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IIIVAIiĂȘIIL
NICOLAE CEAIIȘISCII

A PRIMIT PI AMBASADORUL
REPURLICII CHILE

Nicolae Ceaușescu, 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 

a primit miercuri, 18 oc- 
pe ambasadorul extraor- 
plenipotențiar al Republi- 

> în Republica Socialistă

Tovarășul 
secretar , 
Central 
Român, i 
tombrie, 
dinar și 
cii Chile 
România, Miguel Serrano Fernan
dez. la cererea acestuia.

Ambasadorul chilian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui Re
publicii Chile, Eduardo Frei Mon
tai va.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire cordială.

Rodul

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL INDIEI, INDIRA GANDHI
Primirea de către președintele 

Consiliului de Stat, Chivu Stoica
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit miercuri la 
amiază, la palatul Consiliului de 
Stat, pe primul ministru al Repu
blicii India, Indira Gandhi.

La primire au participat Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Aurel

Ardeleanu, ambasadorul României 
la New Delhi.

Premierul indian a fost însoțit 
de Rajeshwar Dayal, secretar pen
tru probleme externe în Ministerul 
Afacerilor Externe, P. N. Iiaksar, 
secretar al primului ministru, Am- 
rik Singh Mehta, ambasadorul In
diei la București.

Intre președintele Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și primul ministru al Repu
blicii India a avut loc o convorbire 
cordială. (Agerpres)

ȘEFUL DE FERMĂ, onestității
figură centrală în profesionale
agricultura de stat de Șerban CIOCULESCU

Investindu-i pe unii dintre cei mai 
buni specialiști agricoli cu răspunde
rea de șefi de fermă, partidul și sta
tul le-au încredințat o însemnată avu
ție pe care ei au datoria să o gospodă
rească cu maximă eficiență. în timpul 
scurt care a trecut de la înființarea 
fermelor agricole, numeroși specialiști, 
încadrîndu-se din plin în noua muncă, 
se străduiesc să-și pună în valoare 
spiritul de inițiativă creatoare.

împletind organic gîndirea tehnică 
și economică, ca atribut esențial al ști
inței conducerii, numeroși șefi de fer
mă realizează o îmbinare armonioasă 
între măsurile privind mărirea pro
ducției cu cele care vizează reducerea 
prețului de cost. O întreagă suită de 
inițiative creatoare întîlnim la între
prinderea agricolă de stat Lehliu, re
giunea București, unde se prelimina 
un beneficiu de circa 14 milioane lei 
pe anul în curs, față de 8,9 milioane 
lei cît era planificat. Toate cele 12 
ferme care intră în componența în
treprinderii își vor încheia activitatea 
cu beneficii, deși unele dintre ele fu
seseră planificate cu pierderi.

Nouăzeci de mii de lei pierderi — 
așa arăta planificarea făcută pentru 
ferma zootehnică de la Valea Argovei. 
Ing. zootehnist George Mihăilescu, 
șeful fermei, a primit cu inima strînsă 
această cifră rezultată din îndelungi 
calcule. Poate că unii s-ar fi lăsat 
mîngîiați de teoriile care încearcă să 
justifice că sectorul zootehnic aduce 
mai degrabă pagube decît cîștiguri. 
Adevăiul este că, oricît ar fi fost de 
minuțioase, calculele amintite nu re
flectă o latură esențială a activității

practice : inițiativa creatoare a specia
listului. faptul că atribuțiile largi, 
competentele și răspunderea cu care 
au fost învestiți fermierii constituie o 
adevărată forță materială. Căutînd 
surse de economicitate, ing. Mihăiles- 
cu a găsit chiar mai multe decît se 
întrezăreau la început. Pentru cele o 
mie de taurine, patru mii oi, o mie 
două sute porcine au fost calculate 
rații echilibrate, care au permis ca 
planul de livrare a produselor animale 
să fie depășit, înregistrîndu-se, totoda
tă, 700 000 lei economisiți la capitolul 
cheltuieli, pînă la 30 septembrie. De
oarece ferma de la Valea Argovei nu 
avea decît 477 ha destinate producției 
de furaje, s-a apelat Ia șefii fermelor 
vegetale învecinate pentru însămînța- 
rea a 200 ha porumb în cultură du
blă. Această inițiativă s-a soldat cu 
un plus de 2 400 tone masă verde. în 
plus, 70 ha de porumb de siloz a putut 
fi lăsat pentru boabe, obținîndu-se 
3 800 kg la hectar. Pe această cale se 
economisesc circa 240 000 lei. Inițiativa 
amintită, ca și altele, va influența di
rect cuantumul beneficiilor care se 
vor ridica la peste o jumătate de mi
lion, lăsînd goală rubrica pierderilor.

Prin întreaga sa activitate, șeful de 
fermă este un creator de bunuri ma
teriale, în majoritate de natură ali
mentară, ceea ce îi conferă un rol 
important în angrenajul ' societății 
noastre, care îl înconjoară cu stima 
binemeritată. Numai producția de 
grîu la I.A.S. Lehliu a totalizat anul 
acesta 20 786 tone, din care 4 868 
tone peste plan.

O trăsătură definitorie a activității 
șefilor de fermă se referă la îmbinarea 
cerințelor actuale cu cele de perspec
tivă, crearea bazelor pentru realizarea 
unor producții mai mari în anul vii
tor. Să ne oprim la întreprinderea a- 
gricolă de stat Dragalina, situată în 
inima cerealieră a Cîmpiei Române. 
Interlocutorii noștri sînt : Valerin Mer-

Constantin BORDEIANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stă în firea lucrurilor nerăbda
rea cu care un debutant așteaptă să 
fie publicat. Oricine și-a trimis o 
poezie sau un grupaj la o revistă 
literară prevăzută cu „poșta re
dacției", își amintește de înfrigu
rarea cu gare sorbea rubrica res
pectivă a Plecai ui număr, pîrtă ce-și 
vedea numele sau măcar inițialele 
urmate de un laconic refuz ori de 
o politicoasă amînare. în definitiv 
debutul este pentru un începător 
adevăratul act de naștere în regis
trul, dacă se poate spune, al stării 
civico-literare. Din acel moment 
abia scriitorul se simte în larg, ca 
o navă după ce a fost lansată ca să 
facă ocolul lumii. Debutantul tipă-

să se le- 
ca să re- 
spațiului 
Ca orice

I
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transportul feroviar
De la începutul anu- 

lui. rețeaua noastră fe
roviară a fost înzestra
tă cu 50 de locomotive 
Diesel-electrice, hi
draulice si electrice și 
cu aproape 4 000 va
goane de persoane și 
marfă, în aceeași pe
rioadă s-au executat 
peste 300 de km de li
nie continuă fără joan- rulant, mai buna folo- 
te. iar pe o serie de sire a capacității între-

trasee, printre care Plo
iești—Mizil, Timișoara— 
Arad. Filiași—Tg. 
au fost montate 
620 000 traverse 
prefabricate de
armat. S-au sistemati
zat și centralizat elec- 
trodinamic noi statii de 
cale ferată.

Dotarea cu material

Jiu, 
peste 

din 
beton

gului parc, organizarea 
judicioasă a manipu
lării mărfurilor au per
mis ca în 9 luni 
din acest an să se 
transporte peste preve
deri 186 milioane tone 
de mărfuri, precum și 
430 milioane călători. 
De asemenea, s-au rea
lizat beneficii în va
loare de 45 milioane 
lei. (Agerpres)

rit se leapădă sau începe 
pede de „complexele" lui, 
simtă din plin măreția 
nelimitat al notorietății, 
medicație — oricît de mică ar fi
răspîndirea periodicului respectiv 
— publicitatea are meritul de a 

■■ oferi pacientului (mai bine'zis im
pacientului !) din ajun acel calm 
necesar reculegerii și dispoziției de 
lucru. Reversul doftoriei sufletești 
a unui debut publicistic — mai 
ales dacă n-a trecut neobservat — 
poate fi însă sentimentul pretimpu
riu al gloriolei, acea autosatisfac- 
tie din capul locului, care se stre
coară în suflet ca o dulce toxină, 
otrăvindu-i izvoarele înainte ca ele 
să fi putut genera opera de seamă, 
mesajul.

în căutare de noi talente, perio
dicele acceptă însă uneori ceea ce 
li se dă și în acest fel ele nu-și 
exercită efectiv controlul unei exi
gente critice reale. Dacă mai con
siderăm relațiile utile ale unor ve
leitari abili, stăruința lor în raport 
direct cu neînzestrarea artistică, 
blazarea redacțională fată de aerul 
de familie al stilului liric sau al 
facturii prozei contemporane, să 
nu ne mirăm că nu totdeauna cei 
mai buni se bucură de mult rîvni- 
tul acces public și că nu puține 
sînt realele talente care, fie din ti
miditate frînată de orgoliu, fie din 
paralizia voinței, rămîn multă 
vreme ignorate. Dar nu asupra a- 
cestor singulari — ca număr și ca 
speță — debutanți vroiam să atrag 
speciala luare-aminte, ci asupra 
celorlalți, enorma majoritate a în
cepătorilor care se grăbesc apoi, 
după ce s-au văzut tipăriți în pe-
(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN CONSTRUCȚIE LA PITEȘTI

0 nouă centrală electrică de termoficare
La Pitești a început 

construcția unei cen
trale electrice de ter
moficare care va asi
gura, începînd cu anul 
1968, necesarul de abur 
și energie electrică al 
noii rafinării ce se clă
dește aici. Centrala va 
avea 3 cazane de abur

cu o capacitate de 120 
tone pe oră, la o pre
siune de 100 atmosfere, 
două turbine cu o pu
tere instalată de 12 MW 
fiecare, stație de tra
tare chimică a apei etc.

în același oraș s-a în
ceput dezvoltarea cen
tralei electrice de ter

moficare, în scopul asi
gurării necesarului de 
abur și energie elec
trică pentru noile linii 
tehnologice ce se mon
tează aici, precum și 
pentru combinatul pe
trochimic din apro
piere.

(Agerpres)

— — J
Telegramă

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
prim-mmistru al Guvernului revoluționar al Republicii Cuba

Am aflat cu profundă durere despre moartea eroică a tovarășului 
Ernesto Che Guevara, revoluționar înflăcărat care a adus o contribuție 
de seamă la victoria revoluției cubane și a închinat întreaga sa viață 
luptei pentru cauza socialismului, libertății și independenței popoarelor.

în numele Comitetului Centra) al Partidului Comunist Român, vă 
rog să primiți exrresia sincerei noastre compasiuni în legătură cu această 
grea pierdere

NICOLAE CEAUSESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ancheta socială SER VICIU
CONTRA „RECUNOȘTINȚĂ"-

Din jurnalul unui jude
cător:
• Tehnicianul construc

tor Gheorghe Giulvezan 
din Timișoara se deprin
sese cu obiceiuri fanariote, 
împărțea favoruri plătite 
din banii statului contra 
peșcheș. II pretindea de la 
muncitorii din subordinea 
sa pentru a-i salariza mai 
bine ; le fixase chiar o 
„contribuție" lunară.

• Prinși făcînd speculă 
cu material lemnos, Iile 
Luca și Gheorghe Rezmu- 
ves din comuna Giroc caută 
în fel și chip să scape de 
pedeapsă. Socotesc că ar 
trebui distruse actele de 
cercetare. Dar socoteala 
lor de-acasă nu s-a potrivit 
cu cea de la locuința lu
crătorului de milifie, unde 
cei doi au încercat să-1 
cumpere oferindu-i o sumă 
de bani.

— După cum se vede — 
comentează autorul jurna
lului, judecătorul timișo
rean Olimpiu-Marin Teuș- 
dea — faptele ca si îm
prejurările în care au 
fost săvîrșite sînt foarte 
diferite. Le apropie un 
singur lucru : se încadrează 
la mită, una dintre infrac
țiunile cele mai aspru pe
depsite de codul penal. A-

ceastă semnificație juridică 
este impusă de periculozi
tatea socială deosebită pe 
care o prezintă manifestări 
de genul celor de mai sus. 
Căci ele lezează atît drep
turile și interesele legale 
ale cetățenilor, cît si pres
tigiul, „cartea de vizită" a 
respectivei instituții.

Dincolo de aspectul par
ticular al cutărui caz, mita 
este primejdioasă printr-un 
soi de bacii pe care-1 pro
pagă, al ilegalității. „Vasă- 
zică tot se mai poate, dacă 
știi unde și pe cine să 
ungi", își va spune, brusc 
încurajat, cel care încearcă 
să obțină un lucru ilicit și 
se va strecura prin portița 
dosnică a „relației" remu
nerate. Atins de acest ba
cii, chiar un om perfect 
îndreptățit în cererea sa 
începe să șovăie : „Dacă 
nu ungi pe cine trebuie..."

Procurorul șef adjunct al 
Capitalei, Radu Popescu, 
tine să precizeze :

— In raporturile sale cu 
cetățenii, funcționarul re
prezintă instituția și, în 
ultima analiză, statul. Ra
porturi care nu pot fi decît 
ireproșabile, bazate pe va
lori morale cum sînt cins
tea, corectitudinea, probi
tatea, respectarea legalită

ții sociale. Corupția de 
orice fel atentează împo
triva acestor valori și deci 
a încrederii de care se 
bucură cei învestiți cu o 
părticică din autoritatea 
statului. De aceea, dintre 
cele două forme de corup
ție — darea și luarea de 
mită — ultima este cea 
mai aspru sancționată de 
lege. Se consideră că în 
această situație promotorul 
corupției este însuși func
ționarul care are datoria 
de serviciu de a respecta 
legalitatea, de a fi exem
plu de corectitudine și 
cinste pentru toți cetățenii.

— Cercetînd o serie de 
cazuri, am întîlnit următo
rul aspect. Vinovati de a 
fi primit mită, unii func
ționari se apără zicînd că, 
în schimbul „atenției" sau 
„cadoului", ei n-au comis 
nici un act contrar îndato
ririlor de serviciu. L-au 
servit pe cetățean în limi
tele drepturilor sale legale.

— E o apărare șubredă, 
căci și în această situație 
fapta e considerată ca in
fracțiune. Scopul este de a 
se combate practica acelor 
funcționari care înțeleg 
să-și îndeplinească îndato
ririle normale de serviciu 
numai în schimbul unor

daruri sau al altor profituri 
ilicite. Do ut des nu are 
ce căuta în sfera raporturi
lor dintre funcționar și 
cetățean, sub nici o formă. 
A „recompensa" anticipat 
pe funcționar pentru a-1 
„stimula" la respectarea 
legalității, a obligației sale 
de serviciu, este nu numai 
o bizarerie, ci și o prac
tică periculoasă. Trebuie 
curmate apucăturile de 
vechi notăraș care nu aș- 
ternea plaivazul pe un cer
tificat pînă nu se asigura 
că omul se „simte". In asta 
un mare rol revine opiniei 
cetățenești, spre a bara 
calea „atenției" care co
rupe.

Revenind asupra cazuri
lor de mai sus și antici- 
pîndu-le pe cele ce vor 
fi relatate în continuare, 
merită atenție nu numai 
aspectul lor juridic. Cine 
sînt indivizii care încheie 
tranzacția de vînzare-cum- 
părare, aruncînd pe cîntar 
și apoi în coșnită. ca pe o 
fleică, ultimul rest de 
conștiință, demnitate, onoa
re ? Un dascăl cu trei de-

Vicor VÂNTU

(Continuare în pag. a Ii-a)

Dejun oferit de președintele 
Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soția au oferit 
miercuri, în saloanele Consiliului 
de Stat, un dejun în onoarea pri
mului ministru al Republicii India, 
Indira Gandhi.

Au luat parte Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Cosma, 
Athanase Joja și Ludovic Takacs, 
membri ai Consiliului de Stat, Mi
hai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Constan
tin Scarlat, ministrul industriei 
chimice, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor

externe, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, A- 
lexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Au
rel Ardeleanu, ambasadorul Româ
niei la New Delhi, și alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, Ra
jeshwar Dayal, secretar pentru 
probleme externe în Ministerul 
Afacerilor Externe, P. N. Haksar, 
secretar al primului ministru, Am- 
rik Singh Mehta, ambasadorul Re
publicii India la București, S. Ra- 
machandran, secretar adjunct în

(Continuare în pag. a V-a)

Banchet oferit de primul ministru 
al Indiei

Primul ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi, a oferit 
miercuri seara un banchet în sa
loanele Casei Centrale a Armatei 
în onoarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Mi
hai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Constan
tin Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Aurel Ar
deleanu, ambasadorul României în 
India, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și alte instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură, generali și alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, Ra

jeshwar Dayal, secretar pentru 
probleme externe în Ministerul 
Afacerilor Externe, P. N. Haksar, 
secretar al primului ministru, Am- 
rik Singh Mehta, ambasadorul In
diei la București, S. Ramachandran, 
secretar adjunct în Ministerul Co
merțului, J. S. Mehta, secretar ad
junct în Ministerul Afacerilor Ex
terne, S. Bikram Shah, șeful 
Protocolului Ministerului Afaceri
lor Externe, K. Natwar Singh, di
rector al Secretariatului primului 
ministru, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe premierul indian 
în vizita în țara noastră.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

In timpul banchetului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Indira Gandhi și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit toas
turi. (Agerpres)

In pag. a V-a se publică 
toasturile rostite la banchet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 REMARCABILĂ REALIZARE A STIINTEI SI TEHNICII SOVIETICE
» , 1

Stafia automată sovietică 
„Venus-4" a ajuns 
pe planeta Venus
• După un zbor de 4 luni, timp în care a parcurs 350 de milioane 

kilometri, stația automată sovietică „Venus 4“ a coborît lin pe supra
fața planetei.

• Primele date transmise de la fața locului : temperatura variază 
între 40 și 280 grade Celsius ; presiunea atmosferică între 1 și 15 at
mosfere. Atmosfera planetei Venus e compusă aproape în întregime 
din bioxid de carbon.

Așezarea lină a navei spațiale sovietice pe Venus deschide 
noi perspective in explorarea spațiului cosmic. Amănunte în pagina 
a Vl-a a ziarului.
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R„ SALUTUL INTERNAȚIONALIST
Si AL PROLETARY TULUI ROMÂN
Documentele vremii despre solidaritatea cu Marea Revoluție Socialistă din Octombrie

Poporul roman, împreună cu întreaga omenire progre
sistă, sărbătorește anul acesta împlinirea a 50 de ani de la 
victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveni
ment de uriașă însemnătate mondială, care a deschis o 
nouâ epocă în istoria omenirii — epoca revoluțiilor prole
tare, a trecerii popoarelor de la capitalism la socialism. 
Victoria proletariatului rus, condus de Partidul Comunist, 
Ideile lui Octombrie au stimulat spiritul revoluționar al cla
sei muncitoare, al maselor largi de pretutindeni, răsunînd 
ca un îndemn înflăcărat la lupta pentru realizarea proprii
lor lor aspirații de eliberare socială și națională.

In Romănia, unde, ca urmare a ravagiilor primului răz
boi mondial, vechile contradicții sociale care măcinau orîn- 
duirea burghezo-moșierească erau exacerbate, Revoluția 
din Octombrie a avut un puternic ecou. Clasa muncitoare, 
țărănimea, masele largi, care desfășuraseră în decursul de
ceniilor viguroase acțiuni de luptă împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, au salutat de la început, cu căldură și 
simpatie. Revoluția din Octombrie, văzînd în ea un exem
plu însuilețitor în lupta lor revoluționară. Pe întreg cuprin
sul țării s-a desfășurat o puternică mișcare de solidaritate 
cu lupta proletariatului din Rusia, în aceasta găsindu-și 
expresia sentimentele internaționaliste ale maselor mun
citoare din Romănia.

Redăm, în cele ce urmează, cîteva dintre nenumăratele 
mărturii ale solidarității clasei muncitoare și a maselor 
largi ale celor ce muncesc din țara noastră cu Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie.

„0 pagină vie a spiritului internaționalist al proletariatului și maselor 
muncitoare din țara noastră o constituie activitatea desfășurată în sprijinul 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, lupta pentru apărarea cu arma în mînă 
a tînărului stat socialist".
(Din Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R., 

cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român)

IDEALUL COMUNIST-SCOPUL CEL MAI (NALT
ISub impulsul valului luptelor sociale care se ridica în România, Partidul Socialist, credincios spiritului 

internaționalist, șt-a exprimat solidaritatea cu proletariatul rus, adeziunea la ideile socialismului științific, 
în documentul său programatic „Declarația de principii" din decembrie1918 :

„de azi Începe 
o nouă eră In istoria

...Revoluția rusă a fost primul 
semnal. Pornita la început pentru 
doborîrea țarismului, revoluția rusă 
a creat condițiile favorabile pentru 
ca proletariatul să pună mîna pe 
puterea politică și să înfăptuiască 
republica socialistă...

Această victorie a proletariatu
lui nu este întîmplătoare. întrucît 
societatea capitalistă a creat în si
nul său condițiile obiective pentru 
transformarea ei. Proletariatul rus 
a putut realiza această transfor
mare datorită unui complex de îm
prejurări favorabile și conștiinței 
de puterea sa economică și politica, 
de misiunea sa 
căpătat-o gratie 
lor socialiste...

istorică, pe care a 
propagandei idei-

Sub influența războiului euro
pean. în care ideile burgheze de 
democrație și civilizație au dat fa
liment. sub presiunea marilor pro
bleme — economice și politice — 
pe care războiul le ridică în fața 
popoarelor, sub presiunea marilor 
nemulțumiri provocate în masele 
adînci ale poporului din cauza lip
surilor și a mizeriei crescînde și 
sub influența și pilda dată de pro
letariatul rus. proletariatul euro
pean nu va întîrzia să ajungă la 
conștiința necesară realizării idea
lului său de dezrobire totală...

Partidul socialist din România, 
pornind de la aceste constatări și 
solidar cu Partidul comunist rus și

cu toate partidele socialiste revo
luționare din lumea întreagă, de
clară :

Că lupta pentru cucerirea prin 
orice mijloc a puterii politice din 
mîinile burgheziei române și întro
narea dictaturii proletare în vede
rea realizării idealului comunist 
formează unicul său scop...

într-un cuvînt, va depune toate 
sforțările pentru trezirea, educarea 
și organizarea muncitorimii de la 
sate si din orașe, pentru ca. fă- 
cînd-o conștientă asupra idealului 
comunist — idealul ei de clasă — 
s-o pregătească pentru momentul 
decisiv al realizării societății socia
liste.

CU ARMA ÎN MÎNĂ PE BARICADELE
LUMII!“ REVOLUȚIEI
Socialiștii români au organizat tipărirea și răspîndirea a nenumărate ma

nifeste, care, exprimînd entuziasmul 
liste din Octombrie, chemau masele 
ționară pentru înfăptuirea propriilor

pentru victoria Marii 
la solidaritate activă, 
lor năzuințe

Revoluții Socia
la lupta revolu-

Solidaritatea elementelor revoluționare, a proletaria
tului român cu Revoluția din Octombrie șira găsit o 
puternică expresie in participarea directă, nemijlocită, 
cu arma în mină, a unui mare număr de fii ai poporu
lui român, la însăși desfășurarea revoluției, la lupta

dusă de Puterea Sovietică împotriva forțelor contrare
voluției.

La chemarea Comitetului de acțiune social-democrat 
român, constituit în iunie 1917 la Odesa, zeci de mii de 
români, aduși de împrejurările războiului pe teritoriul 
Rusiei, s-au înrolat voluntari în forțele armate revo
luționare.

Iată, mai jos, un extras dintr-un apel al Comitetului 
de acțiune social-democrat din Odesa, publicat în orga
nul de presă al acestuia, ..Comunistul". la 24.V.1919 :

CETĂȚENI ȘI MUNCITORI ! 
Strigați și cîntați de bucurie !... 
De azi începe o nouă era în isto

ria lumii !...
Revoluția rusă a făcut primul 

pas, nimicind cu avînt titanic tot ce 
i-a stat în cale. De acum soarta 
lumii e legată de victoria proleta
riatului ! Socialismul stăpînește as
tăzi tara cea mai întinsă din Euro
pa ; socialismul nu mai poate fi un 
vis frumos ; dînsul e triumfător, de 
dînsul tremură reacțiunea de pre
tutindeni. Milioane de proletari, de 
dezmoșteniți, de soldați se bucură 
azi de triumful socialismului.

Muncitori ! în Rusia nu mai exis
tă nici împărat, nici prinți. nici 
boieri și fabricanți, care să exploa
teze. nici politie, nici mizerie. în 
Rusia totul e guvernat de popor, 
pentru popor. în Rusia s-au împăr
țit pămînturile 
fabricile.

Muncitori !
în fata acestei ................ .

în fața acestei transformări pentru 
vecie, care e datoria

si s-au confiscat

revoluții mărețe.
noastră ?

De noi depinde 
cuceri totul ! Eliberarea 
poate și trebuie să fie numai ope
ra noastră proprie ! Muncitorimea 
din satele și orașele României nu 
mai poate da destinele ei în mîinile 
clasei stăpînitoare Interesele mun
citorilor si țăranilor sînt tocmai 
potrivnice intereselor celor două 
mii de boieri si fabricanți din Ro
mânia...

Vrem dreptul de vot deopotrivă 
pentru toți locuitorii tării fără deo
sebire de religie șl sex. Vrem o 
Constituantă aleasă de tot poporul, 
care să hotărească republica socia
lă, darea moșiilor la țărani, con
fiscarea averilor, fabricilor și a 
tuturor mijloacelor de producție, 
vrem desființarea moștenirilor 1...

Muncitori 1
Ceea ce noi cerem. în Rusia s-a 

și înfăptuit 1
Sus inimile I Societatea capitalistă 

trebuie să dispară..
Trăiască organizarea, curajul, vo

ința proletariatului din România !...
Noiembrie 1917

totul 1 Noi vom 
noastră

Cu toții la datorie!
Alături de frații ruși, trebuie să se adu

ne și muncitorii români. Odesa adăposteș
te încă astăzi sute și chiar mii de mun
citori români care lucrează în fabricile 
și atelierele rusești... Fiecare țăran, fie
care muncitor român, care-și cunoaște atît 
de bine stăpînirea care a avut atîta dra
goste și atîta grijă Să-i răspundă și tot
deauna cu temnița și cu gloanțe, fiecare 
țăran și muncitor român care înțelege că 
regimul oligarhic și odios din țara româ
nească nți va dispare decît atunci cînd ei 
singuri vor pune mîna pe putere și vor 
stabili ordinea și buna rînduială — se vor 
uni cu muncitorii ruși în aceeași armată 
roșie pentru lupta comună, fie astăzi în 
Rusia, fie mîine în România, pentru întro
narea puterii și dictaturii proletariatului, 
în ambele țări, după cum va trebui 
fie mai tîrziu în toate țările.

Așadar, alături de muncitorii ruși, 
toții la datorie. în armata roșie !

să

cu

★ *

MUNCITORI !
care nici un7 Noiembrie : Zi pe 

muncitor nu trebuie s-o uite ! Ziua 
aceasta e o zi fără seamăn de mare 
și frumoasă pentru clasa noastră! 
Astăzi se împlinește un an de la 
revoluția bolșevică, un an de cînd 
muncitorii si țăranii ruși au alun
gat pe boieri și pe patroni de pe 
moșii și din fabrici, punînd dînșii 
— proletarii de la orașe și de la 
sate — stăpînire socialistă, stăpînire 
muncitorească pe ele. Un an se 
împlinește astăzi de cînd pentru în- 
tîia oară în istorie muncitorii, ei 
înșiși cîrmuiesc statul. Republica 
Socialistă...

De aceea, muncitori. în pragul 
celui de-al doilea an revoluționar.

celui de-al 
muncitoare 
sfîntă pentru noi să 
inima de cîntările revoluționare ce 
vin din răsărit...

împodobiți-vă piepturile, mun
citori. cu cocarde roșii avîntați pă
lăriile în văzduh umpleți-1 cu stri
găte de bucurie și de victorie, pen
tru că viitorul clasei muncitoare de 
pretutindeni - socialismul — se în
făptuiește...

începută în Rusia, revoluția se va 
isprăvi în celălalt capăt al lumii...

Muncitori, tovarăși !
Pentru dezrobirea noastră numai 

un singur lucru ne poate ajuta si 
aceasta este : revoluția I

Noiembrie 1918

doilea an de stăpînire 
în Rusia, e o datorie 

ne Umplem

SOLIDARITATEA
GREVIȘTILOR

Anii 19lo—1920 au cunoscut o continuă creș
tere a valului luptelor revoluționare. în ca
drul cărora afirmarea solidarității față de 
Puterea Sovietică se împletea cu revendi
cările economice și politice ale maselor 
muncitoare — ziua de muncă de 8 ore, 
mărirea salariilor, 
dreptul de organizare, recunoașterea con
siliilor muncitorești etc.

Intre acțiunile de lupta ale proletariatului 
român din această perioadă se înscrie și par
ticiparea sa la greva politică din 21 iulie 1919, 
organizată pe plan internațional, la chemarea 
Internaționalei Comuniste, în semn de solida
ritate cu Revoluția din Octombrie și cu re
voluția proletară din Ungaria.

lată cum relata ziarul „Socialismul", din 
23 iulie 1919, desfășurarea grevei:

înlăturarea cenzurii.

Muncitorimea a dat 
ieri dovada celei mai 
desăvîrșite conștiințe 
de clasă căci, în dis • 
prețul tuturor măsuri
lor vexatorii luate de 
organele administra
tive, a încrucișat bra
țele, arătînd încă o 
dată forța extraordi
nară a sa.

Capitala a prezentat 
un aspect nou. Circiu
mele, cafenelele, res
taurantele, magazine
le de orice fel aveau 
obloanele trase. Tram
vaiele nu au circulat. 
Uzina electrică nu a 
funcționat. Fabricile si 
atelierele au încreme
nit la aceeași oră. A- 
telierele, depourile și

reviziile căilor ferate 
nu au lucrat de ase
menea.

Funcționarii Băncii 
de credit au făcut ges
tul frumos de a se so
lidariza, declarînd si 
ei grevă.

Muncitorii au păs
trat o atitudine dem
nă, stînd la casele lor 
în cea mai mare parte 
Unii din tovarăși au 
venit la club, unde 
s-au ținut două întru
niri (.. ).

Greva generală a a- 
vut cel mai desăvîrșit 
succes. în ciuda oligar
hiei. care și-a închipuit 
că se poate infringe 
voința clasei munci
toare...

Ostași din batalionul revoluționar român constituit la Odesa, purtînd 
steaguri roșii și pancarta „Trăiască revoluția română"

Flota revoluționară română

In sprijinul revoluției s-au ridicat și ma
rinarii de pe vasele flotei militare române, 
care s-au răsculat sub conducerea comite
telor revoluționare alese de ei. Consem- 
nînd aceste acțiuni, ziarul „Lupta" din 
18 februarie 1918 scria :

Astăzi la Sevastopol Pavilionul roșu fîlfîie 
pe 
Ion 
nă, 
au
Mării Negre vasele 
garhiei române — 
victoriei noastre.

Asupra marinarilor noștri va rămîne de-a 
pururi gloria de a fi făcut primul pas spre 
o viață nouă.

După exemplul marinarilor ruși, marina
rii români din Sulina au ridicat cei dintîi 
drapelul revoluției.

încercarea lor de la începutul lui ianua
rie n-a reușit, dar a dat semnalul ridicării 
întregii delte a Dunării...

Marinarii și soldații ruși au dat libertate 
Rusiei.

Soldații și marinarii români au aceeași 
misiune istorică pentru tara lor.

vasele marinei revoluționare române. 
Roată, Emanciparea, Republica Româ- 

Republica Socială și 1907 
fost botezate în

Căci astfel 
apele revoluționare ale 
care au aparținut oli- 

sînt de acum chezășia

EDIȚIE SPECIALA ’

yiai icmi ii ■
muncitori mcrudfBzn bretele

2 CUM A DECURS GREVA GENERALA Scr^jlin Buxâu

1U IliLIE IN CAPITALA 
muncitori încrudțază brațele 

fentei

2':

In facsimil, pagina din ziarul „Socialismul" din 23 iulie 1919, în care a

apărut articolul privitor la desfășurarea grevei politice din 21 iulie 1919 

Spatiile albe (marcate pe facsimil), arata tăieturile făcute de cenzură, care

nu admitea referiri la solidaritatea cu revoluția socialists

MESAJUL VIBRANT
AL PRESEI SOCIALISTE

„SOCIALISMUL

București
„...Astăzi, cînd 

muncitorimea îsi are 
din nou ziarul ei. ea 
va putea afla. fie 
chiar cu întîrziere. 
cele ce s-au petrecut 
în Rusia începînd cu 
ultimele zile din lu
na februarie 1917.

Folosindu-ne de 
veștile trimise de a- 
gentiile telegrafice 
din Rusia, de amă
nuntele cuprinse în 
ziarele socialiste din 
străinătate, de lucră
rile care au apărut 
pînă acum, vom da 
muncitorului român 
Dutinta de a afla. în 
sfîrsit. ceea ce au 
săvîrsit tovarășii săi 
ruși../). Vom arăta 
îndeosebi rolul hotă- 
rîtor pe care l-a 
cat proletariatul 
industrial, care, 
primul 
dus 
Vom 
fost 
care
ceastă 
cucerirea puterii po
litice...

De asemenea. se 
ivesc unele arătări 
noi. nemalîntîlnite în 
istorie pînă aici : 
dictatura proletaria
tului,
importantă 
înainte vreme, 
acum oe planul 
si se impun ca 
tori hotărîtori :
vietele. Le vom ex
plica si vom cerca să 
vedem întrucît co
respund unor împre
jurări speciale din 
Rusia sau din vre
muri de revoluție si 
întrucît ele ar putea 
găsi aplicarea sub o 
formă oarecare în 
altă tară sau în vre
muri premergătoare 
revoluției...

Vom avea prilejul 
să cercetăm din nou 
care sînt împrejură
rile care dau naște
re revoluțiilor si să

astfel îneît 
aceste condi- 
deosebindu-se 

o tară la alta.

ju-
rus 
din 

a
luptei, 

care a 
idei

moment 
greul 

arăta 
lupta de
a întovărășit a- 

luptă pentru

vedem totodată cum 
forma ne care o ia 
revoluția este deter
minată de condițiile 
economice existente, 
deci de forma poli
tică. de starea cultu
rală si chiar de tra
diție, 
toate 
tiuni 
de la
forma ne care o vor 
lua acolo viitoarele 
revoluții va fi de bu
nă seamă alta decît 
în Rusia...

în sfîrsit. vom a- 
răta care sînt rezul
tatele la care s-a a- 
iuns pînă acum, cu 
toate piedicile ivite 
în cale. Vom vedea 
astfel cum visul nos
tru. a] tuturor. a 
luat o formă concre
tă într-un colt al 
lumii gratie munci
torimii ruse.

Din noianul acesta 
de fenomene vom 
cerca să înlăturăm 
De cele întîmDlătoa- 
re. locale si să des- 
Drindem De cele ge
nerale. Vom deosebi 
ceea ce a fost speci
fic rusesc si ceea ce 
reprezintă o arătare 
dare Doate să se re- 
Dete la orice revolu
ție proletară, ori
unde s-ar ivi aceasta.

18 noiembrie 1918

vărsării de sînge. 
voiti ca războiul să 
nu mai dureze si a 
patra iarnă. si în lo- 

"-cul sălbăticiei să fie 
reîntronată cultura 
si munca. Voi cereți 
ca nici o națiune să 
nu tină în asuprire 
De alta, nici un neam 
să nu fie subjugat 
si fiecare Donor sin
gur să aibă drentul 
de a conduce. Nici o 
tară să nu rănească 
oămînt străin si nici 
o tară să nu ceară 
haraciu. despăgubire 
de război de

Scopurile 
toate ale 
care sînt si
turor socialiștilor din 
lume. sînt atît de 
mărețe și atît de 
sfinte. îneît va tre

ia iz-

la alta... 
astea 

voastre, 
ale tu-

bui să ducă 
bîndă.

26 noiembrie

„OLTENIA

1917

SO
CIALISTA
Tr. Severin

Altele, de o 
relativă 

apar 
întîi 
fac- 
So-

„ADEVARUf

Transilvania

Revoluția comunis
tă rusă e cea mai 
mare zguduire și 
prefacere De care a 
suferit-o omenirea 
pînă azi...

Ea e triumful pro
letariatului, e izbînda 
muncitorimii asupri
te și obijduiite, 
victoria dreptății 
a frățietății...

Si 
1793. 
ceză 
rea
numai francezi, ci a 
întreg feudalismului 
european, tot astfel 
astăzi, revoluția co
munistă rusă vesteș
te triumfătoare în- 
frînserea veșnică a 
capitalismului 
exploatării din 
țările.

Privind deci 
lutla rusă,
putem decît admira 
măreția si marele ei 
rol ne care îl ioacă 
în omenire.

15 noiembrie 1919

e
Si

îndupă cum 
revoluția fran- 
anunta zdrobi- 
feudalilor. nu

Drin 
văr- 

cu

Slavă si mărire 
vouă, muncitori ruși! 
Alduit fie numele 
vostru, tovarăși ruși, 
care prin hotărîrea 
voastră eroică, 
sîneele vostru 
sat în luptele
dușmanii ponorului, 
ne-ati întărit credin
ța în puterea socia
lismului si ati arătat 
lumii calea cea mai 
dreaptă ce duce la 
pace si la înfrățirea 
popoarelor...

Căci ce voiti voi ? 
Voiti în primul rînd 
să se nună capăt

și a 
toate

revo- 
noi nu

GRUPAJ REALIZAT CU SPRIJINUL INSTITUTULUI 
DE STUDII ISTORICE ȘI SOCIAL-POLITICE DE PE 

LÎNGĂ C.C. AL P.C.R.

Toamnă pe Herăstrău Foto : M. Cioo

La magazinul Universal Victoria
Zilnic, între orele 

7—22, la magazinul 
universal „Victoria" 
din Capitală se pot 
cumpăra confecții 
pentru toate vîrstele. 
în raioanele sale de 
specialitate se găsesc 
diferite modele de 
costume, paltoane, sa- 
couri, pardesie, ta- 
ioare, rochii și fuste

cu o linie modernă și 
elegantă.

De la acest maga
zin se pot procura 
confecții, aparate e- 
lectrotehnice, televi
zoare etc și cu plata 
în rate. Televizoarele 
se vînd și în zilele de 
luni. In această zi se 
poate prinde cu o an
tenă specială progra
mul televiziunii bul
gare.

Menționăm, de ase
menea, că s-au îm
bunătățit condițiile 
de cumpărare a frigi
derelor, aparatelor de 
radio și aspiratoare
lor „Record", cu pla
ta în rate ; suma de 
acont s-a micșorat, 
iar ratele pînă la 
completarea valorii 
respective se pot eșa
lona pe o perioadă 
mai lungă.

Serviciu contra
(Urmare din pag. I)

cenii la catedi’ă (Ion Popescu, fost 
director adjunct la un liceu — sec
ția serală — din Capitală! întîlnește 
pe coridorul școlii o candidată la ad
miterea în clasa a IX-a. O chestio
nează atent de unde vine, cine-i sînt 
părinții, dacă e bine pregătită, fiind
că examenul nu e ușor și candidați 
sînt multi. O secvență idilică cu un 
dascăl inimos. în realitate. își adul
meca prada. Nimic viu nu mai vi
bra în sufletul acestui om ; în schimb 
creierul calcula lucid cit s-ar putea 
stoarce de la această fată sosită de 
la tară. „Mi-aduci o mie de lei și 
treci la examen. Dar nu mai spui la 
nimeni. Numai lui taică-tu. ca să-ți 
dea banii. Ne-am înțeles ?“

Greu de imaginat un spectacol mal 
subuman, mai josnic. Nu te speria, 
prostuțo, că sînt director la școala 
unde vrei tu să intri, nu te uita la 
părul meu alb. cumpără-mă, crezi 
că visezi urît ? Nu, atîta cost eu — 
o mie de lei. e mult ? Nu e mult, 
cu mia asta ajungi pînă la facultate, 
hai, fără grijă, sînt de vînzare ! Fata, 
Elena Odoroabă, nu s-a lăsat prea 
mult invitată la chilipir. A adus ba
nii, a cumpărat marfa — deși n-a 
obținut decît media 4,50 la examen, 
tot a reușit să intre ! Deznodămîn- 
tul acestei sinistre povești — gîn- 
diti-vă numai la ce s-a putut pe
trece în inimile adolescenților cînd 
au aflat că dascălul lor trafica si
tuațiile școlare, faptă pentru care a 
fost condamnat.

Mortifierea morală este numai o 
fațetă a pericolului social pe care-1 
reprezintă odioasa tranzacție. Se 
pune întrebarea și ce vinde un ase
menea individ 7 Dacă, precum în le
gendele biblice el și-ar vinde su
fletul diavolului, încă, să zicem, 
afacerea l-ar privi direct și per
sonal. Dar el tranzacționează cu 
lucruri mult mai pămîntene și 
— culmea — care nici măcar nu-i 
aparțin, ci sînt bunuri inalienabile, 
proprietate socială. E ca și cum un 
mecanic s-ar apuca să vîndă locomo
tiva și vagoanele pe care le are de 
transportat la. destinație. Nu e ab
surd ?

Numai- că, printre hîrtii și ștam
pile, acest absurd e mistificat, voalat 
de profitorul care se identifică atît 
de mult cu scaunul ce i-a fost încre
dințat, îneît își închipuie că acest 
obiect de sprijin poate fi transformat 
într-un mic birou de afaceri deo- 
chiate. Sufletul mort își zice : dacă 
oamenii au nevoie de adeverințe, 
certificate sau autorizații, nu e pă
cat să le primească „de pomană" ? 
Viciul de gîndire pornește de la 
ideea, nu îndeajuns de combătută, 
Că el, funcționarul cutare, eliberează 
actele. „Ascultă, omule, eu îți rezolv, 
îți fac referat favorabil dacă..." Exact 
așa a gîndit și a acționat fostul șef 
al Inspecției de valorificare a pro
duselor agricole a Sfatului popular 
regional Crișana. Și astfel, Vasile 
Tătaru, zeu pe postul lui, a fost 
prins în flagrant delict într-o cofetă- 
rioară, pe cînd se îndulcea din mita 
pretinsă unui morar pentru o ches
tiune de uium. Nicolae Silaghi, con
damnat și el pentru aceeași fărăde
lege, transformase biroul lui de teh
nician la secția de gospodărie comu
nală a Sfatului orășenesc Oradea în
tr-o veritabilă tarabă cu prețuri 
fixe. Atîta pentru o aprobare de de
molare, atîta pentru o scutire, atîta 
pentru...

— Cum vă explicați că au putut 
„lucra" o bună bucată de vreme fără 
să fie descoperiți ?

— Pe de o parte — răspunde to
varășul Emil Cotoi, secretarul Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Crișana — din cauza 
lipsei unui control atent și sistema
tic. Mai ales în cazul lui Tătaru, so
cotit specialist în munca de sfat. 
Avea și un serviciu ușor și oarecum 
periferic în ansamblul preocupărilor 
noastre, care nu punea probleme de
osebite. Și iată că ne-a pus ! Pe de 
altă parte, există și o explicație de 
ordin mai general. Consider că, în
tre alte rele, birocratismul este un 
canal de alimentare a șperțului. în 
cazurile cînd cetățeanului i se rezol
vă bine și la vreme problema, șper- 
țul rămîne un non sens. Și atunci 
ce face, funcționarul vînător de 
mită ? I-o sugerează cetățeanului 
printr-o adevărată punere în scenă : 
„mai reveniți, cererea se rezolvă cam 
greu, mai durează, nu se știe etc.“ 
Gravă, mi se pare și existența unor 
astfel de practici în relațiile con
tractuale. Șperțul poartă denumirea 
de „taxă de urgentă ".

—r Interesant. Ați avut-o cumva de 
plătit ?

— Cu un timp în urmă, cu ocazia 
unui drum la București, m-a însoțit 
un delegat al oficiului nostru regio
nal de aprovizionare și desfacere. 
Sfatul avea o repartiție pentru niște 
cauciucuri și rolul delegatului, între 
altele, era să le ridice. Nimic mai

recunoștință"
9 9

simplu. Dar treaba nu se aranja, 
în cele din urmă, pe un ton insinu
ant, mi-a spus-o deschis : nici într-o 
săptămînă n-o să căpătăm cauciucu
rile dacă n-o să cumpărăm — adică 
eu — o anumită lenjerie de mătase 
pentru o anumită persoană de la 
aprovizionare. Nu înțeleg — și nu e 
din păcate singurul caz — de ce o 
repartiție în cea mai deplină regulă 
nu poate fi onorată fără... onorar ? 
Atenție la acest gen de bariere arti
ficiale, ele lasă portițe șperțului !

Dar și mai grav este cînd tocmai 
cel însărcinat cu controlul, în loc să 
aplice corect legea. îi aține calea ce
lui în culpă și-i propune să-i vîndă 
tăcerea. Mită cu nuanță de șantaj — 
„cumpărați-mă, altfel vă trag la răs
pundere" — este cazul neobișnuit pe 
care-1 oferă faptele fostului șef al 
controlului financiar intern al Insti
tutului de cercetări miniere. Mihai 
Constantinescu.

— Probabil că prinderea lui în 
flagrant delict a provocat stupoare 
în colectivul dv.

— Nu prea — mărturisește direc- 
torul-adjunct al institutului, ing. 
Paul Rosingher — un șir de compor
tări ni-1 făcuse mai de mult suspect. 
Avea veșnic pretenții mai mari decît 
posibilitățile sale, destul de modeste, 
de altfel, era refractar, bîrfitor, a 
avut cu institutul două procese pier
dute pe chestiuni materiale și altele.

Și atunci ? Explicațiile nu ating 
nervul problemei. în pofida acestui 
portret corosiv dar post-festum, șper- 
țarul nu primise nici o sancțiune ad
ministrativă pentru diversele sale 
isprăvi, ba chiar i se și mărise leafa 
cu două luni înaintea „loviturii". Mă
car acum s-au tras concluziile tole
ranței în hamacul căreia s-a legănat 
Constantinescu 7

Dar oare în toate cazurile mita este 
stigmatizată așa cum se cuvine, cu 
asprimea pe care o conține legea 
tocmai pehtru a tăia de la rădăcină 
orice tentativă de corupție, mai ales 
cînd ea încearcă să pătrundă chiar 
în rîndurile celor care sînt investiți 
cu sarcini de control ? Cu ocazia in
ventarului făcut la un magazin de 
tricotaje din Oradea, revizorul conta
bil Alexandru Brădeanu a constatat 
existența unui plus. Datorită unei 
sume de bani oferite de gestionară, 
revizorul a făcut plusul invizibil. In
stanța de fond l-a condamnat pen
tru complicitate la delapidare. Prin
tr-o decizie a Tribunalului suprem 
s-a clarificat însă că era vorba de 
mită.

— Care este sensul acestei clarifi
cări ? îl întreb pe tovarășul Teodor 
Doreanu, procuror șef al raionului 
și orașului Oradea.

— Nu e prima dată cînd întîlnesc 
un astfel de caz. Consider că este 
greșită părerea unor juriști care a- 
preciază acest gen de fapte drept 
simple acte de complicitate la sustra
gerea săvîrșită de gestionar. Căci în 
acest caz am situa pe același plan 
al răspunderii atît pe gestionar cit 
și pe cel care are sarcina de a-1 con
trola. în realitate un revizor mituit, 
căruia i se cumpără astfel tăcerea, 
trebuie pedepsit mai aspru, nu în 
calitate de simplu complice, ci pen
tru că fapta sa prezintă o mai accen
tuată periculozitate socială.

Ce se întîmplă însă cu mituitorul ? 
Dacă denunță mita, în condițiile art. 
250, e apărat de pedeapsă. Sensul 
juridic al articolului e, incontestabil, 
pozitiv. Gravitatea infracțiunii de 
mită pentru climatul social face ne
cesară „iertarea" mituitorului. Dar 
nu în puține cazuri, cel care mi- 
tuiește o face ca să scape de „ceva", 
de eventuala răscolire a unei alte 
infracțiuni, e un element certat cu 
legea. Ar fi de aceea necesar ca or
ganele de urmărire penală să fie a- 
tente asupra comportării sale ulteri
oare, pentru ca — o dată scăpat 
„basma curată" — el să nu se simtă 
încurajat la alte fapte antisociale. 
Gravitatea actului comis impune să 
i se dea un avertisment serios. înso
țit de măsuri educative care să-1 re
aducă de pe poteca prăpăstioasă pe 
care s-a rătăcit.

în concluzie, trei idei cu caracter 
profilactic, subliniate de procurorul 
șef adjunct al Capitalei. Radu Po
pescu :
• Reprimarea severă și la timp a 

mitei constituie un mijloc impor
tant de prevenire a abuzurilor 
practicate de anumite elemente ne
cinstite care fac din învestitura lor 
publică un mijloc de profituri ili
cite.

• Educarea lucrătorilor din aparatul 
de stat în spiritul unor valori mo
rale superioare, a! respectării stric
te a legalității socialiste.

• O largă popularizare a legilor 
care să înarmeze pe toți cetățenii 
cu cunoa'-terea drepturilor și înda
toririlor lor. Se creează astfel o o- 
pirve de masă fermă si bizuită pe 
lege, stabilă in fata oricărei mani
festări de corupție.
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pagina economică
Cum s-a ajuns 
la „foamea" 

de cărămidă și var 
în construcții?

In ultimul timp, se semnalează frecvent, pe unele șan
tiere de construcții, lipsa de cărămidă și var. Aprovizionarea 
cu cantități insuficiente de asemenea materiale tradiționale, abso
lut necesare in construcții, costituie una din cauzele întirzierii 
lucrărilor, periclitind pe alocuri chiar termenele planificate de 
punere în funcțiune a obiectivelor. Nu mal vorbim de greutățile 
intimpinate în procurarea materialelor respective de oamenii 
muncii care-și construiesc locuințe proprietate personală.

Problema care se pune este: au fost oare epuizate resursele 
de argilă și piatră de calcar ? Evident că nu. Sau există o insufi
cientă preocupare pentru ca producția de cărămidă și var să tină 
pasul cu cerințele in creștere ale șantierelor, ale construcțiilor 
în general ? Investigațiile întreprinse in două regiuni, consem
nate mai jos, sint concludente pentru a da un răspuns la cea 
de-a doua întrebare.

Justificările nu pot 
suplini „golurile" în 
aprovizionarea șanti
erelor

Șantierele de construcții din regiu
nea Brașov întîmpină serioase greutăți, 
determinate de insuficienta aprovizio
nare cu cărămizi. Deseori ele au fost 
nevoite să lucreze intr-un ritm lent, 
nesatisfăcător, cu întreruperi care au 
prelungit durata de execuție a unoi 
obiective. Spre edificare ni s-a prezen
tat o situație. La sfîrșitul primului se
mestru numai unitățile T.R.C. și 
I.C.I.B. au înregistrat un minus de 

milioane cărămizi. Și mai preg- 
n nt s-a resimțit lipsa cărămizilor la 
fondul pieței.

Am căutat să găsim explicația aces
tei stări de lucruri.

— între cauzele principale care ge
nerează lipsa de cărămidă, mai preg
nantă în trimestrele II și III, ne-a spus 
tov. Ion Goga, adjunct al secției eco
nomice a comitetului regional de par
tid, se află măsura luată cu cîțiva ani 
în urmă, de către Ministerul Industriei 
Construcțiilor și C.S.P., de a închide o 
serie de fabrici. în perioada 1960-1961, 
în regiunea Brașov au fost închise 
7 sau 8 asemenea unități, aparținînd 
industriei locale, cu o capacitate de 
23—25 milioane cărămizi pe an. Con
comitent și-au întrerupt activitatea și 
unele întreprinderi republicane. Fa
brica „Record" din Sibiu a stat în 
conservare de la 1 ianuarie 1964 pînă 
la 1 ianuarie 1967.

Și o altă părere.
— Neacoperirea repartițiilor de că

rămizi cu cantitățile prevăzute este 
numai un aspect al problemei, arăta 
tov. Ion Teșa, directorul sucursalei re
gionale a Băncii de Investiții. 'Ritmici
tatea în construcții a fost mult stînje- 
rită și de livrarea neritmică a cără

mizilor pe șantiere. Iată un exemplu : 
din cele 31 800 000 cărămizi cît repre
zintă repartițiile unităților T.R.C. pe 
acest an, în primul semestru au fost 
asigurate doar 11 200 000 bucăți. Dar 
abia 3,5 milioane din această cantitate 
a fost asigurată în trimestrul I. Se 
observă o neritmicitate și în cadrul 
livrărilor pe trimestre, ceea ce duce 
la „goluri" în aprovizionarea șantie
relor".

Investigația întreprinsă a scos 
Ia iveală faptul că lipsa acută 
de cărămizi putea fi în bună mă
sură înlăturată, dacă unitățile produ
cătoare ar fi lucrat la întreaga lor ca
pacitate. Edificator în această privință 
este cazul fabricilor de cărămizi apar
ținînd Ministerului Industriei Con
strucțiilor. La „Record“-Sibiu s-au rea
lizat în primele opt luni ale anului abia 
5,9 milioane cărămizi, din cele 13 
milioane cît prevedea planul anual, 
în aceeași perioadă, fabrica „Recon- 
strucția“-Feldioara a produs 31 mili
oane. cărămizi față de 60 milioane cît 
avea planificat în 1967. Industria lo
cală nu constituie nici ea o excepție.

în justificarea acestei situații ni 
s-au prezentat diferite cauze : sarcini 
de plan demobilizatoare, sub posibi
litățile reale ale fabricilor, neajunsuri 
în organizarea producției și a muncii 
etc.

— Sarcina de plan stabilită indus
triei noastre locale pe 1967 a fost de 
32 milioane cărămizi, ne-a spus Ion 
Mureșan, șeful serviciului plan al sec
ției regionale de industrie locală. A 
fost nevoie de intervenții la Ministerul 
Industriei Construcțiilor și C.S.P. pen
tru a majora planul cu încă 5 mili
oane cărămizi. Ne-am propus să pro

ducem totuși peste această cifră încă 
un milion cărămizi,

La prima vedere s-ar putea crede 
că secțiunea de industrie locală a făcut 
tot ce depindea de ea pentru a spori 
producția de cărămizi la nivelul ca
pacităților existente. Firește, sfatul 
popular regional a depus eforturi în 
acest scop. Ca dovadă, s-a ajuns as
tăzi, cu un număr redus de unități, la 
o producție apropiată celei realizate 
înainte de închiderea celor 7—8 fa
brici. Acest lucru însă nu justifică cu 
nimic „punerea la păstrare" a unor în
semnate rezerve de capacități de pro
ducție existente în fabricile regiunii.

Chiar și numai un singur exemplu 
este cît se poate de concludent în 
această privință : în primul semestru, 
unitățile de cărămizi ale industriei 
orășenești Mediaș au rămas datoare 
organizațiilor de construcții cu 400 000 
cărămizi. Motivul invocat : lipsă de 
capacitate. în realitate este vorba de 
deficiențele care persistă în aceste uni
tăți. Iată ce ne relatează în acest sens, 
tov. Aurel Zmeureanu, directorul filia
lei Băncii Naționale din Mediaș : „Cu 
prilejul unei analize, am constatat că 
presele de cărămizi lucrau cu circa 
30 la sută sub capacitate. Exploatarea 
argilei se face încă în condiții rudi
mentare. Deși există condiții Favorabile 
pentru introducerea mecanizării, con
ducerea întreprinderii a neglijat acest 
lucru. în plus, nu sînt corelate capa
citățile de producție între fazele de 
fabricație".

în continuarea discuției, directorul 
filialei ne-a arătat că, prin lichidarea 
neajunsurilor existente, în unitățile în
treprinderii orășenești Mediaș se poate 
realiza cu ușurință, numai în acest an, 
un spor de 2,5 milioane cărămizi. Mai 
poate fi vorba în acest caz de lipsă de 
capacitate ? Evident că nu.

Multe neajunsuri se întîlnesc și la 
unitățile republicane, îndeosebi la fa
brica „Reconstrucția" din Feldioara. 
Este adevărat că aici s-au întreprins 
unele măsuri, dar ele nu au fost fina
lizate și deci efectul este minim. Pro
bleme esențiale, cum sînt găsirea unei 
baze de materii prime, dotarea cu uti
laje și mijloace de transport, continuă 
să rămînă nerezolvate.

Curba discontinuă a 
producției și cauzele 
care au generat-o

în regiunea Ploiești, industria lo
cală este principalul furnizor de că
rămidă și var. La Tîrgoviște, Cîmpina, 
Bucov și în alte părți funcționează de 
multă vreme fabrici de cărămidă, 
cuptoare de ars piatră de var. Se 
atestă astfel- o bogată experiență a lo
calnicilor în valorificarea resurselor de 
argilă și oalcar.

Cunoscînd acest fapt, ești în
demnat să crezi că sfaturile popu
lare regional și raionale au spri
jinit dezvoltarea producției de 
cărămidă și var. Lucrurile nu s-au în
tâmplat așa. De-a lungul unui șir de 
ani, tradiția cărămidăriilor rurale s-a 
pierdut, iar industria locală — para
doxal — și-a restrîns și ea activitatea. 
A apărut astfel inevitabila „foame" de 
cărămidă. Telegrame peste telegrame 
aii început să fie trimise de pe șan
tiere, solicitîndu-se invariabil să se 
producă mai multă cărămidă, mai 
mult var. A răspuns industria locală 
ploieșteană acestor cerințe ?

O situație existentă la secția indus
trie locală a sfatului popular regional 
nu confirmă acest lucru. Cifrele arată, 
că, față de 1964, producția planificată 
crește în 1967 doar cu 6,5 milioane 
cărămizi. Aflăm însă că niei acest spor,

destul de modest, nu va fi livrat în 
întregime. La sfârșitul celor nouă luni 
care au trecut din acest an, fabricile 
se prezintă cu nerealizări de circa 4 
milioane cărămizi.

Aportul regiunii la realizarea noilor 
construcții este și mai slab cînd e 
vorba de var. Ne putem da seama de 
aceasta dacă avem în vedere cantită
țile tot mai reduse fabricate în ulti
mii ani. Datele care ne-au fost puse 
la dispoziție arată că, dacă în 1964 
s-au livrat mai mult de 41 000 tone, 
în 1966 s-a ajuns la 36 000 tone, pen
tru ca în acest an, pe nouă luni, să 
se producă doar 24 800 tone — cu 
2 585 tone mai puțin decît era plani
ficat.

Am întrebat : cum explicați aceas
tă situație ? Vă satisfac realizările ac
tuale ? întrebarea a pus în încurcătu
ră pe ing. Longin Diaconescu, ad
junctul secției industrie locală a sfa
tului popular regional. I-a fost foarte 
greu să găsească argumente cît de cît 
valabile, care să motiveze rămînerile în 
urmă. Interlocutorul a ținut să preci
zeze că la baza neîndeplinirii planului 
stau o serie de cauze obiective, precum 
și neajunsurile ce sînt generate de a- 
numite lipsuri de organizare și coor
donare, de o competență scăzută în 
soluționarea problemelor. Aflăm cu 
acest prilej că nici întreprinderea 
„Flacăra" din Buzău, nici cele din 
Tîrgoviște și Rîmnicu Sărat nu se 
prezintă după 9 luni cu planul înde
plinit.

Construcția fabricii din Rm. Sărat, 
ca și montarea utilajelor au fost mult 
întîrziate. Așa se face că în loc să 
fie pusă în funcțiune în primele luni 
ale anului, fabrica a început să pro
ducă abia în trimestrul III. Dar e 
un fel de a spune „să producă", 
căci aici se constată multe greșeli în 
stabilirea tehnologiei de fabricație, 
care determină permanente stagnări 
în procesul de producție și O CalttSfe 
necorespunzătoare a cărămizilor. Vice
președintele Sfatului popular al regi
unii Ploiești, Panait Chircu, e îngri
jorat și-i vine greu să creadă că, în 
asemenea condiții, planul pe acest an 
va fi îndeplinit, iar în 1968 se va 
putea realiza producția la nivelul pa
rametrilor proiectați. Dar cine a pro
iectat, construit și instalat utilajele în 
noua unitate ? Nu organe de proiec
tare și întreprinderi coordonate de 
Sfatul popular regional Ploiești ?

Stăm de vorbă cu ing. Aurel Dia- 
conu, de la secția economică a co
mitetului regional de partid. Ni se 
arată că cu greu se pot găsi justifi
cări pentru faptul că industria locală 
nu se mobilizează să fabrice măcar 
cărămida planificată. Ceea ce este și

(Urmare din pag. I)

Utilaje reintroduse 
în circuitul productiv 

întreprinderile industriale și unitățile economice din regiune 1 
Mureș Autonomă-Maghiară au pornit o amplă acțiune pentru 
atragerea în circuitul productiv a unor utilaje inactive. La Com
binatul chimic din TîrnăVeni, de exemplu. în urma unui studiu 
temeinic au fost reactivitate utilaje în valoare de 3,5 milioane 
lei Acestea funcționează în nrezent la parametrii prevăzuți. Și 
la Combinatul de industrializarea lemnului din Gălăuțaș s-a re
nunțat la unele investiții, datorită punerii în funcțiune a onor 
utilaje existente, a căror valoare se cifrează la peste un milion 
lei (Agerpres)

cuț, directorul întreprinderii, ing. Lă- 
zăroiu Alexe, tehnolog șef, ing. Ștefan 
Sprîncenatu, șef de fermă. Ne întoar
cem cu gîndul spre zilele fierbinți din 
perioada recoltării. Cînd acolo se mai 
strângea aurul unor holde care, de la 
o zare la alta, însumau nu mai puțin 
de 5 800 ha, șefii de fermă, mecaniza
torii puneau bazele unui nou an agri
col. ’Aproape parale] cu recoltatul ei 
au executat și arăturile, decalajul din
tre aceste două importante lucrări fi
ind mai mic decît în oricare dintre 
anii precedenți.

Șefii de fermă au întocmit și dez
bătut în comun un studiu privind re
zultatele în producție ale diferitelor 
soiuri de grîu pe o perioadă de 7 ani. 
Concluzia : soiul care a dat în mod 
constant producția cea mai mare a fost 
extins, ponderea sa pentru recolta vi
itoare crescînd la 80 la sută, față de 
53 la sută cît a fost în acest an.

O serie de metode de organizare și 
raționalizare a muncii, de multă vre
me cunoscute, dar mai rar aplicate au 
căpătat un caracter de generalitate. 
Toți șefii de fermă au organizat se
mănatul culturilor de toamnă cu a- 
gregate de două semănători. Aceste 
cupluri au permis ca, în loc de 34 
tractoare cîte ar fi fost necesare, să 
se utilizeze numai 17, celelalte fiind 
îndreptate spre alte lucrări. Generali
zarea acestei metode permite reduce
rea cheltuielilor la semănat aproape cu 
40 la sută.

Este cunoscut că, în agricultură, ca
litatea lucrărilor are un rol determi
nant pentru viitoarea recoltă. Res
pectarea regulilor cunoscute este o o- 
bligație profesională. Dar tot de pres
tanța profesiei de agronom tine și că
utarea unor soluții noi, observarea a- 
tentă. pînă în cele mai mici amănun
te. a eficientei uneia sau alteia dintre 
metodele aplicate Deși, de la începu
turile însămînțării griului cu semă
nătoarea s-an rânduit multe decenii, 
recent spiritul novator al specialiștilor 
a denistat neteguli tehnice păgubitoa
re. în urma binecunoscutei semănă
toare S U.-29 rămîn nu mai Putin cu
noscutele ..coame" ne iumătate din 
rândurile semănate Aceasta înseamnă 
că sămânța de ne un rînd este îngro
pată la 4—5 cm, iar de pe rîndul vecin

ma grav, arăta interlocutorul nostru, 
este că unii tovarăși de la sfatul regio
nal caută să convingă că nici în anul 
1968 nu se poate intră în normal.

In cursul anchetei ni s-a părut ciu
dată justificarea ce se încearcă să 
se aducă'în legătură cu scăderea con
tinuă a producției de var, mai ales la 
întreprinderea „23 August" din Cîm
pina. Se invocă lipsa de materii pri
me. Dar faptul că nu mai pot fi 
exploatate carierele de pe Valea Pra
hovei, valea fiind considerată monu
ment al naturii, se cunoaște de cel 
puțin patru ani 1 Ce s-a întreprins de 
atunci pînă acum pentru a se găsi 
noi cariere ? Mai nimic. în prezent 
se aduce piatră de calcar din re
giunea Brașov. Or, în regiunea Plo
iești sînt destule zăcăminte și posibi
lități de prospectare a acestora. Dar 
este nevoie ca cineva (desigur, sfatul 
popular regional și secția lui de in
dustrie locală) să se ocupe cu respon
sabilitate de acest lucru.

ir
Se desprinde din ancheta noastră 

că „golurile" care s-au creat în apro
vizionarea unor șantiere cu cărămidă 
și var își au originea în neajunsurile 
ce dăinuie în utilizarea capacități
lor de producție existente, în tergi
versarea punerii la punct a unora 
dintre unitățile noi, în deficiențele ce 
se mențin în organizarea producției și 
a muncii. După opinia multora din
tre interlocutorii noștri, important 
este să se înțeleagă profund că cerin
țele de cărămidă și var ale șantierelor 
de construcții, ale oamenilor muncii 
sînt și vor fi tot mai mari, dacă avem 
în vedere măsurile preconizate de re
centa plenară a C.C. al P.C.R. pentru 
dezvoltarea construcțiilor de locuințe 
proprietate de stat, cooperatistă și per
sonală. Și aceasta trebuie să declan
șeze inițiativă și perseverență pentru 
utilizarea intensă a capacităților tu
turor întreprinderilor producătoare de 
asemenea materiale, indiferent de or
ganele în subordinea cărora se află, 
pentru punerea largă în valoare a 
resurselor de materii prime existente 
pe plan local.

Nicolae MOCANU 
Constantin CĂPRARU 
corespondenții „Scânteii"

în regiunea Maramureș, 
această toamnă înscrie în 
calendarul muncilor agri
cole începerea unor am
ple lucrări de îmbunătă
țiri funciare. Din iniția
tiva biroului comitetului 
regional de partid, care a 
analizat la sfîrȘitul lunii 
septembrie mersul lucră
rilor hidi oameliorative în 
raioanele Cehu Silvaniei, 
Cărei. Somcuța și Satu 
Mare au fost deschise 
șantiere noi de desecări și 
îndiguiri. Mare parte din 
lucrări se execută prin 
munca patriotică a coo
peratorilor. Pentru atra
gerea unui număr cît mai 
mare de oameni la aceste 
acțiuni, planurile de mă
suri întocmite au fost dez
bătute în adunări popu
lare, în care s-au făcut 
numeroase sugestii și pro
puneri. Ele se concreti
zează în cei circa 160 000 
m.l. de canale ce se vor 
executa în această toam
nă în vederea scurgerii 
apelor de pe ogoare.

Am vizitat cîteva șan
tiere. în raionul Cehu 
Silvaniei se lucrează la 
desecarea zonei cuprinse 
în perimetrul cooperati
velor agricole din Ulmeni, 
Sălsig și Mînău, în supra
față de circa 1 600 ha. Zil
nic la muncă sînt pre- 
zenți peste 200 de oameni, 
în numai 15 zile, ne-a 
spus ing. Petre Mitru, vi
cepreședinte al Uniunii 
raionale a cooperativelor 
agricole de producție, a 
fost reprofilată valea Cer- 
nei. S-au excavat peste 
14 000 m.c. de pămînt, 
s-au săpat canale pe mai 
bine de 5 km. Acum se 
lucrează la profilarea și 
aducerea la cota proiecta
tă a unor canale în lun
gime de 40 000 m.l., care 
vor asigura conducerea a- 
pei în vederea desecării și

irigării. Prin munca har
nică a membrilor celor 3 
cooperative agricole se 
vor economisi peste 
1 500 000 lei. Dar nu este 
vorba numai de economii, 
ci de sporurile mari de

— Aproape jumătate 
din suprafața noastră a- 
rabilă este situată pe te
renuri joase, cu exces de 
umiditate Apele stagnate 
ne-au provocat mari pagu
be. Anul trecut, a fost de-

ÎN REGIUNEA MARAMUREȘ

AMPLE ACȚIUNI IN-
TERCOOPERATISTE 
PENTRU AMELIORA
REA TERENURILOR

recoltă care vor fi obținu
te ca urmare a efectuării 
acestor lucrări. în legătu
ră cu aceasta tov. Vasile 
Păcurar, președintele coo
perativei agricole din Mî
nău, ne-a spus :

secată o suprafață de 270 
ha teren. Pe această su
prafață, producția de grîu 
a sporit, față de anii an
teriori. cu aproape 700 kg 
la ha. Cu valoarea sporu
lui de producție s-au și

Intr-uno din secțiile Fabricii de motoare electrice Pitești, aflată în probe 
tehnologice Foto : Agerpres

la 8—10 cm, ceea ce determină răsă
rirea neuniformă a plantelor. La Drâ- 
galina s-a atașat cîte un tasatoi (un 
fel de roți turnate din fontă) în spate
le fiecărei semănători; evitîndu-se coa
mele, rămîn numai mici șănțulețe, ca
re sub acțiunea ulterioară a ploilor și 
zăpezii se nivelează treptat, acoperind 
mai bine rădăcina plantelor. Este a- 
devărat că ideea cu tasatorul aparține 
unor specialiști din Departamentul 
întreprinderilor Agricole de Stat, dar 
șefii de fermă de la Dragalina au 
îmbrățișat-o ca pe tot ceea ce este 
nou și avantajos, experimentînd-o în 
variante multiple, încă din luna iulie.

O latură am spune dinamică a ac
tivității șefilor de fermă se referă la 
reconsiderarea unor vechi teorii și

După cum se vede, calitatea de pro
ducător de bunuri materiale care con
stituie însăși rațiunea existentei șe
fului de fermă poate fi onorată prin 
manifestarea deplină a inițiativelor 
creatoare, a spiritului de discernă- 
mînt în luarea unei decizii tehnico- 
economice.

Deși obiectivul principal al șefului 
de fermă este producția bunuri
lor materiale, atribuțiile sale sînt 
mult mai largi. Din contextul preve
derilor cuprinse în proiectul de Di
rective al C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale reiese în
semnătatea deosebită pe care o are 
realizarea producției în condiții de 
economicitate, obținerea de beneficii

SECȚIE NOUĂ 
LA FABRICA 
„TRANSILVANIA*1

In noua zonă industrială a 
orașului Oradea a început con
strucția unui nou obiectiv in
dustrial : secția de pigmenți a 
uzinei de lacuri și vopsele 
„Transilvania-'. Secția va fi cea 
mai mare unitate de acest gen 
din țară, realizind anual 4 500 
tone pigmenți în 11 sortimente, 
3 000 tone oxid roșu de fier și 
1 500 tone materii de umplutură 
micronizate, produse de mare 
importanță pentru sectoarele 
producătoare de vopsele, lacuri, 
emailuri, de cauciuc și construc
ții, pentru industria maselor 
plastice. Peste 60 la sută din in
stalațiile și utilajele cu care va 
fi dotată secția vor fi fabricate 
în țară. Construcția este ampla
sată în imediata apropiere a 
unor căi principale rutiere și 
feroviare, a surselor de energie 
electrică și termică, ceea ce ofe
ră mari avantaje economice ac
tivității viitorului obiectiv.

(Agerpres)

recuperat cheltuielile fă
cute. Iată de ce, paralel 
cu executarea celorlalte 
lucrări agricole, coopera
torii noștri au venit în 
număr mare la acțiunile 
de îmbunătățiri funciare.

Șantiere intercoopera- 
tiste de hidroameliorații 
au fost deschise și în ra
ionul Somcuța, la Săcă- 
lășeni, Coaș, Coltău și Re- 
metea Chioarului, unde 
lungimea canalelor trece 
de 18 500 m. Posedînd do
cumentația necesară, schi
țele și hărțile topometri- 
ce, cooperatorii din Botiz, 
raionul Satu Mare, au e- 
xecutat o bună parte din 
cei 36 590 m de canale. 
Prin dirijarea excesului 
de apă pe 32 de canale 
secundare spre un canal 
magistral, vor fi scurse 
apele stagnate de pe circa 
900 ha.

Cooperatorii din Urzi- 
ceni, Foeni, Ciumești și 
Sanislău, raionul Cărei, 
execută în comun canale 
în lungime de 40 800 m. 
Prin terminarea acestor 
amenajări, pînă Ia veni
rea iernii, se vor deseca 
peste 1 600 ha, valorifi- 
cîndu-se astfel terenurile 
nisipoase existente în a- 
ceastă zonă. încă din a- 
ceastă toamnă, o mare 
parte din suprafața dese- 
cată va fi plantată cu 
pomi fructifert. Se creează 
condiții ca în viitorii doi 
ani să se înființeze livezi 
intensive pe 970 ha.

Aceste acțiuni intercoo- 
peratiste, preludiul unui 
amplu program de îmbu
nătățiri funciare în re
giune, constituie o parte 
din complexul de lucrări 
executate din fonduri de 
investiții ale cooperative
lor agricole de producție 
și prin contribuția în 
muncă a țăranilor coope
ratori. începînd cu toamna 
acestui an și pînă în 1970, 
în Maramureș se execută 
lucrări de îmbunătățiri 
funciare pe circa 120 000 
ha. Volumul de terasa- 
mente se ridică la cifra de 
1 570 000 m c de pămînt. 
în cadrul acestor amena
jări, amintim îndiguirile 
și desecările din luncile 
Someșului, Crasnei, Lăpu- 
șului și Turului. Se vor 
executa rețele principale 
de desecare de genul ca
nalelor magistrale, regula
rizări de văi și alte lucrări 
de mare volum terasier.

Așadar, un vast pro
gram nidroameliorativ, 
care impune de pe acum 
o bună organizare a mun
cii pe șantiere, o coordo
nare minuțioasă a lucră
rilor de către organele de 
specialitate, astfel îneît 
amenajările de îmbunătă
țiri funciare să fie execu
tate conform graficelor 
stabilite.

la timp, combinele să fie reglate co
rect, pentru reducerea procentului de 
corpuri străine din grîu etc. Ca ur
mare a valorificării superioare a griu
lui, ferma pe care o conduce a reali
zat un venit suplimentar de 340 000 
lei. Acționînd în aceeași dublă cali
tate — de producător și valorificator 
— ing. agronom Arcadie Loghin. șe
ful fermei Dor Mărunt, din aceeași 
întreprindere Lehliu, a realizat un ve
nit suplimentar de 304 000 lei.

Spiritul de orientare, de optimizare 
a deciziilor constituie o cerință in
dispensabilă a șefului de fermă pus 
să rezolve probleme ale producției, a- 
desea destul de complexe. Șeful 
de fermă are, totodată. calita
tea de cumpărător. în condițiile în

ȘEFUL DE FERMĂ
«!

metode acceptate și aplicate în tre
cut fără bătaie de cap și fără prea 
mult discernământ. Bătrânii agronomi 
ca și cei mai tineri au învățat să facă 
proba semănătorii prin învârtirea unei 
roți pe loc. O socoteală simplă, după 
cantitatea de sămânță căzută, servea 
drept indiciu ân reglajul semănătorii 
— practică obișnuită și astăzi la se
mănatul griului pe milioane de hec
tare. Chiar dacă ideea de a schimba 
acest procedeu e veche, ea n-a prins 
rădăcini. Căutând surse de mărire a 
producției și beneficiilor, agronomii 
deveniți șefi de fermă, scotocind tai
nele meseriei lor, au observat că ve
chiul procedeu asigură norma de se
mănat pe hectar, dai nu și pe metrul 
pătrat. în mod practic, șefii de fermă 
au atașat cîte o punguliță de material 
plastic la fiecare casetă a distribuito
rului de sămînță și au efectuat proba 
semănătorii din mers. Așa au putut 
observa că fiecare tub lasă o canti
tate diferită de sămânță, de unde și 
concluzia practică de a regla fiecare 
distribuitor în parte.

în fiecare unitate, ceea ce presupune 
nu numai realizarea, ci și valorificarea 
producției în condiții superioare. Pen
tru a satisface integral cerințele be
neficiarilor și a mări sursele de be
neficii, șeful de fermă are și calitatea 
de valorificator. Deși de această sar
cină se ocupă sectoarele de aprovizio
nare, livrare, transport (A.L.T.) ale 
întreprinderilor agricole, șefilor de 
fermă le revine un rol deosebit în 
ce privește pregătirea condițiilor de li
vrare și, îndeosebi, în asigurarea u- 
nei calități ireproșabile a produselor. 
Problema calității este deosebit de 
actuală, mai ales la produsele perisa
bile — legume, fructe, struguri, lap
te etc. Cu nirnic nu este însă mai 
puțin importantă la cereale sau alte 
produse. în această privință, sînt de
osebit de concludente inițiativele șe
filor de fermă Ing. agronom. Mihai 
Cojocaru, șeful fermei agricole Dîlga- 
Lehliu. și-a întocmit un program pre
cis de măsuri care să asigure să nu 
se deprecieze calitatea griului. Astfel, 
el urmărește ca recoltarea să se facă

care știința și tehnica modernă pun 
la dispoziție mașini, utilaje și instala
ții de tot mai înaltă tehnicitate. în 
aceste condiții, calitatea de cumpără
tor presupune o serioasă pregătire 
tehnico-economică, cunoașterea la zi a 
ceea ce apare nou prin folosirea sis
temului informațional de care dispune 
agricultura (cărți, broșuri, reviste, zia
re. filme agricole, prospecte etc). Re- 
ferindu-ne la această problemă, avem 
în vedere tendința de diversificare a 
mașinilor și utilajelor agricole, proce
sul inevitabil de modernizare cu care, 
cel ce ctmvără are nevoie să fie ia 
curent. Pînă în acest an, unitățile a- 
gricole de stat au fost dotate cu o se
rie de utilaje inutile, a căror valoare 
însumează multe zeci de milioane de 
lei. Criteriu) suveran, fiind criteriul de 
economicitate, șeful de fermă nu mai 
este în situația de a primi în dotație 
un tractor sau o mașină de care nu 
are neapărată nevoie. Dar pentru a 
o cumpăra sau nu, este indispensabil 
ca el să-i cunoască caracteristicile teh
nice, gradul de utilitate pentru ferma

Vasile GAFTONE

pe care o conduce și, desigur, prețul 
de cost, în comparație cu alte tipuri 
care i-ar putea asigura efectuarea lu
crărilor respective. De cunoștințele și 
informațiile acumulate, de spiritul 
practic al șefului de fermă depind* 
dacă, în unitatea pe care o conduce, 
vor exista sau nu mașini și utilaje re
almente utile, dacă ceea ce se cheltu
iește aduce un venit mai mare sau 
mai mic, dacă amortismentele se plă
tesc pentru mașini care funcționează 
o cît mai mare parte din an sau rămîn 
„în custodie" pradă ruginii și uzurii 
morale.

Instaurarea unui climat, în care 
criteriile de eficiență economică stau 
la baza fiecărei acțiuni, fie că e vor
ba de producția propriu-zisă, de cum
părarea sau de vînzarea unor bunuri 
materiale, reprezintă o necesitate, la 
care s-au vădit deosebit de receptivi 
numeroși șefi de ferme agricole. în 
legătură cu aceasta, este semnificativ 
următorul fapt, petrecut Ia una din 
fermele întreprinderii agricole de stat 
Valea lui Mihai, regiunea Crișana. Din 
prima zi de activitate, la șeful fermei 
s-a prezentat un muncitor cu trei perii 
sau bidinele.

— Cît costă ? — a fost prima în
trebare a șefului fermei.

— Vreo 50 de lei.
— Cam scump, du una înapoi, sau 

vezi, poate ne putem descurca cu o 
singură unealtă. Mai caută altele prin
tre vechiturile rămase de pe vremea 
cînd se aruncau banii cu hîrtii în re
gulă, dar fără cap.

— Bine, dar le-ați comandat ieri 
pe toate trei, i s-a răspuns.

— Da. dar ieri nu eram încă șef 
de fermă.

Imaginați-vă că acest mod de a gîn- 
di. acest dialog, are sau poate avea 
Inc nu în cazul unor perii sau bidine
le. ci al unor tractoare, combine, in
stalații de muls, tocători mecanice, 
transportoare cu racleți etc., a căror 
cumpărare costă nu cîteva zeci, ci sute 
de mii de lei.

Șirul inițiativelor, elementele unui 
nou mod de a gîndi și acționa nu se 
opresc aici. Ele ilustrează pregnant 
și confirmă justețea măsurilor luate de 
partid privind îmbunătățirea activi
tății în agricultura de sțat
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CÎNTECUL 151 de ani de existentă
«

a muzeului Brukenthal

mesager al timpului SESIUNE
ȘTIINȚIFICĂ

Orînduirea socialistă a creat pre
mise fără precedent în istorie pen
tru educarea muzicală a milioanelor 
de oameni din țara noastră.

Impulsul apariției și expansiunii 
miilor de formații corale de la orașe 
și sate, lărgirea interesului pentru 
muzica corală, ridicarea nivelului 
interpretativ al mișcării muzicale 
amatoare au fost determinate de un 
gen muzical militant, mereu actual în 
configurația culturii noastre muzi
cale : cîntecul de mase.

Dintotdeauna, această concisă 
formă de exprimare muzicală a re
prezentat unul din genurile cele mai 
revoluționare, fiind legat nemijlocit 
de mersul înainte al societății, de 
iureșul prefacerilor sociale.

Dinamismul propriu cîntecului de 
masă, apartenența sa organică la 
viață șl datele ei majore îl trans
formă într-un letopiseț viu, în care 
se găsesc înscrise — sub forma unor 
mesaje sonore — cele mai de seamă 
evenimente 
corală a 
înaintași se 
legături cu 
triotice din 
un puternic mijloc de afirmare a 
conștiinței naționale, a vederilor 
progresiste.

Avînd în vedere marea importanță 
«ocial-educativă a cîntecului de masă, 
de mai bine de două decenii compo
zitorii din tara noastră au acordat 
o vie atenție acestui gen, preocupîn- 
du-se de realizarea unor lucrări 
corale la un înalt nivel de măiestrie.

Este demnă de apreciat strădania 
unui mare număr de autori, cuprin- 
zînd toate generațiile de creatori, 
care s-au apropiat de universul cîn
tecului de masă.

A crea un cîntec pentru mase, 
care să fie pe placul lor și să împli
nească totodată și funcția sa este- 
tico-educativă, este un act creator 
complex, dar cu atît mai pasionant. 
Pe lîngă meșteșug, fantezie, spirit 
de discernămînt, originalitate este 
necesar și un deosebit simț al noului.

Compozitorul este solicitat să 
observe noul din viață, să țină seama 
de el și să-l transpună apoi cu fan
tezie creatoare și în modalități de 
expresie capabile să capteze inte
resul muzical al oamenilor.

Oare muzica noastră de mase și-a 
împlinit țelul ? Oare în actualul sta
diu al cîntecului, omul nou al zilelor 
noastre își regăsește chipul, își re
cunoaște profilul spiritual, cu mobi
litatea sa specifică 7

Dacă analizăm cu luciditate evolu
ția acestui gen, trebuie să remarcăm 
că el manifestă unele semne de obo
seală ; semne ce sînt resimțite de 
creatori, propagatori, dar mai ales 
de consumatori — înglobînd în aceas
tă largă categorie, de la cei mai 
sensibili interpreți — copiii — pînă 
la adulțl.

Hotărît lucru, un gen trăiește și 
se impune, nu din susțineri teoretice, 
ci din realizări concrete și auzibile — 
din măiestrite și convingătoare cîn- 
tece, singurele argumente capabile 
să-i autorizeze existenta și evoluția.

Nu puține au fost exemplele de 
cîntece frumoase de-a lungult acestor

din viata socială. Creația 
compozitorilor români 
afla în cele mai strînse 
mișcările sociale și pa- 
vremea lor, constituind

de automatică
Miercuri s-au încheiat la Bucu

rești lucrările sesiunii de comunicări 
tehnico-științifice în domeniul auto
maticii, organizată de Comisia de 
automatizare a Academiei, la care 
au participat numeroși specialiști din 
institutele Academiei, institutele de 
învățămînt superior și departamen
tale, din uzine, precum și invitați 
străini.

Timp de trei zile, participanții au 
dezbătut probleme de automatică 
din domeniul cercetărilor teoretice, 
al realizării de elemente pe bază 
de cercetări, realizate în România, 
necesare instalațiilor de automatică 
convențională, precum și din dome
niul telemecanicii și al acționării e- 
lectrice reglabile. De asemenea, s-au 
abordat și aspecte ale dezvoltării au
tomaticii în România, subliniindu-_se 
că introducerea calculatoarelor în 
conducerea directă a proceselor teh
nologice este o problemă de perspec
tivă imediată. O eficiență deosebită 
au avut „mesele rotunde" în ca
drul cărora s-au discutat probleme 
de actualitate în automatică : intro
ducerea automatizării în industrie, 
asigurarea unei bune întrețineri, for
marea și perfecționarea cadrelor.

(Agerpres)

de Hilda JEREA

ani, și nu rareori ele au punctat, 
au încununat cu semnificație artis
tică unele dintre cele mai de seamă 
evenimente din viata bogată a tării 
noastre I

Dar alături de aceste incontestabile 
realizări, reproducerile „în serie", 
Imitarea cenușie a modelului viu sau 
autoimitarea, cîntecul „de serviciu", 
în sfîrșit — întreaga producție-balast 
anonimă și anodină, compromite 
genul, îndepărtînd pe cei interesați 
de un produs artistic atît de necesar 
educației lor.

împovărător ni se înfățișează și 
grupul de cîntece care pare a fi de 
oriunde, din orice colț geografic, fiind 
lipsit de acea culoare populară care 
acordă melodiei originalitate și uni
versalitate.

După cum și celebrele „campanii" i 
— prilej de a scrie în grabă atît' 
versurile cît și muzica — au adus 
prejudicii genului. Graba nu este în 
general un bun sfetnic al creatorului, 
chiar atunci cînd e vorba de un 
gen — ca proporții — atît de modest !

Multe dintre cele mai izbutite 
cîntece de masă, care și-au aflat o 
largă popularitate, sînt concepute în 
formele melodiei populare. Pe răbo
jul vremii, arta populară românească 
și-a dezvăluit vitalitatea ei nestăvi
lită, în comorile ei oglindindu-se 
unele din cele mai însemnate file de 
istorie. Formele armonioase ale arhi
tecturii populare, echilibrul coloritu
lui și ținuta majestuoasă sau gra
țioasă a portului popular, expresivi
tatea și bogăția ritmică a dansurilor, 
sugestivitatea, fantezia și umorul 
sănătos al poeziei, melosul răscolitor 
al cîntecului, oare toate acestea nu 
constituie cea mai elocventă dovadă 
a bogăției inepuizabile a artei popu
lare ?

Unii dintre compozitorii noștri au 
reușit să dezvolte într-un fel personal 
cîteva dintre cele mai reprezentative 
însușiri ale melosului popular — 
cum sînt conciziunea și plasticitatea 
elementului tematic, pregnanța ima
ginii muzicale, armonia și echilibrul 
dintre text și muzică. Alții au reali
zat o interesantă sinteză între sfera 
intonațională a folclorului tradițional 
și cea a cîntecului de masă revolu
ționar. Promovarea unei creații de 
cîntece, izvorîtă din melodia popu
lară, va trebui să se desfășoare însă 
pe trepte tot mai înalte, pe drumul 
unei sinteze superioare, al unei gene
ralizări profunde a tezaurului popular 
și tinînd pasul cuceririlor valorilor 
muzicii contemporane.

O altă problemă care merită să 
intre în atenția noastră, contribuind 
la o împrospătare a cîntecului de 
masă, este diversificarea mai cu
rajoasă a sferei sale tematice. As
pecte care-și găsesc ecou larg în pa
ginile presei — familia, educarea co
pilului. a tineretului, lupta unită a 
oamenilor de pretutindeni pentru pa
ce în lume, prietenia frățească dintre 
popoare, precum și cîntecele satirice 
la adresa vechii morale — ar putea 
constitui o pagină colorată în evolu
ția muzicii de mase.

Un aspect care a stat mereu în 
atenția compozitorilor, ca o latură 
hotărîtoare asupra valorii cîntecului, 
a fost și este concordanța dintre 
text și muzică. Scopul oricărui cîntec 
este. în primul rînd. să însuflețească ; 
în aceste condiții, cuvîntului îi revine 
un rol de prim ordin. Legătura din
tre text și muzică este una dintre 
cele mai nobile alianțe care s-au 
încheiat vreodată între două arte.

Multe dintre cele mai frumoase 
cîntece de masă, pe care toată lumea 
le știe și le cîntă. își 
valoarea artistică tocmai 
structurale a textului cu 
Versurile 
de miez, 
citite ca 
împlinind 
estetică.

O răspundere mare — în acțiunea 
de propagare a muzicii corale de 
mase — revine tuturor acelor insti
tuții culturale care alcătuiesc larga 
rețea de difuzare : radioul, televi
ziunea. editurile, casele de creație, 
presa, ansamblurile profesioniste și 
amatoare, școala etc.

Ar fi cu totul de prisos să enume
răm sarcinile multiple, complexe și 
uneori conjugate ale instituțiilor mai 
sus menționate ; nu am face altceva 
decît să repetăm părerile exprimate 
în repetate rînduri de către numeroși 
credincioși ai genului — sugestii 
care, din păcate, au rămas aproape 
fără ecou 1 ’

Vom da numai cîteva exemple : 
Dispariția „cîntecului săptămînii" din 
cadrul emisiunilor radioului sau. în

unele cazuri, reapariția lui — aproape 
fantomatică — la intervale din ce 
în ce mai rarefiate ; putinele și în- 
tîrziatele apariții de cîntece de masă 
la Editura Uniunii compozitorilor, 
Editura tineretului și alte edituri 
interesate ; prezența „protocolară" 
a cîntecului de masă în programele 
unor ansambluri profesioniste (de 
obicei, ca primă piesă a spectacolu
lui) ; „primenirea" greoaie a reper
toriului corurilor școlare și dificul
tățile de organizare în desfășurarea 
activității formațiilor de elevi.

La înlăturarea multor aspecte ne
gative ar putea interveni și critica 
noastră muzicală, exercitînd un rol 
mai activ în dialogul dintre compo
zitor, interpret, propagator și public. 
Datoare rămîne și presa. Rareori, în 
paginile ziarelor, oamenii de specia
litate, capabili să contribuie la învio
rarea acestei situații, sînt invitați 
să-și spună cuvîntul cu privire la 
multiplele aspecte ale educației mu
zicale de masă.

Primii beneficiari chemați să fruc
tifice roadele unei izbutite creații în 
domeniul cîntecului de masă sînt 
fără îndoială echipele corale de ama
tori. Activitatea muzicală a artiștilor 
amatori a cunoscut, în cele peste 
două decenii care au trecut, o impor
tantă dezvoltare în ceea ce privește 
numărul participanților angajați în 
mișcarea de amatori, îmbunătățirea 
calității lor interpretative, lărgirea 
repertoriului etc. Un puternic sti
mulent pentru aceste formații de la 
orașe și sate l-a constituit noua 
formă de spectacol — „Dialog la dis
tanță" — prilej pentru artiștii talen
tat! din toate colțurile țării de a se 
înfrunta pe arena cea mai largă — 
televiziunea. Rezumîndu-ne însă la 
perioada desfășurată după ultimul 
concurs republican de amatori, tre
buie să recunoaștem că se manifestă 
o scădere a entuziasmului, concreti
zat printr-o mai slabă prezență 
numerică (ce merge uneori pînă la 
anularea nucleului coral), o activi
tate muzicală dusă nearmonios, în 
salturi (în special înaintea înfățișării 
formațiilor la concurs).

Un alt aspect dăunător ridicării

mișcării corale de amatori este lipsa 
de cadre dirijorale, corespunzătoare 
noilor cerințe artistice. Formațiile 
corale de amatori au nevoie de diri
jori competent! și devotați, răbdă
tori. care să le facă prin cîntec o 
educație muzicală temeinică, multi
laterală, desfășurată armonios în 
timp și nu prin salturi și cu eforturi 
nefirești pentru „a face fată" între
cerilor artistice.

Sîntem de părere că destinatarul, 
a cărui simpatie pentru muzica de 
mase și corală trebuie în primul rînd 
cîștigată, este modestul cetățean care 
se numește : membru al unei echipe 
corale de amatori. Dar cerințele sale 
artistice sînt astăzi altele, datorită 
educației lui care s-a dezvoltat pe 
planuri atît de variate : cursuri de 
inițiere muzicală, emisiuni radio
fonice, cărți metodice de îndrumare, 
participări la concursuri, în sfîrșit, 
schimbarea întregii sale fizionomii 
culturale și spirituale, beneficiind 
din plin de variate și bogate metode 
de educație estetică. Dacă în fruntea 
corurilor amatoare vom avea cît mai 
mulți dirijori calificați, entuziaști, 
devotați nobilei lor misiuni, nivelul 
obișnuit al unui asemenea ansamblu 
— fără a-și pierde specificul — va 
evolua treptat, apropiindu-se de tipul 
corurilor profesioniste.

Este de dorit ca și sprijinul muzi
cienilor profesioniști — compozitori, 
interpreți, muzicologi — să nu fie 
un subiect „de zile mari", ci să 
devină o practică a vieții noastre 
contemporane, o necesitate vitală ; 
rareori auzim despre cooperarea 
artistică dintre muzicienii profesio
niști și cei doritori să fie inițiați I

Perseverînd în direcția stimulării 
și dezvoltării tuturor posibilităților 
de care dispune mișcarea muzicală 
de amatori, specialiștii noștri vor 
contribui fără îndoială la îmbogăți
rea culturii 
valori.

Eliminînd 
mulțumire, 
tea, vechile
rele înghețate. într-un cuvînt reexa- 
minînd optica sa artistică, cu toată 
răspunderea, compozitorul va trebui 
să evolueze în sensul intensificării 
contactului său cu viața spirituală 
a poporului în

noastre muzicale cu noi

orice sentiment de auto- 
autoimitarea. comodita- 

„unelte" de muncă, tipa-

SIBIU. — Cea de-a doua zi 
a manifestărilor prilejuite de 
împlinirea a 150 de ani de exis
tentă a Muzeului Brukenthal a 
fost consacrată unei sesiuni ști
ințifice jubiliare. Participanții 
întruniți în sala „Astra" au as
cultat cu interes un mare număr 
de comunicări referitoare la co
lecțiile muzeului sibian. Criticii 
de artă Ion Frunzetti, Mircea 
Deac, Mircea Popescu au vorbit 
despre bogatele colecții de artă 
picturală ale muzeului, care cu
prind și valoroase opere din 
patrimoniul național. Specia
liștii instituției sărbătorite au 
prezentat, de asemenea, co
municări despre contribuția 
cercetărilor arheologice si is
torice efectuate de colecti
vul muzeului, pentru eluci
darea unor teme legate de‘ isto
ria României, cultura și arta 
populară oglindite de cele 50 000 
de piese etnografice, colecția de 
științele naturii (una din cele 
mai bogate din tară — peste 
500 000 de piese), caracterul do
cumentar și muzeal al bibliote
cii care numără peste 230 000 de 
volume.

în aceeași zi. oaspeții au în
treprins o vizită de documen
tare la colecțiile existente în 
depozitele muzeului. Cu acest 
prilej au fost prezentate cerce
tătorilor materiale rezultate din 
munca arheologică depusă în 
ultimul timp la cetatea da
cică Tilișca, sau așezările 
neolitice și din epoca bron
zului de la Ocna Sibiului 
și Vințul de Jos. Pe mar
ginea acestor materiale s-au 
purtat vii discuții. Oaspeții au 
studiat obiectele de ceramică 
provenite din săpăturile de la 
Breaza (Făgăraș), asemănătoare 
cu cele din sudul Carpaților, lu
crate încă înainte de Descăleca
tul Munteniei, nouă dovadă a 
permanentelor legături spiritua
le și culturale dintre cele trei 
Țări Românești, de-a lungul is
toriei.

Festivitățile consacrate ani
versării unui secol și jumătate 
de prodigioasă activitate a Mu
zeului Brukenthal au luat sfîr- 
șit seara, printr-un spectacol de 
gală susținut de orchestra Fi
larmonicii de stat din Sibiu.

Ce împiedică 
circulația 
picturii
de șevalet?

permanentă mișcare.

datorează 
unității 

melodia, 
unui asemenea cîntec. pline 
cu o viață proprie, pot fi 
poezii de sine stătătoare, 
ele singure o satisfacție
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cinema
• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare Ni- 
colae Klrculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; “
București (completare Găteala capului) — 8,45 ;
13.45 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,15, Feroviar — 9 ; 11,30 
16,30 ; 19 , 21,15, Excelsior - 8 ; 10,15 ; 12,45 ;
17.45 ; 20,15 Modern — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;

21,20,
11.15 ; 
; 14 ;
15.15 ; 

17,45 ; 20,15. Modem — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; ie,au ; 18,45 ; 
21 (la toate completarea Expresul de noapte). Festival 
la grădină — 19,30.
0 Un Idiot la Paris — cinemascop : Republica (com
pletare perfecțiunea e rotundă) — 9 : 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21,15, Stadionul Dinamo — 18.
O Cine călărește un tigru 7 : Luceafărul (completare 
Nicolae Kirculescu) - 9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30. 
Grivlța (completare Orizont științific nr. 8/1967) — 
16 , 18,15 , 20.45. Arta (completare Permanențe) —
15,30 ; 18 ; 20,30.0 Cenușă și diamant : Central (completare Pictorițele 
din Uzdinsk) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
0 Bigamul : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
0 Pasărea Phfinix — cinemascop: Capitol — 8, 

----- grădină — 19. Aurora

(ambele serii) i Festival

• Testamentul Incașului — cinemascop s Gloria — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Nlcolae 
Klrculescu), Flacăra (completare 23 August 1967) —
15.30 ; 18 ; 20.30, Grădina Vltan - 19.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop : 
Unirea (completare Orizont științific nr. 8/1967) — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Castelanii : Vltan (completare Mărășeștl 1917—1967)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, Moșilor (completare 1001 de desene)
— 16 ; 18,15 ; 20.30. Pacea (completare 23 August
1967) — 16 ; 18 ; 20.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Miorița
— 15,30 ; 19,30, Flamura — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 : 20.
• Secerișul roșu : Colentlna — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Femeia necunoscută : Rahova (completare Dacă 
aș fi știut ?) — 15,30 ; 18 : 20,30.
• Canaliile : Progresul (completare Noaptea la drum)
— 16,30 ; 18 ; 20.30
0 O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Drumul 
Sării (completare 450 de ani de la tîrnoslrea Mînăstirii 
Argeș) — 15.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop i 
Cotroceni (completare Chemarea dragostei) — 15.30 : 
18 : 20.30.

I 
I
I
I
I
I

• Pasărea Phonlx
11,30 ; 14,30 ; 17.30 ; 20,30 ; la
8.45 ; 11,30 ; 14.30 : 17,30 . 20,30.
• Spartacus — cinemascop 
— 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
s Povestea (arului Saltan : 
preșul de noapte) — 9 ; "
• Marele restaurant

20.30,
18 :

.. : Victoria (completare Ex
il,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 

w______  __________ cinemascop : Lumina (com
pletare Costumul de ceremonie românesc) 
11,30 ; 13,45 ; 16 . 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
• Bunicul. Kylijan și eu : Doina — 11,30.
s French-cancan : Doina (completare Examenul) 
13,45 ; 16 ; 18,30 . 20,45
• Sus mîinile, domnilor polițiști 1 : Union (comple
tare Arhitectura universului) — 15,30 ; 20,30. Munca 
(completare Albina Românească — Apis Mellfica 
Carpatina) — 16 ; 18.15 , 20,30.
• Program de filme de animație : Union — 18.
• Parisul vesel - Joje - Filoxera — Congresul ling-' 
vlștilor : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• Surcouf, tigru) celor 7 mări — cinemascop : Glu- 
leștl (completare Romanțe) — 10 ; 15,30 ; 18 ; "" 
Lira (completare Cancerul metalelor) — 15.30 : 
20,30, Drumul Sării — 17,30 ; 20.
• Cum să furi un milion — cinemascop : Viitorul 
(completare Triptic de artă populară) — 15.15 ; 18 : 
20,45.
■ Recompensa — cinemascop : Dacia (completare 
Maxim Gasparln) — 7,45—21 în continuare, Popular 
(completare Se răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Buzeștl 
(completare Apartamentul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Singur pe lume : Volga (completare De unde vtn 
copiii) — 15,30 . 18 ; 20.30
0 Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
Bucegi (completare Congresul lingviștilor) — 10.30 : 
16 ; 18,15 ; 20.30 To
noapte) — 9 ; 11,15
grădină — 19. Floreas
— 9.30 ; 16 ; 18.30 : 20,45.

RODUL ONESTITĂȚII PROFESIONALE
(Urmare din pag. I)

rlodice, să beneficieze cît mai ur
gent de strîngerea primelor lor în
cercări în volum. Febricitării debu
tului în revistă îi urmează așadar 
accesul de febră al apariției în li
brărie.

Rare sînt volumele de debut în 
care un scriitor mai de vreme sau 
mai tîrziu realizat se mai recu
noaște Nu însă atît de rare ca să 
nu constituie jaloane luminoase în 
etica scriitoricească. Modestia. în
doiala de sine, scrupulul artistic, 
negraba au fost stimulentul unora 
dintre capodoperele literaturii noa
stre. Iată cîteva exemple Cît timp 
a scris și a publicat. Eminescu nici 
nu și-a pus problema tipăririi unui 
volum de Poesii. iar acesta a fost 
alcătuit din grija lui Titu Maio- 
rescu (1883 decembrie, cu milest- 
mul 1884) după ce strunele lirei 
neasemuitului maestro au amuțit, 
sfărîmate Dar însusi norocosul său 
predecesor. Vasile Alecsandri ar
tist mai puțin riguros, n-a apărut 
ca poet original în volum decît că
tre vîrsta de 35 de ani — dacă data 
nașterii sale ar fi aceea a ultimei 
versiuni • 1818 — în 1853 cu Doine 
și lăcrămioare. Aceeași vîrstă atin
gea G. Bacovia în 1916 cînd a fost 
nevoie de fervoarea unui tînăr ad
mirator. poetul Ion Pillat. ca să-l 
constrîngă pe poet să accepte or

ganizarea unui volum, înscris cu 
capitale în istoria lirismului nos
tru : PLUMB. Se știe că în mo
mentul apariției volumului Cuvinte 
potrivite (1927). Tudor Arghezi îm
plinea 47 de ani. Nu sîntem însă 
siguri că se știe de asemenea că 
pînă la acea dată nu apăruse în 
volum nici ca poet, nici ca pro
zator și că nu-și pusese semnă
tura decît pe tălmăcirea zgudui
toarelor Amintiri din închisoare de 
Dostoievski. Este cu atît mai exem
plar „cazul" Arghezi. cu cît de
butul său liric, la Liga ortodoxă, 
se petrecuse în 1896. cînd Mace- 
donski s-a arătat uluit de precoci
tatea emulului său adolescentin în 
virtuozitatea versului „instrumen
talist". Colegii poetului gimnazist 
(ca și Eminescu cînd publica La 
moartea lui Aron Pumnul, în La- 
crămile învățăceilor 1) care-i învă
țau poeziile pe din afară ar fi fost 
toarte mirați dacă o „mafaldă" 
le-ar ti prezis că poetul lor favorit 
își va strînge versurile în volum 
abia peste treizeci de ani și că nu 
vor găsi în acea carte poemele lor 
preferate. în frunte cu Litanii. Ar
ghezi s-a stins la adînci bătrîneți. 
fără a consimți nici un moment la 
deshumarea ciclului de Agate negre 
(1904) ale celui de-al doilea debul 
al său

Exemplele exigenței absolute a

unor mari scriitori străini pot fi 
de asemenea invocate. Pînă la vîrs
ta cînd, după neuitata expresie a 
lui Holderlin. a fost săgetat de 
Apollo, genialul poet german nu 
și-a strîns poeziile în volum. După 
acest accident care nu i-a secat 
facultățile creatoare, blîndul „bi- 
bliothecarius" scria la coman
dă poezii uneori sublime, fără 
a se sinchisi de publicarea lor. 
efectuată de contemporani de-ai 
noștri, la șaptezeci de ani după în
cetarea lui din viată. Cel ce scrie 
de dragul publicității, nu este un 
scriitor autentic. Un ideal de artă 
foarte înalt este semnul celor aleși, 
iar exigenta lor față de sine depă
șește pe aceea a celor mai aspri ju
decători. Unei admiratoare străine, 
care voia să-1 măgulească, compa- 
rîndu-1 cu Voltaire pentru proza 
sa alertă și tăioasă. Paul Lâautaud 
îi răspundea spiritual, respingînd 
elogiul iperbolic : „Poate l-ați citit 
într-o traducere". Replica denotă 
respectul fată de maeștrii pe care 
i-am numi scriitori-limită. în felul 
lor niciodată depășiți După o e- 
clipsă de ordin mai mult estetic 
decît literar propriu-zis. Voltaire 
este iarăși înscăunat în suveranita
tea sa spirituală. Suveran si el. dai 
numai ca sonetist poetul francez 
de origine cubană Jose-Maria de 
Heredia și-a strîns opera poetică în

volum la vîrsta de 51 de ani (Tro- 
phees. 1893). Multe din sonetele lui 
erau știute pe din afară, iar la noi. 
afară de discipolul acestui maestru 
al școlii parnasiene. Mihail Co- 
dreanu, nu puțini erau poeții care, 
ca Ion Barbu, îi recitau Antoine et 
Clâopâtre sau Les Conquârants 
(Conchistadorii). Fără a fi „parna
sian". Eminescu a trecut de peste 
cincisprezece ori prin strung sone
tul Veneției, ca să realizeze o capo
doperă dintr-o imitație. Migala ar
tistică. unită cu o viziune crea
toare. învinge și cînd este vorba 
de o „adaptare", ca în cazul poves
tirii lui Caragiale Kir lanulea. in
spirată de nuvela lui Machiavelli 
Belfagor. Si fiindcă a venit vorba 
de autorul Scrisorii pierdute si al 
Momentelor, este bine să se știe că. 
exigent fată de sine din prima ti
nerețe. Caragiale n-a semnat cu 
numele întreg decît o singură dată 
la acea vîrstă. că la întîia ei re
prezentație O noapte furtunoasă 
a apărut pe afiș fără nume de au
tor și că întîiul lui volum tipărit, 
probabil în urma stăruințelor lui 
Slavici, a fost traducerea dramei 
lui Parodi. Roma învinsă.

Postumitatea, mai sus pomenită, 
nu poate fi și nu trebuie să fie 
unica perspectivă a scriitorului în
zestrat. Un ideal artistic, un crez, 
o năzuință, aceasta-i steaua că

lăuzitoare a scriitorului. Ironia unui 
destin literar perfid a făcut ca au
torul unei singure cărți, Calistrat 
Hogaș, să și-o publice fragmentar 
neîntrerupt. în aceeași formă sau 
cu retușele cerute de G. Ibrăilea- 
nu. timp de aproape treizeci de 
ani. iar cînd a văzut-o tipărită, 
în pragul vîrstei de 70 de ani, 
a trebuit s-o suprime pentru enor
me greșeli de tipar și să vadă a 
doua ediție corectă, mistuită de 
foc 1 De cincizeci de ani încoace, 
însă, steaua lui rămîne mereu la 
zenit, iar opera sa, aceea a unui 
clasic al literaturii de drumeție.

Greutățile unor asemenea în
ceputuri. ca acelea de altădată, la 
noi sau de aiurea, au servit de 
multe ori ca neprețuite trepte ale 
experienței de viață, ca prilejuri 
de interiorizare, de adîncire. de 
perfecționare. Dimpotrivă, notorie
tatea obținută înainte de vreme 
întinde tot atîtea capcane satisfac
ției de sine, facilității, nesubstan- 
tialitătii Norocos este numai acel 
scriitor care își realizează formula 
sufletească și artistică fără pripă, 
cu acea calitate exponențială în 
care se deslușesc treptat atît spe
cificul național cît și universali
tatea. Acesl „noroc" este însă re
compensa rodul virtuții și onesti
tății sale profesionale.

Zilnic, zece ore din 
douăzeci șl patru, în 
cele 200 de ateliere ale 
pictorilor bucureșteni, 
sau în cele 500 din în
treaga țară, se gîndește, 
se elaborează și se în
sumează ceea ce se 
cheamă „pictură de șe
valet", adică îndeobște 
o pictură de format 
mic, destinată medita
ției în liniște și soli
tudine, și ca atare spa
tiilor restrînse în care 
se consumă existența 
intimă a omului. Evi
dent, nu tot ce se e- 
laborează la șevalet e 
menit să treacă pragul 
atelierului ; multe pîn- 
ze și cartoane sînt cău
tări și reluări ale unor 
soluții și teme ce nu 
se pot rezolva dintr-o 
dată. Travaliu de cali
tate, munca artistului 
este o permanentă cer
cetare și prospectare. 
Rutina și repetarea ce 
asigură producția bu
nurilor în serie este in
compatibilă cu arta, și 
cantitatea pperelor că 
ies dintr-un atelier nu 
constituie un criteriu 
important în judecarea 
valorii artistice. Chiar 
dacă din zecile sau su
tele de încercări nu pot 
pleca anual din atelie
rul pictorului decît 
20—30 de lucrări, și a- 
ceasta în cazuri de re
marcabilă fecunditate 
și bineînțeles exigență, 
se însumează totuși în 
fiecare an o cantitate 
de tablouri valoroase ce 
depășește cu mult capa
citatea normală de a- 
chiziții din fondurile 
statului. Un artist nu 
poate vinde pe această 
cale decît două sau trei 
lucrări pe an. Ce se 
întîmplă cu celelalte lu
crări selecționate de 
autor ca reprezentative 
și apte de a intra în 
circulația firească a bu
nurilor spirituale de 
care are nevoie Socie
tatea ? Ce posibilități 
există astăzi în acest 
sens pentru artistul ce 
se află, ca membru al 
Fondului Plastic și al 
Uniunii Artiștilor Plas
tici, în posesia tuturor 
drepturilor sale de 
exercitare a profesiu
nii ? Cum este organi
zată cu sprijinul acestor 
două instituții punerea 
în circulație a produsu
lui artistic în viata so
cială. mai bine spus, 
ce posibilități s-au 
creat ca lucrarea de șe
valet să-și poată găsi 
iubitorul și cumpărăto
rul ?

Putem rezuma ac
țiunile întreprinse în 
acest scop la existența 
în București a unei sin
gure galerii cu vînzare 
dispunînd de o capaci
tate de expunere de cel 
mult 20—30 de lucrări 
mici, la un mod foarte 
anemic de publicitate și 
reclamă. Dacă ne-am 
rezuma la bilanțul pau
per al acestui atît de 
important sector, ar 
trebui să încheiem ar
ticolul aici și să ne re
semnăm în fata lipsei 
de ecou a nenumărate
lor sesizări și propuneri 
făcute de artiști și cri
tici în această direcție. 
Dar posibilitățile vir
tuale pe care le are în 
societatea noastră dez
voltarea oricărui dome
niu al artei ne îndrep
tățesc să perseverăm și 
să reclamăm cu in
sistență drepturile legi
time ale tabloului de 
șevalet și ale marelui 
public la stabilirea 
Unor contacte perma
nente. normale.

Arta de for public, 
?u implicații în temele 
fundamentale ale socie
tății românești, ocupă 
fără îndoială un loc de 
o deosebită importanță 
în cultura noastră, și 
eforturile artiștilor și 
ale organizațiilor de 
breaslă sînt concentrate 
de mai multi ani în a- 
ceastă direcție. Este 
însă de neînțeles de ce 
paralel, necesitatea spi
rituală a marelui public 
pentru o artă de for 
intim, menită ă-1 în
soți, de a-i da confor

tul vizual și sufletesc 
al armoniilor de cu
loare și linii, nu intră 
în preocupările de bază 
ale acestor instituții 
profesionale. Mi se pare 
nefiresc să argumentăm 
la infinit că există o a- 
semenea problemă, să 
Inventăm soluții hibride 
pentru rezolvarea ei, 
cînd avem la îndemînă
soluții eficiente, demult
validate de 
modernă și 
organic în 
pictorilor și 
lui. Galeria, 
de expunere

societatea 
integrate 
existența 

a publicu- 
mica sală 
cu lucrări

diverse mereu reînnoi
te, un mod inteligent de 
publicitate, conducăto
rul de galerie avizat, 
cu libertate de acțiune 
și cointeresat, grupările 
restrînse de artiști le
gați prin afinități de 
concepție, afilierea 
spontană a criticilor la 
aceste galerii și gru-

puncte 
de 

vedere

pări, sprijinul presei și 
al celorlalte mijloace de 
difuzare ar facilita a- 
daptarea soluțiilor efi
ciente ale comerțului 
modern de artă la con
dițiile societății noastre. 
Despre aceste lucruri 
s-a scris, s-a vorbit de 
nenumărate ori. Sînt 
cunoscute și publicului 
și artiștilor și celor 
care mediază sau ar 
trebui să medieze legă
tura între acești doi 
poli ai viețiî artistice. 
Totuși, „scripta volant", 
se scrie, se citește, se 
uită, și iar se scrie, se 
citește și se uită. Uită 
mai cu seamă forurile 
cărora le sînt adresate 
de fapt aceste sugestii 
— din cadrul Uniunii 
Artiștilor Plastici și al 
Fondului Plastic.

Activitatea dusă de 
aceste foruri în pro
blema de față se re
zumă la schimburi de 
hîrtii și justificări, la 
focuri răzlețe schimba
te amabil între funcțio
narii puși să „întrebe" 
Si cei rugați să „răs
pundă": dacă „s-ar pu
tea face ceva în această 
chestiune",.. La începu
tul verii. Fondul Plas
tic a fost sesizat de 
artiști că atît în spatiile 
aferente magazinului de 
culori din str. Lipscani 
(o rotondă spațioasă și 
o sală cu excelentă lu
mină de zi), cît și în 
cele două săli alăturate 
din str. Mihai Vodă 
(lîngă C.E.C.) unde 
funcționa un depozit de 
materiale al Fondului, 
s-ar putea organiza fără 
prea mare cheltuială și 
fără a cere cuiva vreun 
spațiu, două galerii. 
Deși s-a căzut de acord 
că cel puțin cea din Mi
hai Vodă s-ar putea a- 
menaja chiar în vede
rea sezonului turistic de 
vară, nici pînă astăzi 
galeria nu a fost des
chisă. Mai mult, recent 
Fondul Plastic a răs- 
ouns în ancheta „Scîn-

t V

teii" din 10 oct. crt. 
(„Spatii vaste care aș
teaptă exponatele artis
tice") că în privința o- 
portunității deschiderii 
acestei galerii mai re
flectează, că locul „par
că e prea Izolat, prea 
nu are vad..." Dar ana
liza „vadului" durează 
de peste șase luni, timp 
în care cu siguranță a- 
cest vad ar fi început 
să se bătătorească dacă 
s-ar fi călcat cu drep
tul.

Dincolo de conside
rentul material care, 
deși important nu aco
peră decît parțial pro
blema, există și unul de 
ordin spiritual, nu mai 
puțin important, pri
vind posibilitatea de 
pătrundere a culturii 
plastice în rîndurile 
marelui public, cît și 
posibilitatea confruntă
rii permanente a artis
tului cu acest public. 
Plutește în aer parcă 
o anume reticență față 
de perturbările pe care 
facilizarea unei selecții 
naturale le-ar provoca 
în ordinea prestabilită 
a ierarhiei valorilor, o 
anume teamă de riscul 
afirmării neprevăzute a 
unor valori în afara se
lecției administrative. 
Temeri evident neînte
meiate, deoarece, mai 
devreme ori mai tîrziu 
selecția naturală își 
spune cuvîntul. De ce 
însă să nu-i ușurăm 
drumul, în interesul ei 
și al publicului, în in
teresul promovării va
lorilor reale ?

Scepticismul unora 
privind „nevandabilita- 
tea" tabloului de șeva
let la noi și ca atare 
inutilitatea dezvoltării 
unui sistem de galerii, 
este expresia unui fa
talism în spatele căruia 
se ascunde nu numai 
comoditate. Bineînțe
les, tabloul de șevalet 
nu este o marfă care 
se vinde imediat, nu se 
poate realiza dintr-o 
dată „vadul" ; dar dacă 
sîntem convinși că nu 
este admisibil ca lucră
rile artiștilor să zacă 
inutile în ateliere și că 
ele trebuie să circule, 
atunci să facem începu
tul, să realizăm prin 
orice mijloace condițiile 
în care tabloul de șe
valet să devină o nece
sitate pentru o catego
rie cît mai mare de 
public. Ca să se poată 
vinde o sută de tablouri 
să zicem, trebuie să fie 
expuse un număr mult 
maj mare. Ce putem aș
tepta de la cele 20—30 
de lucrări expuse în u- 
nica galerie bucureștea- 
nă, pînă și aceasta izo
lată de cîteva luni în 
spatele unor garduri de 
amenajări rutiere ? (Cel 
puțin dacă Fondul ar 
semnala existența gale
riei printr-o firmă de 
pînză vizibilă pe bule
vard).

Intîrzierea sau amt- 
narea rezolvării acestor 
deficiente frînează pă
trunderea artei noastre 
în marea masă a publi
cului. ceea ce este in
compatibil cu dezvolta
rea unui fecund climat 
de creație artistică.

Camilian 
DEMETRESCU

18,00 — La ordinea zilei : Organizarea științi
fica a producției și a muncii. 18,30 — Studioul 
pionierilor. 19,no - Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de limbă română. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19.50 Bulerinul meteorologic. Publi
citate. 20,00 — Film serial : Ivanhoe. 20,30 - 
întrebări la care s-a răspuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns încă. Emisiune de știință 
21,10 — Teleglob. Emisiune de călătorii geogra
fice. 21,40 - Dicționar de personaje : Litera ,,P' 
(II). 21,15 — Transmisiune de la deschiderea celui 
de-al IV-lea Festival internațional de jazz 
„Praga — 1967". 23.00 — Telejurnalul de noapte
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VIZITA PRIMUL»! MINISTRU Al REPUBLICII INDIA, întoarcerea de la Berlin

a delegației de activiști ai P.C.R.

i Dejun oferit 
de președintele 

Consiliului de Stat
(Urmare din pag. I)

Ministerul Comerțului, J. S. Mehta, 
secretar adjunct în Ministerul Afa
cerilor Externe, S. Bikram Shah, 
șeful Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, K. Natwar 
Singh, director al Secretariatului 
primului ministru, membri ai Am
basadei Indiei la București.

In cursul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Stat a) 
Republicii Socialiste România și 
primul ministru al Republicii India 
au rostit toasturi.

Salutînd pe oaspete, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a spus : Vizita Excelenței Voastre, 
înalt sol al Indiei prietene, consti
tuie o expresie elocventă a bunelor 
relații statornicite între țările și po
poarele noastre Cred că sînt în a- 
sentimentul dv dacă subliniez, în 
această plăcută împrejurare, con
tribuția de seamă adusă de con
tactele directe între oamenii de stat 
ai celor două țări la evoluția pozi
tivă a relațiilor româno-indiene. 
în această ordine de idei, aș vrea 
să vă mărturisesc doamnă prim- 
ministru că. deși a trecut aproape 
un deceniu de la vizita pe care 
am făcut-o în India, ne sînt încă 
vii în amintire impresiile de ne
uitat ale acestei călătorii, atenția 
și ospitalitatea caldă cu care am 
fost înconjurați de gazdele noastre 
și personal de dv

Ne exprimăm speranța — a spus 
în continuare președintele Consi
liului de Stat — că vizita Excelen
ței Voastre, deși, spre regretul nos
tru, scurtă, v-a permis să dobîndiți 
o imagine nemijlocită despre mun
ca și preocupările poporului român 
și să cunoașteți sentimentele sale 
de prietenie față de poporul și con
ducătorii Indiei

Am aflat cu deosebită satisfacție 
că evederile și convorbirile pe 
care lî-ați avut în timpul șederii 
dv în România au relevat exis
tența unor noi posibilități care pot 
favoriza dezvoltarea multilaterală 
a colaborării prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre

Președintele Consiliului de Stat a 
toastat pentru prosperitatea po
porului indian, în sănătatea dr. Za
kir Hussein, președintele Indiei, în 
sănătatea primului ministru Indira 
Gandhi și a celorlalte persoane ofi
ciale indiene, pentru înflorirea 
prieteniei dintre România și India.

In toastul său de răspuns, pre
mierul Indira Gandhi a spus: Ca 
și România, India este o țară a 
vechilor tradiții, și dintre tradițiile 
pe care noi le prețuim cel mai mult, 
la loc de cinste se află pacea. Un 
vechi proverb indian spune că în
treaga lume constituie o singură 
familie. Astăzi noi punem un ac
cent deosebit pe prietenia și co
laborarea cu toate țările lumii.

Așa cum spuneați și dv. domnule 
președinte, în convorbirea avută, 
co siderăm necesar ca toată lumea 
să xrăiască în colaborare și coope
rau pe baza coexistenței pașnice. 
Firește, noi dorim cooperarea cu 
toate țările, însă considerăm că 
pentru noi reprezintă o mai mare 
valoare cooperarea cu acele țări 
care luptă să rezolve probleme a- 
semănătoare cu ale noastre. Noi 
acordăm, de asemenea, foarte multă 
importanță, schimburilor de păreri 
și idei. în această scurtă perioadă 
petrecută în frumoasa dv. țară am 
avut prilejul să port discuții utile 
și să văd o parte din vasta muncă 
de dezvoltare pe care dumneavoas
tră o întreprindeți. Aceasta ne-a 
putut da o imagine despre întreg.

Sînt de acord cu dumneavoastră, 
domnule președinte, că acest tip 
de schimburi de păreri între con
ducătorii de state sînt foarte utile 
și trebuie să se efectueze la toate 
nivelurile. Cred, de asemenea, că 
prietenia dintre țările noastre este 
valoroasă pentru fiecare dintre noi 
și poate fi folositoare, în aceeași 
măsură, și altor state.

în încheiere, premierul Indira 
Gandhi a toastat pentru întărirea 
prieteniei indiano-române, în să
nătatea secretarului general al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a pre
ședintelui Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și a soției sale, pentru întă
rirea colaborării și păcii între po
poarele din întreaga lume.

(Agerpres)

Prin Capitală
Miercuri dimineața, primul minis

tru al Republicii India, Indira 
Gandhi, împreună cu celelalte per
soane oficiale indiene, a făcut o 
vizită prin Capitală. Premierul in
dian a fost însoțit de Horia Maieu, 
arhitectul șef al Capitalei, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul Pvomâniei 
la New Delhi, funcționari superiori 
din M.A.E. Oaspeții au vizitat 
cartiere noi de locuințe și edificii 
de cultură.

La Muzeul Satului au fost întâm
pinați de Virgil Brădățeanu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.. DirectorUi 
muzeului. Gheorghe Focșa, i-a con
dus pe oaspeți, prezentîndu-le cons
trucții specifice din diferite regiuni 
ale țării. în cadrul pitoresc al mu
zeului, premierul indian și ceilalți 
oaspeți au asistat la scurte specta
cole folclorice.

(Agerpres)

TOASTUL PRIMULUI MIAIISTRU 
AL INDIEI

în toastul său, primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a spus, printre altele i Vizita făcută în Româ
nia va rămîne una din cele mai plăcute amintiri ale 
mele. Mă folosesc de acest prilej. Excelență, pentru a vă 
mulțumi pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a 
vizita România, pentru frumoasa ospitalitate ce mi-a 
fost oferită de guvernul și poporul român. Vizita noas
tră a contribuit la o mai bună înțelegere a obiectivelor 
pentru care militează România și a realizărilor pe care 
ea reușește să le înfăptuiască. Ne-am convins că ea a 
realizat un progres remarcabil de rapid. Sînt convinsă, 
de asemenea, că vizita noastră a condus la o mai bună 
înțelegere a obiectivelor pentru care militează India 
și a ceea ce India încearcă să realizeze.

Pentru mine, personal, a fost o mare plăcere să vă 
întâlnesc, domnule prim-ministru, să am convorbiri cu 
dv. și cu colegii dv. Sperăm că aceste convorbiri vor 
continua cînd dv. veți vizita din nou India. Veți avea 
astfel prilejul să vedeți ce transformări au avut loc în 
India în timpul anilor care au urmat vizitei dv.

Situația mondială a* fost întotdeauna complexă Con
tinuă să existe ciocniri de interese între state sau gru
puri de state Războiul rece continuă să se mai mani
feste și, de asemenea, există mici războaie locale. Din 
această cauză s-a ajuns uneori la pierderi de impor
tante valori materiale și morale.

Referindu-se la politica externă și internă a Indiei, 
primul ministru Indira Gandhi a subliniat că aceasta 
s-a bazat întotdeauna pe interesele naționale ale Indiei, 
s-a sprijinit pe valorile morale ale poporului indian.

în domeniul politicii interne, liniile principale ale 
politicii guvernului nostru sînt secularizarea, democra
ția și socialismul. Prin secularizare se realizează în 
același timp și democrația și socialismul.

Vreau să subliniez că sprijinindu-ne pe valorile 
poporului indian întotdeauna ne-a fost cu putință 
să ne ridicăm la nivelul înaltelor noastre idealuri. 
De multe ori am avut de întâmpinat greutăți. Am 
depus însă eforturi și scopurile noastre — întotdeauna 
aceleași — au fost treptat realizate

Sînt fericită, Excelență, să afirm convingerea noastră 
că între India și România se dezvoltă continuu prie
tenia și buna înțelegere Am discutat în aceste zile 
despre găsirea unor noi căi și mijloace pentru a con
tribui la o și mai mare dezvoltare a acestei prietenii 
și înțelegeri. Dorința noastră este ca această prietenie 
și colaborare să se întărească în interesul țărilor și 
popoarelor noastre, în interesul păcii mondiale.

în încheiere, primul ministru al Indiei a toastat în 
sănătatea secretarului general a) C.C al PC.R., 
Nicolae Ceaușescu, a președintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și a președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, pentru prietenia dintre 
cele două popoare.

TOASTUL PITIȘIDINTELUI CONSILIULUI 
UE MINIȘTRI Al REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
Exprimînd mulțumiri cordiale pentru cuvintele prie

tenești și aprecierile făcute la adresa României, a 
poporului și guvernului român, aprecieri care prile
juiesc un sentiment de adîncă satisfacție, premierul 
Ion Gheorghe Maurer, adresîndu-se oaspeților, a spus :

Tin să vă asigur, la rîndul meu, de stima și respectul 
pe care poporul român le nutrește față de marea dum
neavoastră țară, de poporul indian prieten și față de 
distinșii săi conducători, prietenie și respect pe care 
le-ați putut constata în decursul scurtei dv. vizite în 
țara noastră.

Acum, cînd vizita Excelenței Voastre se apropie de 
sfîrșit, putem afirma că întrevederile și convorbirile 
noastre, desfășurate într-o atmosferă de înțelegere și 
cordialitate, au fost interesante și fructuoase. Ele au 
contribuit la o mai bună cunoaștere a punctelor de 
vedere, a intereselor și preocupărilor reciproce. Exa- 
minînd împreună căile și mijloacele menite să asigure 
promovarea cooperării bilaterale, am constatat cu în
dreptățită satisfacție că relațiile dintre România și In
dia se dezvoltă favorabil, în interesul ambelor părți, 
în spiritul prieteniei tradiționale existente între țările 
și popoarele noastre.

Ca și dv., aș dori să subliniez — a adăugat șeful gu
vernului român — că această evoluție favorabilă a re
lațiilor româno-indiene este importantă nu numai pen
tru noi. Ea reprezintă, în același timp, o contribuție de 
seamă la cauza păcii și colaborării internaționale.

Sînt pe deplin convins că eforturile noastre comune 
vor duce la extinderea și diversificarea schimburilor 
economice, culturale și științifice, la multiplicarea posi
bilităților de cooperare bilaterală în toate domeniile.

în cursul discuțiilor am fost bucuroși să relevăm că, 
în abordarea unor probleme internaționale, guvernele 
noastre au puncte de vedere comune sau apropiate. 
Ambele delegații au exprimat profunda îngrijorare a 
guvernelor și popoarelor noastre față de existența, în 
diferite regiuni ale lumii, a unor focare de tensiune ce 
amenință pacea și securitatea mondială.

Am fost de acord că eliminarea acestor surse de în
cordare și întărirea încrederii între state trebuie să 
constituie preocupări majore ale tuturor statelor și gu
vernelor. Este necesar ca toate țările să-și dea contri
buția la asigurarea legalității internaționale, la promo
varea cauzei păcii.

Nu încape îndoială că îndepărtarea surselor de încor
dare internațională ar accelera procesul de dezvoltare a 
colaborării dintre state și ar permite omenirii să se 
bucure de pace — condiție esențială a progresului și 
prosperității.

însuflețită de acest deziderat arzător, România de
pune eforturi susținute pentru instaurarea unui climat 
de destindere, înțelegere și colaborare cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială, pentru realizarea 
securității în Europa și în întreaga lume.

Exprim convingerea că vizita Excelenței Voastre, 
întîlnirile și convorbirile viitoare vor duce la dez
voltarea multilaterală a relațiilor româno-indiene. în 
interesul popoarelor noastre și al cauzei păcii.

Vă mulțumesc din adîncul inimii —. a spus primul 
ministru al României — pentru invitația pe care 
ne-ați făcut-o de a vizita țara dv în scopul continuării 
unui dialog care a început așa de bine cu mulți ani 
în urmă

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a toastat pentru prosperitatea și fericirea 
poporului indian, a Excelenței Sale dr. Zakir Hussein, 
președintele Indiei, în sănătatea primului ministru al 
Indiei și colaboratorilor săi, a tuturor celor de față, 
pentru prietenia româno-indiană.

Premierul indian răspunde
\

Iu întrebările ziariștilor
Miercuri după-amiază, primul mi

nistru al Indiei, d-na Indira 
Gandhi, s-a întîlnit cu ziariștii ro
mâni, indieni și corespondenții 
presei străine acreditați la Bucu
rești. în cadrul conferinței de presă 
de la reședința sa, primul ministru 
a răspuns- la numeroase întrebări.

în legătură cu evoluția relațiilor 
româno-indiene. d-na Indira Gandhi 
a declarat că aceste relații sînt sa
tisfăcătoare atât pe plan politic cît 
și economic. „Cu toate acestea 
există întotdeauna loc suficient 
pentru îmbunătățirea lor în toate 
domeniile Discuțiile pe care le-am 
avut cu primul ministru al țării dv. 
au fost folositoare și bune și cred 
că ele au deschis noi perspective 
de cooperare. Cred că în relațiile 
noastre există elemente, factori po
zitivi care pot duce la schimburi 
comerciale crescînde și la coope
rare pe tărîm industrial".

în legătură cu cooperarea între 
România și India în domeniul in
dustriei, primul ministru a decla
rat : „Sîntem recunoscători Româ
niei pentru sprijinul pe care ni l-a 
acordat în domeniul industriei pe
troliere, important domeniu al dez
voltării noastre. Noi am salutat pe 
specialiștii români și am învățat de 
la ei. Considerăm, de asemenea, că 
există loc pentru a intensifica coo
perarea în acest domeniu specific". 
Arătând că după construirea rafi
năriei de la Assan România va par
ticipa la construcția unei noi rafi
nării la Haldia, oaspetele a decla
rat: „Sîntem interesați în tehno
logia petrolieră dezvoltată de Ro
mânia. precum și în produsele in
dustriei petroliere. Sîntem, de ase
menea. interesați în echipamentul 
necesar explorării și exploatării pe
troliere"

Referindu-se la relațiile cultura
le româno-indiene, oaspetele a a- 
rătat că există „o bază foarte bună 

pe care putem să construim edifi
cii".

în răspunsul la o întrebare în le
gătură cu rolul O.N.U., doamna In
dira Gandhi a subliniat că India 
salută alegerea ca președinte al ac
tualei sesiuni a Adunării Generale 
a O N U. a ministrului afacerilor 
externe al României, Corneliu Mă- 
nescu. Cît privește O.N.U., a subli
niat oaspetele, aceasta nu este o 
organizație perfectă, are slăbiciuni, 
însă, în ciuda lor, ea rămîne singura 
organizație internațională în care 
reprezentanții statelor se pot întâlni 
și în care pot discuta diferite pro
bleme. „Prin urmare, după părerea 
mea, această organizație ar trebui 
să fie pe deplin sprijinită de toate 
statele".

Abordînd problema dezarmării, 
primul ministru indian a subliniat 
că India militează și depune efor
turi pentru a se realiza dezarma
rea totală, inclusiv dezarmarea nu
cleară Referindu-se la proiectul 
de tratat pentru neproliferarea ar
mei nucleare, oaspetele a spus : 
„Pînă acum sîntem puși în fața 
unui proiect preliminar al acestui 
tratat. Potrivit informațiilor de care 
dispunem în legătură cu modul în 
care se prezintă acest tratat pînă 
acum, noi considerăm că el are 
multe lipsuri și avem rezerve în 
legătură cu conținutul lui".

„După părerea mea — a conti
nuat doamna Indira Gandhi — 
principiile care trebuie introduse 
în practica curentă a vieții inter
naționale și pot servi cel mai bine 
cauzei înțelegerii și cooperării in
ternaționale constau în a milita 
pentru realizarea păcii, ceea ce în
seamnă reglementarea disputelor 
prin mijloace pașnice și renunțarea 
la război ca mijloc de rezolvare a 
litigiilor internaționale : credem în 
principiu) coexistenței pașnice în
tre țări cu sisteme deosebite, în 
principiul neamestecului în trebu

rile interne ale altor țări și al egali
tății suverane a tuturor națiunilor".

Primul ministru al Indiei s-a re
ferit apoi la cîteva din principalele 
probleme de actualitate pentru 
dezvoltarea economiei indiene. 
Oaspetele a subliniat că India a 
realizat progrese atît în domeniul 
agriculturii, cît și în cel al indus
triei. „In timp ce înainte de obți
nerea independenței — a subliniat 
domnia sa — eram obligați să im
portăm tot ce ne era necesar pen
tru consum, astăzi noi producem — 
nu în cantităti suficiente, însă to
tuși acoperim multe din cerințele 
impuse de piața internă. Fabricăm 
chiar produse complexe, printre 
care automobile și avioane. Produ
cem propriul nostru oțel, iar în 
planurile noastre industriale este 
prevăzută construirea unor noi o- 
biective în acest domeniu. Expor
tăm camioane, vagoane de cale fe
rată, mașini-unelte și oțel. In cu- 
rînd, în India, vor începe să pro
ducă trei centrale atomo-electrice. 
Acordăm cea mai mare atenție iri
gărilor. producției de îngrășăminte. 
Sperăm ca în acest an să producem 
95 de milioane tone cereale șl să 
ajungem ca pînă în anii 1970—1971 
să ne putem acoperi necesarul de 
cereale impus pentru consumul in
tern".

în încheierea conferinței de pre
să, răspunzînd la o ultimă între
bare, primul ministru indian a ară
tat că vizita sa recentă în unele 
țări socialiste din Europa a avut 
un scop de bunăvoință, de expri
mare a sentimentelor de prietenie 
ale ooporiilui indian, de cunoaștere 
a conducătorilor acestor țări și de 
a avea cu ei un schimb de păreri 
asupra unor probleme de interes 
comun. Din acest punct de vedere 
— a menționat domnia-sa — con
sider că vizita a fost satisfăcătoare.

Miercuri la amiază s-a înapoiat de 
la Berlin delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, con
dusă de Ion Pățan, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., care a fost 
într-un schimb de experiență în 
R.D. Germană la invitația C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger

Cronic
PLECAREA 

MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

AL BELGIEI
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala August de Winter, minis
trul comerțului exterior al Bel
giei, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al României, a 
făcut o vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, de 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului Exterior. Au fost 
prezenți Honore Cambier, ambasa
dorul Belgiei la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a unui grup de oameni de 
afaceri și specialiști belgieni, Ho
nore Cambier, ambasadorul Belgiei 
la București, a oferit miercuri după- 
amiază un cocteil, la care au luat 
parte Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului, Victor Io
nescu, președintele Camerei de Co
merț, conducători ai unor întreprin
deri românești de comerț exterior.

PLECAREA DEFINITIVA 
A ambasadorului 

LAOSULUI
Khamphan Panya, ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Lao- 
sului în Republica Socialistă Ro
mânia, a părăsit definitiv țara 
noastră.

★
Cu ocazia plecării sale definitive 

din țara noastră, ambasadorul Re
publicii Populare Polone la Bucu
rești, Wieslaw Sobierajski, a oferit 
miercuri seara un cocteil în saloa
nele ambasadei.

Au participat Vasile Șandru, ad-

SPORT
In retur, cu țrakia 3-0

Și Rapid s-a calificat...
Rapidiștii și suporterii lor, de fapt 

toți suporterii fotbalului nostru, au 
motive de satisfacție : ieri în meciul 
retur pentru „Cupa campionilor eu
ropeni", echipa giuleșteană — res- 
pectîndu-și angajamentele — a re
montat diferența de goluri cu care 
pierduse la Plovdiv în fața Trakiei 
și, înscriind încă un punct, și-a asi
gurat calificarea în turul doi al 
celei mai importante competiții eu
ropene intercluburi. Rapidiștilor li 
s-a acordat credit qvasi-unanim în 
meciul retur. Revirimentul de formă 
manifestat de întreaga echipă în re
centul turneu din R.F.G. și, dumi
nica trecută, în jocul de campionat, 
nu putea să nu fie urmat de satis
facția unei victorii depline în fața 
uneia dintre cele mai bine cotate' 
formații din țara vecină.

Ce trebuie să reținem din filmul 
partidei de ieri ? Că, așa cum era 
normal, fotbaliștii noștri — frenetic 
încurajați — au atacat insistent, pu- 
nînd destule și deloc ușoare pro
bleme apărării adverse. In defensivă 
și-au luat măsurile de precauție, 
căci pe contraatac bulgarii — prin 
Nenov, Dermendgiev și Popov — ur
măreau, ca totuși, să-și mărească 
avantajul. Aproape o jumătate de 
oră, jocul s-a mutat de la o poartă 
la alta, fără să cadă vreun gol. în 
minutul 27, la un atac ce părea pier
dut, Năsturescu se „bate" pentru 
minge și, dintr-o poziție destul de 
dificilă, cu prețul unei „contre" la 
picior, centrează lung spre partea 
cealaltă, la Codreanu. Deși singur, 
între doi adversari, Codreanu loveș
te decis mingea care, după ce atinge 
bara, intră în plasă. 1—0.

Asalt la poarta echipei bulgare
Foto : M. Cioo

mania. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid. Au 
fost de față Ewald Moldt, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

a zilei
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
La Casa arhitectului din Capi

tală s-au deschis miercuri după- 
amiază lucrările unei consfătuiri 
internaționale cu tema „Probleme 
actuale ale construcției de lo
cuințe".

La consfătuire iau parte repre
zentanți ai conducerii uniunilor 
arhitecților din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugosla
via, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

în numele Uniunii arhitecților 
din Republica Socialistă România, 
participanții au fost salutați de 
prof. arh. Ascanio Damian, vice
președinte al Uniunii.

Timp de 4 zile, vor fi dezbătute 
referate și comunicări de speciali
tate cu privire la construcția de 
locuințe.

★
Casa de cultură a Institutului ro

mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea găzduiește, începînd de 
miercuri, o expoziție de fotografii 
intitulată „Anotimpurile în Bel
gia". Manifestarea este organizată 
sub auspiciile institutului, în ca
drul programului de schimburi cul
turale româno—belgiene pe anul în 
curs. Expoziția a fost pregătită și 
pusă la dispoziția I.R.R.C.S. de că
tre Institutul belgian de informa
ții și documentare din Bruxelles

★
La invitația Comitetului de Stat 

pentru problemele organizării 
muncii și producției și ale salari
zării se află în țara noastră prof, 
dr. H. B. Platzer, directorul Insti
tutului de Știința muncii în dome
niul forestier (I.F.F.A.) din R. F. 
a Germaniei. Oaspetele va avea un 
schimb de păreri cu specialiști din 
țara noastră. (Agerpres)

Minutele imediat următoare prile
juiesc rapidiștilor ocazia să majoreze 
scorul, dar și oaspeților să-1 egaleze : 
Ionescu șutează în brațele portarului, 
iar Lupescu scoate de pe linia por
ții... în repriza secundă — aproxima
tiv același raport de forțe, aceeași 
dispunere a compartimentelor pe te
ren, aceleași ocazii de a marca. Și, 
(coincidență I) în același minut (27), 
același Codreanu înscrie un nou gol 
pentru Rapid. 2—0. Prelungirile sînt 
de-a dreptul dramatice. Cu forțe 
proaspete (nebănuite după moleșeala 
care îi cuprinseseră în finalul repri
zei secunde) rapidiștii sînt tot timpul 
peste adversari. Golul — cum se 
spune — plutește în aer, deasupra 
porți lui Karuskov. în minutul 104 el 
putea fi marcat, dar Codreanu — 
de la mai puțin de 2 metri — tri
mite mingea la o înălțime ce ar fi 
depășit pînă și bara transversală a 
buturilor de rugbi ! Golul calificării, 
atât de dorit, a rezultat la un atac 
căruia echipa bulgară nu i-a prea dat 
importanță. Nu trecuseră decît vreo 
două minute de la ultima schimbare 
a porților și I. Ionescu primește min
gea în centrul careului. Face o fentă 
scurtă pentru a scăpa de Zaduna (în 
sfîrșit, reușește) și calm, reia în 
plasă. 3—0 și Rapidul se califică I

Victorie grea, foarte dificilă, la un 
scor minim, dar cu atît mai meritată 
cu cît rapidiștii au știut să lupte cu 
toate forțele pentru un succes de 
prestigiu pentru culorile clubului.

Meciul de ieri dintre Rapid șl Tra- 
kia a atins la un moment dat ten
siuni înalte pe teren și, parțial, în 
tribune. Jucători din ambele forma
ții au găsit cu cale să-și impună su
perioritatea prin faulturi grosolane, 
injurii mimate și diverse amenințări. 
Față de aceste ieșiri nesportive, con
trare regulamentului de joc, arbitrul 
a avut o atitudine pasivă, chiar încu
rajatoare cînd a fost vorba de aba
terile oaspeților. Atmosfera s-a în
cărcat mai mult cu prilejul unor evi
dente greșeli de arbitraj care, de a- 
semenea, au avut tenta avantajării 
fotbaliștilor bulgari. Este cu totul re
gretabil că în asemenea momente 
antrenorii n-au reușit să-și discipli
neze jucătorii, iar în tribune turbu- 
lenții n-au fost chemați la ordine de 
opinia majorității spectatorilor lucizi.

Ion DUMITRIU

F. C. Argeș - 
Dinamo București 1-1

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Echipele F. C. Argeș și Dinamo Bucu
rești au furnizat ieri la Pitești un joc 
de slabă calitate, în care au abundat 
acțiunile confuze, pasele greșite etc. 
Piteștenii au realizat, totuși, cîteva ac
țiuni reușite, finalizate cu șuturi pu
ternice, apărate însă prompt de porta
rul Datcu. Autorii golurilor : Kraus 
(min. 50) pentru gazde, respectiv Dinu 
(min. 52). Partida s-a încheiat într-o 
atmosferă „încinsă" Ștefan și Ivan fiind 
scoși pe brațe ca urmare a faulturilor 
reciproce.

Sărbătorirea 
academicianului 
Eugen Bădărău

Academicianul Eugen Bădărău 
a fost sărbătorit, miercuri seara, cu 
prilejul vîrstei de 80 de ani, în ca
dru] unei reuniuni organizate de 
Prezidiul Academiei Republicii So
cialiste România la Casa Univer
sitarilor din București.

Au participat academicieni și 
alți oameni de știință și cultură. 
Cunoscutul savant a fost felicitat 
călduros de cei prezenți pentru stu
diile sale științifice în electronică, 
optică, spectroscopie, acustică, a- 
dresîndu-i urări de sănătate și noi 
succese în activitatea sa.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut frumoasă și călduroasă ex
ceptând Banatul, Crișana, nordul 
Transilvaniei, unde vremea a de
venit instabilă. Cerul s-a înno
rat și după-amiază s-au semna
lat ploi locale și averse. In rest 
cerul a fost mai mult senin. 
Vintul a prezentat intensificări 
în nordul țării și sectorul nord- 
vest. Temperatura a înregistrat 
o scădere în nord-vestul țării, 
oscilînd la ora 14 între 15 grade 
la Sînnicolau Mare și 26 de gra
de la Iași, Răuseni Adjud, Bucu
rești și Giurgiu.

în București : vremea a fost 
frumoasă și călduroasă cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a 
fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 și 22 octombrie : vre
mea continuă să se răcească mai 
ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil mai mult 
noros în estul țării, unde vor că
dea ploi temporare. în rest ploi 
izolate, iar la munte ninsoare 
trecătoare. Vînt potrivit din 
nord și est. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade. Brumă și în
gheț local.

în București : vremea conti
nuă să se răcească. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
spre sfîrșitul intervalului.

PRONOEXPRES
Extragerea I : 20 5 2 10 25 37 — 

31 28. Fond de premii : 491 160 lei. 
Extragerea a II-a : 3 37 10 45 26 48 
— 39. 32. Fond de premii : 380 930 
lei din care 36 816 lei report catego
ria I.

„SĂPTĂM1NA PREOLIMPICA"
• V. VISCOPOLEANU (Ro
mânia) - învingătoare la 
lungime • W. BAZAN0WSKI 
(Polonia) - nou record mon
dial la haltere • C. PAPA- 
NICOLAU (Grecia) - nou re
cord european la prăjină

CIUDAD DE ME
XICO 18 (Agerpres). 
— în cadrul între
cerilor de atletism 
ale „Săptămînii 
preolimpice", spor
tiva română Vio
rica Viscopoleanu 
s-a comportat re
marcabil cîștigînd 
proba de săritură 
în lungime cu per
formanța de 6,56 m. 
Au urmat-o T. Ta- 

) — 6,56 m, M. Trio 
, V. Obiamaca (Nige

ria) — 6,14 m etc.
Mult așteptata probă de săritură 

cu prăjina s-a soldat cu un nou re
cord european stabilit de Christos 
Papanicolau (Grecia) : 5,30 m ; ve
chiul record — 5,28 m — aparținea 
francezului D’Encausse.

în cadrul categoriei „ușoare" a în
trecerilor de haltere, polonezul 
W. Bazanowski a stabilit un nou re
cord mondial, totalizînd la cele trei 
stiluri 440 kg (135—135—170) ; vechiul 
record aparținea lui Kațura (U.R.S.S.) 
eu 437,500 kg. La gimnastică, primul 
titlu a revenit Nataliei Kucinskaia 
(U.R.S.S.), învingătoare la individual 
compus cu un total de 77,10 puncte.

A

In cîteva rînduri
LA SOFIA S-A ÎNCHEIAT balca

niada de tir. în ultima zi, Dan Iuga 
(România) a cîștigat proba de pistol 
viteză (eliminatorie) cu 296 puncte, 
urmat de un alt trăgător român, Vir
gil Atanasiu, cu 295 puncte. Proba 
de armă liberă calibru mare (poziția 
culcat) a revenit bulgarului I. La- 
zarov cu 393 puncte. Lazarov a în
vins și la totalul celor trei poziții, 
cu 1 104 puncte.

ASEARĂ ÎN PRIMUL MECI AL 
FINALEI „CUPEI INTERCONTI
NENTALE" LA FOTBAL, echipa sco
țiană Celtic a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Racing Buenos Aires. 
Returul va avea loc la 1 noiembrie, 
în capitala Argentinei.

ÎN MECI RETUR PENTRU „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI LA 
FOTBAL, formația iugoslavă Saraje
vo a dispus cu 3—1 de echipa Olym- 
piakos din Cipru și s-a calificat în 
turul următor al competiției.

SELECȚIONATA DE RUGBI A 
NOII ZEELANDE a jucat la Van
couver (Canada) cu formația locală 
Columbia. Oaspeții au învins cu 
36—3.

ÎN SALA FLOREASCA DIN CA
PITALĂ începe astăzi, de la ora 18, 
turneul final al „Cupei României" la 
baschet masculin, pentru care s-au 
calificat echipele bucureștene Steaua, 
Politehnica, Dinamo și I.C.F. Pro
gramul primei zile cuprinde parti
dele : Steaua-Politehnica și Dinamo- 
I.C.F. Cîștigătoarea turneului va 
participa la competiția internațio
nală „Cupa cupelor".



O remarcabilă realizare a științei și tehnicii sovietice I VIZITA ÎN SUEDIA

PRIMA LEGĂTURĂ INTERPLANETARĂ
A FOST ÎNFĂPTUITĂ

Stafia automată sovietică „Ve- 
nus-4“ a atins ieri, la orele 7,34 
(ora Moscovei) suprafața misterio
sului luceafăr. Vestea s-a răspîndit 
cu iuțeală pe străzile Moscovei, in 
magazine, aparatele de radio au 
fost asaltate. A apărut apoi ediția 
specială a ziarului „Pravda" și la 
chioșcurile de ziare s-au format și
ruri lungi de oameni. Primele infor
mații au fost parcurse cu un interes 
excepțional, comentate cu entu
ziasm. „Venus-4“ și-a luat startul la 
12 iunie de pe orbita unui satelit 
artificial al Pămîntului, ca Și cele
lalte 3 stații automate sovietice 
care au precedat-o. La 18 octom
brie, cînd „Venus-4" a atins Plane
ta, distanța dintre Pământ și Venus 
era de aproximativ 80 milioane 
km. „Venus-4" a depus Pe planetă 
cel de-al doilea fanion cu stema 
U.R.S.S. Așadar, după o călătorie 
care a durat 127 de zile, timp in 
care a străbătut circa 350 milioane 
kilometri, nava cosmică a ajuns cu 
bine la destinație.

„Venus-4“ a pătruns in atmosfe-

ra planetei Venus cu cea de-a doua 
viteză cosmică miercuri la ora 7,34 
ora Moscovei, după care laboratorul 
științific al navei s-a desprins și cu 
ajutorul unei parașute a atins lin 
suprafața planetei.

Timp de patru luni au fost

CORESPONDENTA DIN 
MOSCOVA DE LA SILVIU 

PODINA

transmise numeroase date cu pri
vire la spațiul cosmic. La apropie
rea de Venus, aparatele de bord au 
indicat lipsa unui pol magnetic și 
a centurii de radiații în jurul pla
netei. A fost observată o pătură 
slabă de hidrogen.

Îndată ce a atins suprafața plane
tei stația a început să transmită 
primele date. Aparatele de bord 
au efectuat măsurători neîntrerupte 
timp de o oră și jumătate și au 
transmis date cu privire la para
metrii atmosferici pe o rază de 25 
de km. In porțiunea unde au loc

Felicitări adresate realizatorilor 

noii victorii in Cosmos
MOSCOVA 18 (Agerpres). — C.C. 

al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat o telegramă de 
salut oamenilor de știință, ingineri
lor, tehnicienilor și muncitorilor 
care au participat la construcția, 
lansarea și înfăptuirea zborului sta
ției automate „Venus-4“, care a a- 
tins miercuri suprafața planetei Ve
nus.

★

în cadrul conferinței de presă de 
ieri, primul ministru al Indiei, d-na 
Indira Gandhi, a transmis felicitări în 
legătură cu așezarea lină a stației au
tomate sovietice pe planeta Venus, 
arătînd că „orice progres al științei 
se adaugă la cunoștințele mondiale și, 
prin urmare, reprezintă un progres 
general”.

WASHINGTON. — „O realizare 
de care oricare țară poate să fie mîn- 
dră”, așa a calificat succesul stației 
„Venus-4“ James Webb, directorul 
Administrației naționale pentru pro
blemele aeronautice și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.). „Drumul 
parcurs de la „Sputnik-1“ la „Venus- 
4“ în zece ani ilustrează puternica ba
ză tehnologică ce a fost dezvoltată în 
Uniunea Sovietică", a adăugat el.

Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a declarat că prin realiza
rea sovietică „s-a făcut un nou pas 
semnificativ în domeniul spațiului

Se dezvoltă 
colaborarea 
româno- 
bulgară

„înfăptuirea cu succes a zborului 
spre planeta Venus de către stația 
automată și efectuarea celor mai 
complexe experiențe științifice re
prezintă o nouă realizare remarca
bilă a științei și tehnicii sovietice, 
o contribuție de cea mai mare im
portanță la știința mondială", se 
subliniază în telegrama de felici
tare.

★

cosmic". El a subliniat că prin a- 
ceasta „întregul bagaj de cunoștințe al 
omenirii a fost îmbogățit".

După cum transmite coresponden
tul din Washington al agenției France 
Presse, „aterizarea stației automate so
vietice „Venus-4“ pe planeta Venus 
este calificată ca „absolut senzaționa
lă" de experții americani în cercetă
rile spațiale .

LONDRA. — „O realizare remarca
bilă în secolul nostru, al științei", a 
declarat sir Bernard Lovell, directorul 
Observatorului Jodrell Bank, referin- 
du-se la succesul „Venus-4“. El a ară
tat că observatorul Jodrell Bank a re
cepționat semnale telemetrice de pe 
suprafața lui Venus timp de peste o 
oră și jumătate. înregistrările acestor 
semnale urmează să fie remise pre
ședintelui Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Savantul englez este încre
dințat că atunci cînd vor fi desci
frate, semnalele recepționate vor furni
za informații extrem de prețioase 
despre condițiile de pe Venus.

Lovell a arătat că experiența so
vietică reprezintă o realizare remar
cabilă dm două puncte de vedere : 
în primul rînd, pentru că stația cos
mică a lansat cu succes o capsulă pe 
o planetă aflată la o distanță de 
50 milioane mile de suprafața Pămîn- 
tului și în al doilea rînd pentru că 
de pe suprafața acestei planete sînt 
transmise date științifice.

măsurătorile, temperatura a variat 
între 40 și 280 grade Celsius, iar 
presiunea atmosferică intre 1 și 15 
atmosfere. Atmosfera planetei Ve
nus se compune aproape în între
gime din bioxid de carbon. Oxige
nul și vaporii de apă se găsesc în 
cantitate de 1,5 la sută. Urme de 
azot nu au fost observate.

Interesul savanților pentru Ve
nus este mare, dar pînă acum prea 
puține lucruri se cunoșteau despre 
această planetă. Nu se știa, de e- 
xemplu, viteza ei de rotație, com
poziția atmosferei, temperatura de 
pe suprafață și multe altele.

Asaltul planetei Venus a început 
la 12 februarie 1961 cînd Uniunea. 
Sovietică a lansat sonda automată 
„Venus-1“ cu o greutate de 643,5 
kg. Potrivit calculelor, ea a trecut 
la o distanță de 100 000 km de pla
netă. Stația „Venus-2“, cu o greu
tate de 963 kg, lansată la 27 fe
bruarie 1966, a trecut la 24 000 km 
de planetă, iar „Venus-3“ a atins 
planeta la 1 martie 1966, după un 
zbor care a durat 3 luni și jumă
tate, și a depus pe suprafața ei 
primul fanion cu stema U.R.S.S.

Plasarea stației automate sovie
tice pe planeta Venus reprezintă o 
mare izbindă care apropie ziua 
cînd omul va păși pe cele mai a- 
propiate planete. Baza tehnică a 
acestui nou succes o constituie — 
după cum a declarat academicianul 
A. Berg — tehnica de înaltă clasă 
a rachetelor, miile de aparate elec
tronice care au funcționat coordo
nat, sistemele trainice și fine de 
comandă, sistemele deosebit de 
exacte de navigație cosmică, insta
lațiile cibernetice și aparatura 
pentru radio-comunicații la dis
tanțe uriașe.

„Contemporanii noștri vor fi 
martori cuceririi spațiului circum
solar de către om“ — a declarat 
cosmonautul Pavel Popovici. Deo
camdată, nimeni nu poate spune 
cînd anume va zbura primul om 
spre Venus, dar acest lucru se va 
întîmpla fără îndoială. Pătrunde
rea omului în Cosmosul îndepărtat 
este inevitabilă, a subliniat cosmo
nautul.

A DELEGAȚIEI P.C.R.
STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 

în continuarea vizitei pe care o face 
în Suedia, delegația Partidului Co
munist'Român, condusă de tovară
șul Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu conducerea 
organizației Partidului de stînga — 
comuniștii — din districtul Stock
holm.

La convorbiri au participat tova
rășii Kjell Johansson, președintele 
Comitetului Partidului de stînga 
— comuniștii — din districtul

4
Stockholm, Lenart Ingberg, vice
președinte, și alți reprezentanți ai 
conducerii locale a partidului.

în aceeași zi, delegația P.C.R. a 
fost primită de Anders Thumborg, 
secretar cu probleme internaționale 
ale Partidului social-democrat din 
Suedia.

In cursul zilei, delegația P.C.R. a 
făcut o vizită la sediul Federației 
sindicale din Suedia, unde a fost 
primită de Torbjrn Karlsson, secre
tar cu probleme internaționale.

Un luptător neobosit 
pentru libertate

o. n. u.

Rezoluție în problema 
cadrelor pentru industrie

NEW YORK 18 — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Comitetul economic și 
financiar al Adunării Generale a 
O.N.U. a aprobat în unanimitate 
proiectul de rezoluție în problema 
cadrelor pentru industrie, prezentat

VIETNAM 

2ÎHVI0ANE 
AGRESOARE DOBORÎTE

Un mesaj al lui 
Ho Și Min

HANOI 18 (Agerpres). — Preșe
dintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, 
a adresat un mesaj de felicitări u- 
nităților Armatei Populare și popu
lației din districtul Hoang Hoa 
(provincia Thanh Hoa), care au do- 
borît recent cel de-al 2 400-lea a- 
vion american. în mesajul său, 
președintele Ho Și Min a subliniat 
că această victorie constituie o pil
dă pentru întregul popor vietna
mez, întărindu-i hotărîrea de a 
lupta pînă la victoria finală asu
pra agresorilor.

Zilele acestea, potrivit agenției 
V.N.A., pe teritoriul R. D. Vietnam 
au mai fost doborîte alte șapte a- 
vioane inamice, ceea ce ridică la 
2 407 numărul total al aparatelor.

în - numeroase orașe ale S.U.A. au continuat demonstrațiile în cadrul 
„Săptămînii de protest împotriva războiului din Vietnam". In orașul Oakland 
(California), peste 500 de polițiști, folosind bastoane de cauciuc, au intervenit 
pentru a împrăștia aproximativ 4 000 tineri americani. In cursul ciocnirilor, 
peste 20 de persoane au fost rănite și numeroase altele au fost arestate. In 

fotografie : polițiștii intervin împotriva manifestanților.
Telefoto : U.P.L—Agerpres

de șase țări, printre care și Ro
mânia. Rezoluția are drept scop 
să intensifice sprijinul Națiunilor 
Unite acordat țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a-și forma ca
dre tehnice naționale, necesare in
dustrializării.

Ea se înscrie în continuare pe 
linia acțiunilor și inițiativelor ță
rii noastre la trecutele sesiuni ale 
Adunării Generale, precum și la 
Consiliul economic și social, pri
vind raționala utilizare a resurse
lor umane și formarea de cadre na
ționale la toate nivelele, în interesul 
consolidării economiilor naționale 
ale statelor membre.

CONSFĂTUIRILE 
PREȘEDINTELUI 

ADUNĂRII GENERALE
NEW YORK 18 — Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, și-a con
tinuat miercuri consultările în le
gătură cu problemele care stau în 
prezent în fața sesiunii. El a pri
mit în cabinetul său de lucru din 
clădirea Secretariatului Națiunilor 
Unite pe șeful delegației S.U.A., 
Arthur Goldberg, însoțit de William 
Buffum, adjunct al șefului delega
ției, pe șeful delegației Albaniei, 
Halim Budo, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și pe 
șeful ad-interim al delegației Gui
neei, Mbaye Seik Omar.

S-a procedat la un schimb larg 
de vederi asupra unora din punc
tele aflate pe ordinea de zi.

★

Mircea Malița, șeful delegației 
române la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a avut o 
convorbire, desfășurată în spirit 
cordial, cu Rene Maheu, director 
general al U.N.E.S.C.O. în cadrul 
convorbirii au fost abordate pro
bleme privind colaborarea Româ
niei la activitatea organizației.

Șeful delegației române a avut, 
de asemenea, o convorbire cu mi
nistrul afacerilor externe al Liba
nului, Georges Hakim, în cursul 
căreia au fost abordate, într-o at
mosferă prietenească, probleme ale 
actualei sesiuni și probleme intere- 
sînd cele două țări. Problemele le
gate de desfășurarea sesiunii au 
fost trecute în revistă și cu prilejul 
unei întrevederi cu Tewfik Bouat- 
toura, reprezentantul permanent 
al Algeriei.

SOFIA 18 (Agerpres). — Miercuri 
a fost semnat un protocol privind 
dezvoltarea colaborării în dome
niul cercetării tehnico-științifice în
tre România și Bulgaria. Protoco
lul prevede consultații și schimb 
reciproc de informații, documenta
ții și specialiști și, de asemenea, 
colaborare în cooperarea dintre in
stitutele de cercetare științifică din 
cele două țări pe teme de interes 
reciproc. Din partea română, pro
tocolul a fost semnat de prof. dr. 
Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Româ
niei, președinte al Consiliului na
țional al cercetării științifice, iar 
din partea bulgară de prof. Ivan 
Popov, membra al Biroului Consi
liului de Miniștri și președinte al 
Comitetului de stat pentru știință 
șl progres tehnic.

Pentru legalizarea 
P. C. din Germania

BONN 18 (Agerpres). — Comite
tul de inițiativă pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Germania 
a dat publicității la Bonn o decla
rație în care cere guvernului vest- 
german „să asigure drepturile le
gale ale Partidului Comunist din 
Germania, aflat în ilegalitate". în 
declarație se subliniază că anula
rea interzicerii partidului comunist 
este necesară, în primul rînd, în 
interesul clasei muncitoare ger
mane.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri bulgaro-aus- 

triece. La Sofia au avut loc miercuri 
convorbiri oficiale între Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și Josef Klaus, cance
larul federal al Austriei.

Tratative iugoslavo-nor-
vegiene au început la Belgrad cu
prilejul vizitei primului ministru al 
Norvegiei, Per Borten. Premierul nor
vegian a fost primit de președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

întrevederi de Gaulle -
Ayub Khan. Președintele Repu
blicii Pakistan, Ayub Khan, care se 
află în capitala Franței în cadrul unei 
vizite oficiale, a avut marți o primă în
trevedere cu generalul de Gaulle asu
pra unor probleme privind îmbunătă
țirea relațiilor dintre Franța și Pakis
tan. Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualei situații inter
naționale, îndeosebi situația din Orien
tul Apropiat și din Vietnam.

38 de tineri greci au com
părut în fața unui tribunal 
militar special. Ei sînt acuzați 
de imprimarea și difuzarea unor pu
blicații îndreptate împotriva actualului 
regim militar din Grecia. 12 profe
sori universitari au fost suspendați pe 
o perioadă de șase luni, pentru ac-

® Un grup de tineri greci în fața unui tribunal militar 
® Deschiderea Congresului anual al Partidului conservator 
englez ® în Zambia a fost prelungita starea excepțională

țiuni considerate „incompatibile" cu 
calitatea lor.

Pe de altă parte, se anunță că gu
vernul danez a hotărît să recheme pe 
Ciunt Moltke-Huitfeld, ambasadorul 
acestei țări în Grecia. Această hotărî- 
re, precizează Agenția Reuter, a inter
venit în urma expulzării din Grecia 
a lui Ib Alken, secretar al ambasadei 
daneze, pe motiv că ar fi făcut decla
rații incompatibile cu statutul său di
plomatic, afirmație respinsă de guver
nul de la Copenhaga.

Cea de-a doua reuniune 
anuală a șefilor de sfat ma
jor ai țărilor membre ale 
N.A.T.0. din sudui Europei - 
Turcia, Grecia și Italia — s-a deschis 
miercuri la Ankara. La dezbateri parti
cipă, de asemenea, amiralul C. D. 
Griffin, comandantul forțelor blocului 
Atlanticului de nord din zona Europei 
de sud.

Protocol de cooperare 
tehnico-științifică polono- 
cllinez. ^ntre ? octombrie, la 
Pekin și-a desfășurat lucrările cea de-a 
14-a sesiune a Comisiei mixte perma
nente polono-chineze de colaborare 
tehnico-științifică. La încheierea sesiu
nii a fost semnat un protocol referitor 
la cooperarea tehnico-științifică între 
cele două țări.

Prelungirea cu încă șase 
luni a stării de urgență din 
Zambia, decretată cu trei ani în 
urmă, a fost hotărîtă de către Aduna
rea Națională. Vicepreședintele Repu
blicii, Simon Kapwepwe, a motivat ho
tărîrea prin activitățile militare ce se 
desfășoară într-o serie de țări vecine 
cu Zambia, cum ar fi Rhodesia, Mo- 
zambic, Angola. Totodată, el a spus că 
pe plan intern o preocupare serioasă 
pentru guvern o constituie continuarea

activității unor grupări ale sectei reli
gioase fanatice Lumpa.

0 delegație economică 
cehoslovacă a sosit la 
Roma. Ea este condusă de J. Balcar, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț. 
Delegația va discuta cu reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exterior, ai 
Uniunii industriașilor și ai altor insti
tuții posibilitățile cooperării industriale 
între întreprinderile cehoslovace și cele 
italiene.

Premiul Nobel pentru me
dicină și fiziologie pe anul 
1967 a fost decernat miercuri de 
Colegiul Institutului „Karolinska" din 
Stockholm profesorilor Ragnar Granit 
(Suedia), Haldan Keffer Hartling și 
George Wald (S.U.A.), pentru descope
ririle făcute asupra proceselor vizuale.

După cum s-a anunțat, Ernesto Che 
Guevara a căzut eroic în lupta revo
luționară.

Guevara s-a născut la 14 iunie 
1928 în orașul argentinean Rosario, 
într-o familie de intelectuali. încă 
din tinerețe a fost puternic influențat 
de ideile luptei de eliberare socială 
de mama sa, membră a partidului 
comunist. A cunoscut îndeaproape 
viața și năzuințele oamenilor simpli 
din diferite țări ale Americii Latine, 
lupta popoarelor acestui continent 
împotriva mizeriei, asupririi și ex
ploatării, pentru eliberare națională 
și socială.

In anul 1953, Guevara și-a luat doc
toratul la Facultatea de medicină din 
Buenos Aires. In același an, se stabi
lește în Guatemala, unde guvernul 
condus de Jacob Arbenz aplica o 
serie de reforme sociale cu caracter 
progresist. Devenit membru al Par
tidului Comunist din Guatemala, ia 
parte activă la lupta pentru apărarea 
guvernului Arbenz. După ce acest 
guvern a fost răsturnat, Guevara a 
plecat în Mexic. In decembrie 1956 
a făcut parte din grupul de revoluțio
nari condus de Fidel Castro care, de-
barcind in Cuba, a inceput lupta împotriva dictaturii lui Batista, a asupririi 
imperialiste a țării, luptă încununată de succes. Curajul și eroismul dovedite 
în cursul luptelor de partizani i-au atras stima și simpatia maselor largi 
populare și ale tovarășilor săi de luptă.

După victoria revoluției cubane, lui Ernesto Guevara I s-au încredințat 
funcții de răspundere in domenii hotăritoare pentru dezvoltarea Cubei po 
calea construcției socialiste. Director al Băncii naționale, apoi ministru al 
industriei in guvernul cubanez, Ernesto Guevara a luptat pentru zădărnicirea 
blocadei economice împotriva Cubei, pentru dezvoltarea economiei naționale.

In anul 1965, Ernesto Guevara a plecat din Cuba „acolo unde revoluția 
reclamă prezența mea", după cum spunea într-o scrisoare adresată tovarăși
lor săi. La 8 octombrie 1967, agențiile de presă au anunțat că Ernesto Cha 
Guevara a fost ucis de trupele boliviene în punctul denumit Valle Grande.

Ernesto Che Guevara și-a închinat întreaga viață luptei antiimperlaliste, 
pentru eliberarea popoarelor asuprite, pentru triumful cauzei socialismului.

CUM A FOST CAPTURE

Șl UCIS

ERNESTO CHE GUEVARA
Relatări ale unor martori oculari

Numeroase cotidiene și agenții 
de presă relatează despre împreju
rările în care și-a găsit moartea 
Ernesto Che Guevara. Citind unele 
declarații ale militarilor care au 
participat la această operație, co
respondentul ziarului bolivian 
„Presencia", Jose Luis Alcazar, pu
blică următoarea versiune :

„în dimineața zilei de 8 octom
brie, relatează căpitanul Prado, 
grupul de partizani era reperat și 
s-a trecut la încercuirea lui. Am 
trecut la acțiune. Primul partizan 
pe care l-am văzut a fost „Willy", 
urmat de acela care a fost mai tîr- 
ziu identificat ca fiind Guevara. 
Am deschis imediat focul rănin- 
du-1 pe „Che“ la picior. „Willy" și 
alți partizani aiLîncercat să-l ia cu 
ei pe Guevara pentru a-1 salva. O 
rafală a ostașilor a aruncat în aer 
cascheta lui Guevara și l-a rănit 
din nou la picior și la torace".

Partizanii au reușit să-l scoată 
pe Guevara din valea în care se 
găsea, transportîndu-1 pe o colină, 
în timp ce alți partizani continuau 
lupta pentru a acoperi retragerea 
rănitului. Pe colină se aflau însă 
la pîndă militarii care urmăreau

Deschiderea celui de-al 
85-lea Congres anual al
Partidului conservator din 
Marea Britanie ( a avut loc I 
miercuri la Brighton. In prezența celor 
4 000 de delegați, președintele partidu
lui, Anthony Barber, a supus unei cri
tici vehemente politica externă și in
ternă a guvernului laburist.

Primul locțiitor al minis
trului apărării al U.R.S.S., șe
ful statului major general al forțelor 
armate, mareșalul Uniunii Sovietice 
M. V. Zaharov, și-a încheiat vizita ofi
cială în Franța, făcută la invitația șe
fului statului major general al forțe
lor armate franceze, generalul Ailleret.

Delegația Partidului So
cialist din Japonia, condusă de j 
Matsumoto, membru al Comitetului 
Executiv și președinte al Comisiei pen
tru relații internaționale, a părăsit Bel
gradul. în timpul vizitei în Iugoslavia, 
delegația Partidului Socialist din Ja
ponia a purtat convorbiri cu reprezen
tanți ai Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia cu privire la 
problemele internaționale actuale și 
colaborarea bilaterală.

Lista noului guvern ira
nian a f°st prezentată miercuri de 
primul ministru Hoveyda șahinșahului 
Mohammad Aryamehr Reza Pahlavi. Au 
fost create 4 noi ministere, dintre care 
3 în domeniul economic : Ministerul 
Reformei Agrare, Ministerul Resurse
lor Naturale și Ministerul pentru Pro
dusele Agricole.

mișcările partizanilor. Cînd, cu ră
suflarea întretăiată „Willy" a ajuns 
în vîrful colinei purtîndu-1 pe u- 
meri pe Guevara și s-a oprit un 
moment pentru a da unele îngrijiri 
lui Guevara, soldații aflați la pîn
dă i-au ordonat să se predea și apoi 
au deschis foc de mitraliere ucigin- 
du-1 pe „Willy". (Willy a fost iden
tificat apoi ca fiind comandantul 
unui detașament de partizani boli
vieni). Soldații au ajuns la locul 
unde se afla Guevara și au consta
tat că acesta avea răni grave "w 
nu-i permiteau să răsufle. La »er- 
minarea luptei, căpitanul Prac'o a 
ordonat transportarea lui Guevara 
pînă la un punct unde era posibilă 
aterizarea unui elicopter, care ar 
fi urmat să-l transporte pe rănit 
pînă la Valle Grande.

Starea lui Guevara se înrăută
țea, însă militarii bolivieni nu 
i-au acordat nici un ajutor me
dical. întins pe o pătură el a fost 
transportat pînă la Higuera, dar a 
ajuns la căderea nopții, după un 
drum de doi kilometri foarte ac
cidentat. Guevara a fost primit de 
un sublocotenent care a încercat 
să-i dea unele îngrijiri de primă 
urgență.

Căpitanul Prado a declarat zia
riștilor că Guevara și-a petrecut 
toată noaptea de duminică în su
ferințe cumplite și a murit luni 
dimineața.

Pe de altă parte însă, ziarul ar
gentinean „Cronica", relatînd con
vorbirile unui corespondent al său 
cu militarii bolivieni care au par
ticipat la acțiunea în care a fost 
capturat Ernesto Che Guevara, a- 
junge la concluzia că Guevara a 
fost ucis a doua zi după capturarea 
sa. Un tînăr soldat bolivian a de
clarat corespondentului ziarului 
„Cronica" că „o rafală de mitralie
ră îl rănise pe Guevara la picior, 
iar o alta îi aruncase în aer mi
traliera. Dar eu l-am văzut viu, a 
afirmat soldatul. Camarazii mei 
l-au văzut și ei viu. De abia a doua 
zi căpitanul Prado l-a ucis cu un 
glonte în inimă".

Aceeași idee o reia și agenția 
Prensa Latina, care relevă că în 
primele știri privind soarta lui Er
nesto Che Guevara se menționa 
că el ar fi fost luat prizonier după 
ce a fost rănit. Generalul Ovando 
și alți înalți ofițeri bolivieni au a- 
firmat că el a murit în ziua urmă
toare, ca urmare a rănilor grave 
căpătate în luptă. Declarațiile ge
neralilor Ovando și Centeno, arată 
agenția citată, sînt contrazise însă 
de constatările medicului legist. 
care a afirmat că un glonte a 
traversat direct inima lui Gue
vara, aceasta fiind cauza mor- 
ții. Declarațiile unor soldați, po
trivit cărora Ernesto Guevara a 
fost rănit la picioare și capturat 
de viu împreună cu alți luptători 
și apoi ucis printr-un foc de armă 
tras direct în inimă, sînt astfel con
firmate de concluziile medicului le
gist — conchide agenția Prensa La
tina.
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