur 
din Paris, parcurgînd toate 
treptele ierarhice pînă la 
funcția de șef de secție. 
Intre 1927 și 1932 lucrează 
la Institutul național de 
cercetări medicale din Lon
dra.

în 1938 este numit pro
fesor titular la catedra de 
microbiologie de la Facul
tatea de medicină din Iași, 
iar din 1942 la prima cate
dră de inframicrobiologie 
din lume, înființată la Fa
cultatea de medicină din 
București. Profesor emi
nent, Ștefan S. Nicolau a 
desfășurat o bogată și în
delungată activitate didac
tică, contribuind la forma
rea a numeroase generații 
de specialiști și cercetători. 
Autor a numeroase lucrări, 
profesorul Nicolau a publi
cat în 1945 primul curs de 
inframicrobiologie, în 1956 
primul tratat de inframi
crobiologie generală, pre
cum și o serie de monografii pu
blicate în țară și peste hotare.

în 1950, profesorul Nicolau, îm
preună cu elevii săi, a creat Insti
tutul de inframicrobiologie al Aca
demiei. Bucurîndu-se de largul 
sprijin al partidului și statului, In
stitutul de inframicrobiologie s-a 
transformat într-o puternică școală, 
într-dn important centru al știin
ței medicale românești, cunoscut și 
apreciat și peste hotare.

In cursul îndelungatei sale acti
vități științifice, Ștefan S. Nicolau 
a adus contribuții de mare valoare 
la dezvoltarea unor noi domenii 
ale științei medicale. Astfel, el a 
descoperit ultrafiltrabilitatea viru
surilor, acțiunea oncolitică virală, 
originea tisulară a imunității în vi
roze, fenomenul de sincronofitlaxie, 
a descris și sintetizat noțiunea de 
paraimunitate, fenomenul de septi- 
nevrită în virozele neurotrope. La 
catedra și Institutul de inframicro-

BIROUL MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE

biologie, Ștefan S. Nicolau a reali
zat în ultimii ani numeroase și 
deosebit de valoroase cercetări a- 
supra herpesului, hepatitei epide
mice, turbării, poliomielitei, parari- 
ckettsiozelor și rickettsiozelor, rela
țiilor dintre virusuri și cancer etc.

înalta apreciere de care s-au 
bucurat activitatea și lucrările sale 
științifice a fost reflectată de nu
meroasele premii ce i-au fost de
cernate în țară și peste hotare (pre

miul V. Babeș al Academiei Ro
mâne, Premiul de Stat al R.P.R., 
premiile Breant, Bellion și Mon- 
teyon al Academiei de Științe din 
Paris, marele premiu al Expoziției 
centenarului Pasteur etc.).

Ca o consacrare a meritelor sale 
științifice, în 1946 profesorul Ni
colau este ales membru titular al 
Academiei Române, iar în 1948 
președinte al Secției de științe me
dicale a Academiei R.P.R., funcție 
în care a fost reales succesiv timp 
de aproape 20 de ani : în anii 
1950—1952 a fost prim-secretar al 
Academiei R.P.R.

A fost membru activ al unor aca
demii străine de științe și societăți 
internaționale de specialitate. Par- 
ticipind la numeroase manifestări 
științifice internaționale, acad. Ni
colau a adus, prin prestigiul și per
sonalitatea sa deosebită, un aport 
considerabil la afirmarea științei 
românești.

ACADEMIA
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

Pe terenurile de rugbi
dintre care a ratat două (Szabo și 
Firoiu), iar campionii au avut de 
executat și au transformat două lo
vituri prin Blajec și Kroner. Scor : 
4—2 (1—1, 2—0, 1—1, 0—0) pentru 
Dinamo, care — mai mult ca sigur 
— la încheierea campionatului va 
aduce clubului său al 11-lea titlu 
consecutiv de campioană a tării.

Tenis de cîmp
Prin victoria obținută — sîmbătă și 

duminică — cu 17—7 asupra forma
ției Dinamo, tenismanii clubului 
Steaua își mențin titlul de cea mai 
bună echipă (mixtă) a țării. Lotul

Grîvița Roșie—Rapid 20-8 
(12-6) ; Dinamo—Progresul 12-8 
(3-3) ; Steaua—Gloria 9-0 (3-0) ; 
Politehnica Iași—Rulmentul Bir- 
lad 11-3 (8-0) ; Știința Petro
șeni—Farul Constanța 6-0 (3-0) ; 
Precizia Săcele — Agronomia 
Cluj 0-8 (0-8).

Partidele etapei de Ieri a campio
natului divizionar A de rugbi s-au 
încheiat în general cu rezultate 
scontate, excepție făcînd doar vic
toria clujenilor în deplasare, în fața 
unei echipe de forțe apropiate. Dife
rențele relativ mici înregistrate In 
primele trei meciuri șl, mal ales, e- 
voluțiile . modeste ale învingătorilor 
se datoresc în parte replicii mai vi
guroase decît de obicei a respecti

velor partenere, dar în primul rînd 
potențialului evident scăzut al for
mațiilor noastre fruntașe Grlvița Ro
șie, Dinamo și Steaua. în ce priveș
te jocul acesteia din urmă, randa
mentul redus poate fi explicat — 
nu insă si justificat — prin indispo
nibilitatea valorosului fundaș Pen- 
ciu, cît și prin continuarea încă ne
reușită a procesului (cam îndelungat) 
de reîntinerire. Grivița Roșie și Di
namo au resimțit... absența numă
rului considerabil de titulari care 
o dată cu această etapă și-au ispășit 
suspendările primite după „nervo
sul" lor derbi disputat în urmă cu 
cîteva săptămîni ; dacă improviza
țiile pe diferite posturi-cheie n-au 
dat, normal, deplină satisfacție, în

schimb tinerii rodați în aceste cîteva 
etape au făcut dovada unor frumoa
se posibilități de afirmare, dînd an
trenorilor prilej de a se consola cu 
zicala potrivit căreia „orice rău e 
spre bine".

Prin victoria realizată Ieri, echipa 
Grivița Roșie își menține poziția de 
lider în clasament, la egalitate de 
puncte — 44 — cu Dinamo, dar cu 
un esaveraj mai bun și un meci mai 
puțin jucat, pe care îl va susține joi, 
pe teren propriu, cu Farul Constan
ța. în mod normal, grivițenii au șan
se mari de a-șl păstra titlul de cam
pioni, întrucît au încheiat seria me
ciurilor grele, în timp ce urmăritoa- 
rea lor, Dinamo, trebuie să întâl
nească, între altele, echipa Steaua.

Generos pînă la dăruirea de sine, 
academicianul Ștefan S. Nicolau a 
considerat întotdeauna drept reali
zare esențială a vieții sale făurirea 
și dezvoltarea școlii naționale de 
inframicrobiologie, creatorul și con
ducătorul ei avînd drept tel perma
nent de a dezvolta această știință 
în tara maeștrilor săi — V. Ba
beș și C. Levaditi.

Personalitatea multilaterală a 
academicianului Ștefan S. Nicolau, 

îmbinarea armonioasă a u- 
nei vaste culturi științifice 
și umaniste, a unui deose
bit simț de echitate morală 
și conștiință cetățenească 
și-au pus amprenta pe în
treaga sa activitate științi
fică, culturală, obștească, 
de peste jumătate de veac.

Animat de un cald patri
otism, academicianul Ște
fan S. Nicolau a participat 
activ la viața politică și so
cială a țării, fiind un mili
tant înflăcărat pentru pro
gresul și propășirea Româ
niei socialiste. Devenind 
membru al Partidului Co
munist Român în anul 
1945, a desfășurat o bogată 
activitate obștească, închi
nată patriei socialiste, pe 
care a slujit-o cu un ne- 
sfîrșit devotament pînă în 
ultimele sale clipe.

Deputat în Marea Aduna
re Națională din 1948 și 
pînă astăzi, a deținut nu
meroase funcții în condu
cerea unor comisii perma
nente și a Grupului națio
nal al Uniunii interparla
mentare, precum și funcția 
de președinte al Grupului

parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România-Franța. în 1961 
a fost ales vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

Reprezentînd Marea Adunare Na
țională cu prilejul unor vizite în 
străinătate, cît și al contactelor și 
întîlnirilor cu parlamentari din alte 
țări, academicianul Ștefan S Ni
colau a adus o contribuție activă la 
promovarea politicii externe a par
tidului și statului nostru.

Pentru meritele sale deosebite 
în activitatea științifică și social- 
politică, academicianul Ștefan S. 
Nicolau a fost distins cu înalte or
dine ale Republicii Socialiste 
România, precum și cu titlul de 
„Om de știintă emerit".

Prin dispariția academicianului 
Ștefan S. Nicolau, poporul nostru 
pierde un om de știintă de presti
giu mondial, militant activ și neo
bosit pentru progresul tării, patriot 
devotat cauzei socialismului și 
păcii.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
ȘI PREVEDERILOR SOCIALE

MINISTERUL COMITETUL NAȚIONAL
Invațamîntului pentru apararea păcii

Constituirea Comisiei pentru organizarea funeraliilor
din tovarășii: Ștefan Voitec — pre
ședinte, acad. Miron Nicolescu,

acad. Athanase Joja, acad. Ștefan 
Bălan, acad. Aurel Moga.

Comisiei pentru organizarea funeraliilor

Pentru organizarea funeraliilor 
academicianului Ștefan S. Nicolau 
a fost constituită o comisie formată

Din partea
Comisia pentru organizarea fune

raliilor academicianului Ștefan S. 
Nicolau comunică:

Sicriul cu corpul neînsuflețit al

defunctului va fi depus în holul Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România.

Publicul va avea acces luni 16

octombrie a.c. între orele 12—14 și 
17—19 și marți 17 octombrie a.c., în
tre orele 10—13.

Mitingul de doliu va avea loc 
marți 17 octombrie a.c., la orele 13.

Cronica

zilei
sosirea ministrului 

COMERȚULUI EXTERIOR 
AL BELGIEI

La invitația Ministerului Comer
țului Exterior, duminică seara a 
sosit în București dl. August de 
Winter, ministrul comerțului exte
rior al Belgiei, care va face o vi
zită de cîteva zile în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, spe
cialiști din Ministerul Comerțului 
Exterior.

Au fost de față Honorâ Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București, 
și membri ai ambasadei.

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
ROMAN MOLDOVAN 
IN R. P. BULGARIA

La invitația Comitetului de stat 
pentru știință și progres tehnic 
din R. P. Bulgaria, duminică seara 
a plecat la Sofia Roman Moldo
van, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Consiliu
lui Național al Cercetării Științi
fice.

La plecare, tn Gara de Nord erau 
de față Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale. Au fost de față 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea tovarășului
Gheorghe Radulescu din R. P. Mongolă

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., s-a înapoiat duminică sea
ra în Capitală, venind din R. P. 
Mongolă, unde a participat la cea 
de-a 31-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
au fost prezenți Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și in
stituții economice centrale. A fost 
de față Togoociin Ghenden. amba
sadorul R. P. Mongole la București. 

(Agerpres)

Mesaj adresat locuitorilor 
capitalei R. D. Vietnam

Răspunzînd apelului adresat de 
Tran Duy Hung, președintele Co- 
mit°tului administrativ al orașului 
Ha .'i, către opinia publică mon- 
di i în legătură cu noua escala
da; e extrem de gravă a agresiunii 
americane în Vietnam, prin bom
bardarea cu sălbăticie a cartierelor 
populate ale orașului Hanoi, Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului București, a transmis 
acestuia un mesaj. în mesaj se 
arată că populația orașului Bucu
rești, asemenea întregului popor 
român, condamnă cu tărie fărăde

legile comise de agresorii ame
ricani și cere cu hotărîre Sta
telor Unite ale Americii să 
înceteze imediat bombardamentele 
în Republica Democrată Vietnam, 
să lase poporul vietnamez să-și ho
tărască singur soarta, potrivit in
tereselor și năzuințelor sale na
ționale. Cetățenii capitalei Repu
blicii Socialiste România transmit 
salutul lor frățesc apărătorilor și 
locuitorilor capitalei Republicii 
Democrate Vietnam, o dată cu 
urarea de a obține noi succese în 
lupta pentru cauza dreaptă a po
porului frate vietnamez.

Deschiderea cursurilor

Universității populare București
Deschiderea festivă a cursurilor 

Universității populare București, 
pe anul 1967—1968, a avut loc du
minică dimineața la Sala Palatu
lui Republicii Socialiste România. 
Au vorbit prof. dr. docent Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru răspindirea cu

noștințelor cultural-științifice, și 
acad. Remus Răduleț, rectorul Uni
versității populare București. A 
urmat un spectacol llterar-mu- 
zical-coregrafic „Nestemate româ
nești", în regia lui Val Săndulescu.

(Agerpres)



viața internațională
în urma tratativelor

Chemările C.C. al P.C.U.S.
dintre F.N.E. și F.L.O.S.Y.

Acord pentru 
formarea unui 
guvern provizoriu 
al Arabiei de sud

CAIRO 15 (Agerpres). — Cores
pondentul din Cairo al agenției 
Reuter, citind surse apropiate con
ferinței dintre reprezentanții Fron
tului Național de Eliberare a Ara
biei de sud (F.N.E.) și ai Frontului 
de eliberare al sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.) anunță că 
Abdel Kawee Mackawee, secretar 
general al F.L.O.S.Y., a fost desem
nat să conducă guvernul interimar 
care va prelua puterea în Arabia 
de sud de la Marea Britanie. Un 
acord privind formarea unui gu
vern provizoriu a fost realizat în 
cursul tratativelor ce se desfășoară 
în capitala R.A.U. Guvernul va fi 
alcătuit din 11 miniștri, cinci re- 
prezentînd F.N.E. și cinci F.L.O.S.Y., 
la care se va adăuga Mackawee ca 
conducător provizoriu.

„Poporul din Aden nu va înceta 
lupta împotriva forțelor de ocupa
ție atîla timp cit ultimul soldat bri
tanic nu va părăsi teritoriul și nu 
vor fi realizate aspirațiile noastre", 
a declarat secretarul general al 
F.L.O.S.Y, Abdel Mackawee. cu pri
lejul unei manifestări consacrate 
împlinirii a patru ani de la declan
șarea luptei armate a patrioților 
din teritoriile Arabiei de sud. Ară- 
tînd că victoria patrioților este a- 
proape, secretarul general al Fron
tului de eliberare al sudului ocupat 
al Yemenului a adăugat că se im
pune să se facă noi eforturi „in 
vederea realizării unității naționa
le" în Aden și celelalte teritorii ale 
Arabiei de sud.

Unităti aie trupelor britanice stațio
nate la Aden părăsesc acest teritoriu

Pentru 
legalizarea P. C. 
din Germania

BONN 15 (Agerpres). — Confe
rința miniștrilor afacerilor interne 
ai landurilor din R. F. a Germa
niei, care a avut loc la Ulm, a pri
mit o scrisoare din partea „Comi
tetului de inițiativă pentru legali
zarea P.C. din Germania", în care 
se subliniază necesitatea de a se în
treprinde o acțiune pentru legali
zarea acestui partid. Comitetul cere, 
de asemenea, acordarea unei am
nistii și încetarea urmăririi adep- 
ților partidului comunist.

(Urmare din pag. I)

lungul anilor, o serie de edi
ficii, iar mai tîrziu noi am 
elaborat un plan pentru con
strucția de locuințe, dar nu 
aveam ciment. Acum facem 
fabrici de ciment. Am pre
luat o serie de întreprinderi 
textile, această ramură a in
dustriei fiind dezvoltată, în
treg utilajul era însă impor
tat. Unul din obiectivele ime
diate l-a constituit așadar 
dezvoltarea unei industrii 
grele proprii, în special pen
tru construcția de mașini".

O serie de mari obiective 
economice șe află in con
strucție la Ranchi. Baphal, 
Hyderabad, Bhilai. Proiectele 
altora abia au fost așternute 
pe hîrtie sau se află în curs 
de elaborare. Fapt este că 
șantierele, coșurile uzinelor 
metalurgice, barajele unor 
mari hidrocentrale au deve
nit parte integrantă din pei
sajul indian.

Schimbările sînt vizibile și 
la Delhi. Capitala țării nu 
s-a bucurat în trecut de 
faima unui mare centru in
dustrial. In ultimii ani 
orașul a ieșit însă din ve
chea matcă. Zona indus
trială îl dilată spre sud. Pe 
șoseaua care duce spre Agra 
se inșiruie nenumărate între
prinderi de stat și particu
lare noi, derulîndu-ți sec
vențe din toată gama indus
triilor : aici, o fabrică dc ma- 
șini-unelte, dincolo o alfa de 
motoare, textile, cabluri e-

cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
C.C. al P.C.U.S. a dat publicității 
chemările cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Chemă
rile cuprind cuvinte de salut în 
cinstea glorioasei aniversări și a 
marxism-leninismului, în aminti
rea lui V. I. Lenin, inspiratorul și or
ganizatorul Revoluției. Se trans
mite un înflăcărat salut frățesc 
partidelor comuniste și muncito
rești, avangarda de luptă a clasei 
muncitoare și a tuturor oamenilor 
muncii, și urarea „Să se întărească 
unitatea și coeziunea mișcării co
muniste internaționale pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar". Este adre
sat un salut frățesc popoarelor ță
rilor socialiste, sistemului socialist 
mondial și urarea „Să se întăreas
că coeziunea, prietenia frățească 
și unitatea țărilor socialismului". 
Se exprimă, de asemenea, urarea 
pentru întărirea alianței forțelor 
socialismului și mișcării de elibe
rare națională în lupta împotriva 
imperialismului, pentru libertate, 
independență națională. pentru 
pace și triumful socialismului.

Chemările salută frățește eroicul 
popor vietnamez care duce o luptă 
curajoasă împotriva agresiunii im
perialismului american, subliniază 
importanța solidarității internațio
nale cu lupta poporului vietnamez 
și înfierează pe agresorii ameri
cani.

C.C. al P.C.U.S. salută popoarele 
tinerelor state naționale, popoarele

din țările coloniale și dependente, 
cheamă la intensificarea luptei 
împotriva militarismului și a fas
cismului, împotriva agresorilor im
perialiști. Este salutată politica ex
ternă leninistă de pace a U.R.S.S. 
Una din chemări este consacrată 
cinstirii faptelor eroice ale bolșe
vicilor, eroilor Revoluției și răz
boiului civil, ale luptătorilor pentru 
victoria socialismului, internațio
naliștilor din țările străine, care 
au ridicat steagul luptei în spriji
nul tinerei Republici a Sovietelor, 
care au luptat eroic în rîndurile 
Armatei Roșii împotriva interven- 
ționiștilor și gardiștilor albi, me
moriei veșnice a eroilor care și-au 
jertfit viața pentru victoria Revo
luției. libertății și independenței 
patriei sovietice.

C.C. al P.C.U.S. salută clasa 
muncitoare sovietică, țărănimea 
colhoznică și intelectualitatea, lu
crătorii din diferite ramuri ale eco
nomiei naționale, de pe tărîmul 
științei și tehnicii, literaturii și ar
tei, sovietele de deputați ai oame
nilor muncii. Chemările cuprind 
urări pentru unitatea dintre partid 
și popor, pentru întărirea democra
ției sovietice socialiste.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii sovietici să lupte 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale, baza progresului 
continuu al nivelului de viață al 
poporului, pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor construcției co
muniste stabilite de Programul 
partidului și Congresul al XXIII- 
lea al -P.C.U.S.

VOLGOGRAD Inaugurarea monumentelor
de pe Colina lui Mamai

O școală organizată de forțele patriotice din Guineea, așa-zisă „portu
gheză", în una din regiunile eliberate

OPINIA PUBLICĂ CERE

Să înceteze bombardamentele
asupra R. 0. Vietnam □

STARTUL OȚELARILOR
DIN SKOPLJE

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU NICOLAE PLOPEANU

MOSCOVA 15 — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La Volgograd, orașul-erou de 
pe malurile Volgăi, a fost inaugu
rat duminică un mare ansamblu 
arhitectural-sculptural înălțat in 
memoria eroilor bătăliei victorioase 
de la Stalingrad din toamna anu
lui 1942. La impunătoarele monu
mente în granit și beton, ridicate 
pe Colina lui Mamai, a lucrat timp 
de mai mulți ani un colectiv con
dus de sculptorul E. Vuketici și ar
hitectul I. Belopolski;

La festivitatea și mitingul care au 
avut loc cu prilejul inaugurării au 
participat L. I. Brejnev, A. N. Ko- 
sîghin și N. V. Podgornîi, conducă
tori de mari unităti militare, vete
rani ai Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei, delegați ai orașe! or- 
erou din Uniunea Sovietică, zeci de 
mii de locuitori ai Volgogradului.

La miting au luat cuvîntul mare
șalul A. Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., și alți vorbitori.

L. I. Brejnev, secretar general ai 
C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîn- 
tare. Vorbitorul a evocat pe larg 
condițiile în care s-au desfășurat 
luptele de la Stalingrad și a subli
niat marea lor importanță pentru 
desfășurarea ulterioară a Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, 
arătînd că victoria obținută aici a 
fost o faptă de eroism istorică. El 
a adus un vibrant omagiu dîrzeniei 
și curajului tuturor acelor 
cucerit această victorie, 
patria sovietică în acel an 
cumpănă.

In continuare, vorbitorul
că U.R.S.S. întîmpină semicentena
rul cu noi succese în dezvoltarea 
economiei și culturii, în îmbunătă-

firea vieții poporului, în construirea 
comunismului. Arătînd că agresiu
nea S.U.A. împotriva Vietnamului 
contipuă și că în alte regiuni ale 
lumii există astăzi focare de neli
niște, vorbitorul a subliniat că 
P.C.U.S. și guvernul sovietic fac 
totul pentru ca apărarea patriei 
să fie neclintită. în încheiere, L. I. 
Brejnev a exprimat convingerea 
poporului sovietic în victoria co
munismului.

La propunerea secretarului ge
neral al P.C.U.S., participanții la 
miting au păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor că- 
zuți la Stalingrad. Apoi el a inau
gurat monumentul și a aprins fla
căra care va arde veșnic în Pan
teonul Eroilor.

• Declarația primului mi
nistru norvegian ® Proiect 
de rezoluție prezentat în 
Storting

OSLO 15 (Agerpres). — După cum 
relatează din Oslo corespondentul 
agenției Associated Press, primul 
ministru norvegian, Per Borten, 
luînd cuvîntul în cadrul unei șe
dințe a parlamentului, a chemai 
Statele Unite să înceteze bombar
damentele asupra Republicii De
mocrate Vietnam, ca un prim pas 
pe calea spre organizarea de tra
tative.

Pe de altă parte, din Oslo se a- 
nunță că Ludwig Botnen, deputat 
din partea partidului Venstre (li
beral) din Norvegia, a prezentat 
Stortingului (parlamentul) un pro
iect de rezoluție, care cere înceta
rea necondiționată a bombarda
mentelor americane asupra Vietna
mului de nord.

• Senatori americani critica 
politica guvernului

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Noi critici la adresa politicii duse 
de Administrația Johnson în Viet
nam au fost formulate de trei se
natori democrați influenți. La Hot 
Springs, statul Arkansas, J. Wil
liam Fulbright a declarat că se
cretarul Departamentului de Stat, 
Dean Rusk,

per-tip mccarthist" împotriva 
soanelor care se opun războiului 
din Vietnam. Potrivit secretarului 
Departamentului de Stat, a subli
niat el, cetățeanul american nu -se 
poate pronunța împotriva războiu
lui „fără a fi acuzat de trădare". 
Respingînd cunoscutul argument al 
Administrației americane, după ca
re războiul din Vietnam ar fi dic
tat de interesele apărării S.U.A. și 
lumii occidentale, Fulbright a de
clarat că „amestecul american în 
Vietnam este nejust".

Vorbind la Helena (statul Mon
tana), Mike Mansfield, liderul ma
jorității democrate din Senat, 
a relevat faptul că americanii 
„bombardează obiective aflate la 
30 secunde de zbor de fron
tiera Chinei". El a atras, de 
asemenea, atenția asupra consecin
țelor primejdioase care decurg de 
pe urma războiului din Vietnam 
pentru însuși poporul american.

La Providence (statul Rhode Is
land), senatorul Claiborne Pell s-a 
pronunțat pentru încetarea raiduri
lor aeriene asupra Vietnamului de 
nord.

Cîteva sute de kilometri despart 
Zenița de Skoplje ; dar în aceste 
zile distanța dintre cele două lo
calități pare să fi dispărut, nu
mele lor apărînd alăturate în 
coloanele presei. Sîmbătă, la Com
binatul siderurgic din Zenița s-a 
sărbătorit împlinirea a 75 de ani de 
la crearea acestui obiectiv, care, 
în perioada construcției socialiste, 
și-a sporit continuu producția, ur- 
mtnd să dea anul acesta un mi
lion tone de oțel. Și tot sîmbătă, la 
Skoplje, un alt combinat siderur
gic a intrat în funcțiune, după 
cîteva luni de probe intense.

Pe șantierul Combinatului side
rurgic „Skoplje" lucrările au înce
put în anul 1963, urmînd a se des
fășura în trei etape. In prima, 
inaugurată acum, se prevede rea
lizarea unei producții de 300 000 
tone oțel și 210 000 tone laminate 
pe an ; în a doua, care se va în
cheia în 1969, producția anuală va 
fi de 600 000 tone oțel și 434 500 
tone laminate, iar în a treia 
(1970—1971) ea va ajunge la 
940 000 tone oțel și 730 000 tone la
minate pe an.

Amplasarea la Skoplje a noului 
combinat s-a făcut urmărindu-se 
soluția cea mai economică. în 
imediata apropiere se găsesc trei 
mine — Taimiște, Demir Hisar și 
Damian — care furnizează mine
reuri de fier. (Rezervele de mine
reu prospectate pînă în prezent 
satisfac necesitățile combinatului

pe o perioadă de 75 de ani). La 
90 km de Skoplje se află impor
tante zăcăminte de cărbune (ba
zinul Kossovo). Din același bazin 
este livrat și gazul necesar topi
toriei. Calcar se găsește la Ba- 
niana, Iar dolomltă la Gostivar, 
tot in Imediată apropiere. In ceea 
ce privește energia electrică ne
cesară convertizoarelor, ea va fi 
furnizată de hidrocentralele și ter
mocentralele din regiune. După 
cum se vede, combinatul siderur
gic de la Skoplje va folosi numai 
resursele locale, nefiind nevoie 
acest sens de mari cheltuieli 
transport.

Prin procedeele tehnologice 
utilajele 
combinatul siderurgic Skoplje este 
cel mai modern obiectiv de acest 
gen din Iugoslavia. Productivitatea 
muncii va fi aci mai mare decft 
în oricare alt combinat siderurgic 
sau laminor din țară. O atenție 
deosebită este acordată controlu
lui calității, care începe de la in
trarea în combinat a materiilor 
prime, ptnă la ieșirea produselor 
finale.

Specialiștii de aici apreciază că 
atunci cînd combinatul de la 
Skoplje va produce cu întreaga 
capacitate, el va satisface în mare 
parte necesarul de cele mai dife
rite profiluri de laminate pentru 
industria constructoare de mașini 
și industria construcțiilor de nave 
din Iugoslavia.

în 
da

și
cu care este înzestrat.

O cuvintare a lui Walter Ulbricht
BERLIN 15 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la un seminar organizat de 
C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane pentru ca
drele conducătoare ale partidului, 
statului și economiei, Walter Ul
bricht a subliniat necesitatea ridi
cării la un nivel superior a activi
tății de conducere a organelor de 
partid, de stat și economice. Vorbi
torul a relevat că în centrul aten
ției trebuie să se afle formarea și

educarea unor cadre de conducere 
capabile să elaboreze hotărfri în 
mod rațional și științific, pentru r 
obține rezultate optime cu chel- 
tuieli minime. în continuare, 
W. Ulbricht a vorbit despre mer
sul îndeplinirii hotărîrilor Congre
sului al Vll-lea al P.S.U.G. și a 
planului de stat. El a subliniat 
necesitatea grăbirii progresului teh- 
nico-științific și a aplicării cerce
tărilor în producție.

agențiile de presă transmit

care au 
apărînd 
de grea

a arătat

lectrice. După ce parcurgem 
vreo 15 kilometri se pare că 
zona industrială s-a termi
nat, dar orașul nu și-a fixat 
încă hotarele. Încep să apa
ră, de o parte și alta a șose
lei, tăblițe cu inscripția : „Re
zervat pentru..." „Aici se 
va construi..."

E drept că unele planuri 
au necesitat retușări sau au 
fost aminate. Trecerea la 
realizarea actualului plan de

campanie de

• Pregătirea unui nou acord pentru pro

ducția și comercializarea cafelei • A 11-a

ediție a „Zilelor festive ale Berlinului

• Incendiu de mari proporții in Olanda

Primul automobil electric 
italian construit de Alexandro De 
Tomaso, originar din Argentina, a fost 
expus în orașul Modena. Bateriile care 
acționează motorul automobilului au o 
încărcătură de electricitate care să a- 
jungă pentru parcurgerea distanței de 
320 kilometri.

al ti r J
«ml
ii 4 *3' Mi

Proteste împotriva ancorării în portul japonez Niigata a unui distrugător 
american din flota a 7-a, care a participat la operațiunile din Vietnam

feri de lucru locuitorilor a- 
cestui stat. S-au săpat mii 
de puțuri pentru a se asi
gura apa de băut. Acum — 
după declarațiile interlocu
torilor mei — flagelul s-a 
potolit. Producția de ce
reale este apreciată la 95 
milioane tone — o pro
ducție record. Musonul 
care a trecut a produs, ici- 
colo, ravagii, însă a adus cu 
sine și o mare cantitate de

dezvolte o agricultură inten
sivă prin aplicarea tehnicii, 
a unor cantități sporite 
de îngrășăminte chimice, 
lărgirea sistemului de iri
gație. De curînd, la Delhi 
a avut loc o conferință a șe
filor da state și miniștrilor 
agriculturii locali în scopul 
elaborării unei politici agri
cole unitare.

Răspunsul la multe din 
problemele care confruntă

Pășind pragul Indiei
cinci ani a fost întîrziată de 
seceta care s-a abătut asu
pra unor state ale Indiei. 75 
milioane oameni din Bihar, 
Uttah Pradesh, Rajasthan, 
Gujarat, Madhya Pradesh 
au fost afectați direct 
de secetă. Pe străzi mai 
poți citi și acum : „Help 
Biliar I" (Ajutați Biharul /) Și 
Intr-adevăr, acțiunea de aju
torare a victimelor acestei 
calamități a luat proporții 
naționale. In fiecare lună, 
spre Bihar — statul cel mai 
afectat de secetă — se ex
pediau două sute mii tone 
de cereale. S-au deschis 
magazine, cantine gratuite, 
s-au înființat mii de unități 
economice care să poată o-

apă, asigurînd umiditate 
pentru viitoarea recoltă. 
„Nu vrem însă să rămî- 
nem pentru totdeauna la 
discreția musonului — mi-a 
spus domnul Baju, de la Mi
nisterul Agriculturii. Și, ori
cum, chiar cu o producție de 
95 milioane tone nu vom 
putea acoperi în întregime 
necesarul de cereale pentru 
anul viitor".

Comisii de experți au în
tocmit studii pe baza cărora 
guvernul a elaborat o nouă 
strategie pentru dezvoltarea 
agriculturii, cuprinzînd mă
suri urgente de preîntîmpi- 
nare a unei noi calamități. 
Se preconizează, în primul 
rina, delimitarea de zone 
mai puțin expuse, unde să se

India a fost dat de înseși 
rezultatele obținute în anii 
independenței. Energii se
rioase sînt angrenate pentru 
rezolvarea altora.

Pentru sporirea eficienței 
acestui efort, factorii de răs
pundere ai Indiei sînt preo
cupați de lărgirea cooperării 
economice cu alte state. La 
Ministerul Industriei și al 
Petrolului, în discuțiile cu 
diferite personalități indie
ne, au fost evocate adesea 
relațiile de prietenie exis
tente între India și Româ
nia, colaborarea economică 
fructuoasă dintre țările noas
tre. Intr-o convorbire pe 
care am avut-o cu dl. T. N. 
Kaul, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe

al Indiei, acesta și-a expri
mat satisfacția pentru evo
luția pozitivă pe care o în
registrează relațiile româno- 
indiene. „Putem spune că 
avem relații foarte bune — 
a declarat d-sa — și privesc 
cu încredere viitorul lor". 
Dl. Kaul a relevat dorința 
guvernului indian de a dez
volta cooperarea dintre țările 
noastre. „Sînt posibilități 
mari pentru lărgirea colabo
rării economice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale" — a spus 
interlocutorul. „Trebuie, 
totodată, să ne cunoaștem 
mai bine, să lărgim contac
tele la nivel guvernamental, 
între specialiștii noștri, între 
oamenii de știință și cultu
ră, ziariști". Dl. Kaul s-a re
ferit la politica activă promo
vată de țara noastră pe a- 
rena internațională, la 
acțiunile întreprinse pen
tru soluționarea constructivă 
a problemelor în suspensie, 
pentru apărarea cauzei păcii 
în lume și dezvoltarea co
laborării între toate po
poarele. „Această politică — 
a declarat el — este foarte 
apreciată la noi". Dl. Kaul a 
subliniat că vizita pe care o 
va face în România primul 
ministru Indira Gandhi va 
contribui la extinderea rela
țiilor reciproc avantajoase 
dintre cele două țări.

Prima întâlnire cu 
la Indiei, cu oamenii 
impresionat mai ales 
că am văzut aievea cite efor
turi se depun pentru bizui
rea stavilelor din calea pro
gresului.

Declanșarea unei crize 
ministeriale în Ecuador !n 
uima demisiei ministrului de finanțe 
din cabinetul de la Quito, nemulțumit 
de presiunile exercitate asupra sa de 
unele cercuri politice. La sfîrșitul săp- 
tămînii și ceilalți membri ai cabinetu
lui și-au prezentat demisia președin
telui provizoriu, Cjimez Arosemena. 
Șeful statului nu a aprobat însă decît 
demisiile a patru miniștri : deținăto
rii portofoliilor la finanțe, educație, să
nătate și probleme sociale.

octom-

„Zilele festive aie Berli
nului" *'au desfășurat în capitala 
R. D. Germane între 1—14 
brie. La cea de-a 11-a ediție a aces
tui important eveniment cultural și-au 
dat concursul colective artistice din 
țară și de peste hotare. Printre forma
țiile străine care au contribuit la reu
șita programului „Zilelor festive" șe 
numără formația corală „Madrigal" 
din București, condusă de artistul

capita- 
ei m-a 
pentru

emerit Marin Constantin. Cele două 
concerte oferite de această formație 
s-au bucurat de un frumos succes, 
presa berlineză scoțînd în evidență 
înaltul său nivel artistic.

Producția de oțel a An
gliei pe trimestrul trei a scă
zut CU 6 la sută în raP°rt cu pe
rioada corespunzătoare a anului trecut. 
Oțelăriile au lucrat numai cu 75 la 
sută din capacitățile lor de producție. 
Rapoartele oficiale date publicității de 
marile centre siderurgice din Marea 
Britanie nu lasă să se întrevadă că pe 
viitor situația oțelului se 
tăți.

va îmbună-

Consiliul 
pace al

A fost înființat 
național pentru
R.A.U. Din consiliu fac parte mem
bri ai Adunării Naționale, reprezen
tanți ai presei, muncitorilor, țăranilor 
și altor pături ale populației. (M.E.N.)
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„Progresul Siciliei depinde în bună parte de lichidarea Mafiei !“. Cu a- 
ceastă lozincă, un grup de militanți pentru propășirea insulei, în frunte 
cu publicistul și sociologul Danilo Doici, au manifestat în fața sediului 
senatului, cerînd publicarea rezultatelor privind acțiunile banditești ale. Ma
fiei, stabilite pînă acum de comisia de anchetă împotriva acestei organizajii

în partea centrală a la
vei recolta de orez a fost 
compromisă d® P® 0 suprafață de 
aproximativ 500 000 hectare în urma 
secetei prelungite. încă de pe acum, 
cantitățile de orez au scăzut pe piața 
indoneziană, iar prețurile acestui ali
ment de primă necesitate s-au dublat.

La Teatrul „Schiller" 
din Berlinul occidental 
a avut loc zilele acestea premiera 
dramei lui Georg Biichner „Moar
tea lui Danton', pusă în scenă 
de regizorul Liviu Ciulei. Spec
tacolul s-a bucurat de un succes 
deosebit. Cotidianul vest-berlinez 
„Der Tagesspiegel" subliniază că 
„Din toate spectacolele berlineze 
ale lui „Danton", în perioada de 
după război, această punere în 
scenă este cea mai reușită și ori
ginală. Nu ne sfiim să pronunțăm 
acest cuvînt, care obligă", scrie 
ziarul. „Un mare succes, apre
ciază ziarul „Telegraf". Omul de 
teatru hucureștean nu numai că 
l-a redat integral pe Biichner, 
cum rar este el prezentat în vre
mea noastră, dar el adaugă nume
roase contribuții personale, pentru 
a-l aduce pe spectator cit mai a- 
proape de viziunea poetului".

Pentru a pregăti un nou 
acord internațional privind 
producția și comercializa
rea COfeleir menk să Înlocuiască 
actualul pact pe cinci ani a cărui va
labilitate expiră în septembrie anul vii
tor, experți din 14 țări se întrunesc 
luni la Londra.

Un incendiu uriaș a iz
bucnit duminică la un com
plex industrial olandez de 
la Emmen, în apropiere de fron
tiera germano-olandeză. O fabrică de 
ciorapi a fost distrusă în întregime, iar 
cîteva depozite și un atelier au fost 
cuprinse la rîndul lor de flăcările in
cendiului, care nu a putut fi încă lo
calizat. Pînă acum, pierderile materiale 
au fost apreciate la aproximativ 30 mi
lioane de florini. Nu s-au înregistrat 
victime omenești.
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